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From: tno.nl>
Sent: Thursday, October 10, 2019, 3:10 PM
To: mindef.nl” < mindef.nl>; mindef.nl”

mindef. ni>
Cc: mindef.nl” < mindef.nl>; )

tno.nl>
Subject: RE: SPOED: reactie op appendix B memorandum TNO

Beste
• Nee, in het memorandum staat het goed. Die waarden in appendix B zijn voor een niet

roterende antenne. Alleen het laatste stuk van heel appendix B was gegeven, en daardoor uit de
context. Het memo Appendix B bevat dus GEEN typefout maar dan moet je de gehele tekst
hebben en niet een deel daaruit!

• Jouw vraag: “Kunnen we zeggen dat het om een (internationaal vastgesteld) limiet gaat, dus dat
alles daaronder gezien wordt als niet schadelijk voor de gezondheid?”
Antwoord: JA!

G rt

T+31(

Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nI

— —- iir

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

1>
Sent: donderdag 10 oktober 2019 14:35
To: tno.nl>; mindef.nl
Cc: mindef.nl; ) < tno.nl>
Subject: RE: SPOED: reactie op B memorandum TNO
Goede middag,
Dank voor de toelichting.
Om het even scherp te krijgen. Kunnen we zeggen dat het om een (internationaal vastgesteld) limiet
gaat, dus dat alles daaronder gezien wordt als niet schadelijk voor de gezondheid?
En begrijp ik uit de eerdere mail goed dat waar in de laatste alinea van Appendix B staat “voor een
roterende radarantenne” eigenlijk had moeten staan “voor een niet-roterende radarantenne”?
Met vriendelijke groet,

reeds beoordeeld 1080
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From: ‘ tno.nI>
Sent Thursday October 10 2019 8 43 AM
To: mindef.nI” mindef.nI>
Cc: mindef.nI < mindef.nI>: mindef.nI

mindef.nI>
Subject: Re: SPOED: reactie op appendix B memorandum TNO

Goedemorgen iedereen
Ik reageer zo. Probeer al 30 min den haag met de trein richting Eindhoven te verlaten. NS op zin
best.
Als ik rustig zit, reageer ik.
Grt

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 9 okt. 2019 om 23:36 heeft” mindefn1”mindef.nl> het
volgende geschreven:

kun jij de vraag in een reply to alt beantwoorden?

Directeur Integraal Beleid
+31

Begin doorgestuurd bericht:

Van: AL/BSG”
inindef.nl>

Datum: 9 oktober 2019 om 2 1:25:49 CEST
Aan: ‘ AL/HD3”

n’iindenl>

Onderwerp: SPOED: reactie op appendix B memorandum TNO

Dag
Onderstaande tekst komt uit het memorandum van TNO. Voordewind refereerde
vanavond aan deze tekst. Men denkt dat dit het stralingsniveau is. Kan iemand
uitleggen wat dit betekent?
Alvast bedankt en fijne avond,

Voor de situatie van gecombineerde blootstelling, zoals in Appendix A voor een
roterende radarantenne is berekencl zijn de minimale waarde en maximale
waarde hooguits 83,6% en 84,8% voor de geaccumuleerde blootstellingsilmiet uit
de ICNIRP-richtljn.
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From: ‘ rijksoverheid.nl>
Sent: Monday, October 14, 2019,3:25 PM
To: ‘ mindef.nl” mindef.nl>; “ mindef.nl”

mindet.nl>; “ mindef.nI” < mindef.nl>;
mindef.nl’” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;

mindef.nl” mindef.nl>;
nI>; ‘ rijksoverheid.nl>

Subject: RE: Onderzoek alternatieve locaties SMART

Graag uw reacties 66k direct aan

_______

sturen.

Verzonden: maandag 14 oktober 2019 15:23
Aan: mindef.nl’ mindef.nl>; mindef.nI;

mindef.nl’ < mindef.nl>; mindef.nl;’ mindef.nI’
mindef.nl>;’ mindef.nl’ mindef.nl>;

nI>
Onderwerp: Onderzoek alternatieve locaties SMART
Heren,
Bijgaand een eerste ‘kapstok’ voor een locatieonderzoek Herwijnen. De teksten die eerder heeft gemaakt zullen
hier een plekje in gaan krijgen.
Van belang is dat de opzet alle zaken afdekt die we noodzakelijk achten voor de Kamer.
De kapstok is door ons intussen behangen met enkele steekwoorden. Dit moet worden uitgewerkt in complete teksten.
Naar onze mening moet een realistisch locatleonderzoek uitgaan van een zoektocht op basis van operationele eisen. Dat moet
leiden tot een zoekgebied dat je verder kunt inperken aan de hand van enkele uitsluitingscriteria.
Daarna kunnen de overgebleven locaties worden beoordeeld in een MCA en kunnen conclusies worden getrokken.
Graag vernemen we jullie commentaar over de opzet en de compleetheid van dit voorstel. Kijk ernaar zoals straks de Kamer er
naar kijkt. Zijn er onderwerpen die ontbreken en die door hen zonder meet belangrijk worden gevonden, dan voegen we dat
graag toe.
Vanzelfsprekend ontvangen we het commentaar het liefst per omgaande omdat het klôkje nu hoorbaar begint te tikken.
Groet,

en

Dit bei icht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit hei iChi abusievelijk aan u is
tne:cnde wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en hel berichtte verwijderen De Staat aanvaardt neen aansprakelnheih voor
sçhade van welke aard ook die ‘ecanc houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden ‘an berniten
This message may coman irttorniation that is not intended for you 1f you are not the addressee or if this messaqe was cent to you by
mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for dac,ace of any kind resulting from
the rsks inherent in the electronic transmission of messages
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From:
Sent: Tuesday, October 15, 2019, 10:57 AM
To: “ mindef.nI” < mindef.nI>;

mindef.nI>; ‘ mindef.nI”
mindef.nI” < mindef.nI>;

Cc: ‘ mindef.nI” < mindef.nl>;
mindef.nI>; ‘ mindef.nI”
mindef.nI” mindef.nI>

Sublect: RE: vragen via email over radarstation Herwijnen

mindef.nI”
mindef.nI>;

mindef.nI”
mindef.nI”

mindef. ni>;

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

mindef.nl
Onderwerp: RE: vragen via email over radarstation Herwijnen
Allen,
Dank voor de opmerkingen. Ik wil de reacties vandaag (het liefst voor de luncht) de deur uit doen, dus graag reactie
op onderstaande vragen.
Opmerkingen:
Bij het antwoord over radardekkingberekeningen voeg ik een zin toe: De uitkomsten van deze berekeningen worden
weergegeven in het rapport
Vragen die nog openstaan:

- wordt het zoekgebied later deze week gedeeld via de website?
- Welke tijdspanne wordt aangehouden in het alternatievenonderzoek om een alternatieve locatie wel of niet in

beschouwing te nemen. M.a.w. hoeveel maanden vertraging wordt mee gerekend om een andere locatie
acceptabel te laten zijn? Of wordt per alternatieve locatie een indicatie gegeven hoeveel maanden (extra) er
nodig is om daar een radar te realiseren en wordt later besloten wat acceptabel is?

- Welke afstanden hanteren we t.o.v. bebouwde omgeving en hoe is die afstand vastgesteld? Let hierbij wel op
dat er bewoners opmerken dat de dichtstbijzijnde woning op 250 meter staat en de bebouwde kom ook veel
dichterbij is dan de 800 meter.

rijksoverheid. ni>

mindef.nI>

- Een grof zoekgebied met de voorbehouden lijkt me haalbaar.
- De tweede benadering lijkt me het meest handig
- 7••• .--... -

of die zouden jullie verzorgen toch?

klopt niet.

rijksoverheid.nl>; mindef.nl;

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 10:07
Aan:

CC:

Groet



From: rijksoverheid.nl>
Sent: dinsdag 15 oktober 2019 09:2 1
To: BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>; Ing.,
DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>; AOC$
NM/7 1 OSQN mindef.nl>; EMSD, BS/AL/DS/Dir.
Plan]AfdLuOptr < mindef.nl>; B S/AL/DCO mindef.nj>
Cc: mindef.nl>;

AL!BSG < mindef.n1;
AL/HDB mindef.nl>; DMO/PROJ/STGP

mindef.nl>
Subject: RE: vragen via email over radarstation Herwijnen

Nog een paar opmerkingen. Ook mede n.a.v. van mijn telefoongesprek met gisteren.
Groet

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: maandag 14 oktober 2019 16:28
Aan: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl;

mindef.nl
CC: < rijksoverheid.nl>; mindef.nl;

mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: vragen via email over radarstation Herwijnen

Ik heb drie antwoordmails geformuleerd, die ik hieronder alle drie invoeg.
Graag jullie laatste check op de antwoorden, voordat ik de e-mails verstuur.

Reactie 1
U heeft via het webformulier een reactie gestuurd over het Radarsysteem Herwijnen. U heeft zorgen en vragen over
de beoogde militaire radar van het ministerie van Defensie op de locatie in Herwijnen.
In uw email spreekt u twee zorgen uit, waarop ik graag wil reageren.

1. straling en gezondheid
Het in gebruik hebben van de radar leidt tot elektromagnetische velden, ook bekend als (elektromagnetische)
straling. Voor deze straling gelden blootstellingslimieten. De in Nederland gehanteerde blootstellingslimieten zijn de
limieten die zijn opgesteld door een internationale commissie (International Commission 011 Non-lonizing Radiation
Protection (ICMRP)). Bij het vaststellen van deze limieten houdt de ICNIRP door het toepassen van een
veiligheidsfactor rekening met kwetsbare groepen als kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en zieken.
De mate van de straling afkomstig van de radar moet op plekken waar personen zich kunnen bevinden, voldoen aan
deze ICNIRP-Iimieten. Dit biedt volgens de huidige wetenschappelijke inzichten voldoende bescherming tegen
blootstelling aan deze straling. Besluitvorming over het plaatsen van de radar, vindt dus plaats op basis van de in
Nederland gehanteerde blootstellingslimieten. Als niet wordt voldaan aan deze limieten kan de radar niet worden
gerealiseerd, worden gebruikt.
Op dit moment laat Defensie door TNO een onderzoek uitvoeren naar wat de straling van de radar betekent voor
omwonenden. In dit onderzoek zal ook worden ingegaan op het onderwerp ALS. Daarbij moet wel worden
opgemerkt dat er geen wetenschappelijk bewijs is, dat er een relatie is tussen ALS en hoogfrequente
elektromagnetische velden. Later dit jaar zal dit onderzoek zijn voltooid en via de website met u worden gedeeld.

2. De locatie voor het plaatsen van de radar
Vanwege de vele vragen die leven over het plaatsen van de radar in Herwijnen, wordt onderzocht of er een
alternatieve locatie beschikbaar is voor de beoogde radar in Herwijnen. Het gebied waarbinnen naar geschikte
locaties wordt gezocht, wordt bepaald door een aantal factoren. Defensie heeft twee radars, die worden gebruikt voor
de bewaking van het luchtruim. Eén radar staat hiervoor in Wier (Friesland). fliermee is het gebied boven de
Noordzee optimaal te bewaken. Samen met de andere radar moeten de radars zorgen voor een dekking van het
gehele Nederlands luchtruim. Om het zuidelijk deel van het Nederlandse luchtruim goed te bewaken, is een tweede
radar zuideljker nodig.
Voor een goede radardekking, is ook Vrij zicht rondom de radar nodig. Het zicht van de radar wordt namelijk
gehinderd door hogere terreinen en bebouwing, maar ook door windmolenparken. De locatie in Herwijnen is een



uitermate geschikte locatie vanwege het vrije zicht en de positie ten opzichte van Wier. Het onderzoek moet
uitwijzen of er ook andere locaties beschikbaar zijn die op zijn minst ook en het liefst nog beter aan deze
voorwaarden voldoen. Later dit jaar zal dit onderzoek zijn voltooid en via de website met u worden gedeeld.
Meer informatie over het vervangen van de radars staat op de website
https://www.defensie.nl/onderwerpenlradarstations. Via deze site kunt u vragen stellen en anders in reactie op deze
email of via radarstations(mindef.nl
Staat u ons toe dat wij uw vragen geanonimiseerd en onze respons op de website publiceren?
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Defensie
radarstations@mindef.nl
https://www.defensie.nl/onderwerpenlradarstations

Reactie 2
U heeft via het webformulier een reactie gestuurd over het militair radarsysteem Herwijnen. II heeft zorgen en
vragen over de beoogde militaire radar van het ministerie van Defensie op de locatie in Herwijnen. In uw email
spreekt u een aantal zorgen uit en stelt u een aantal vragen, waarop ik graag wil reageren.

1. Straling en gezondheid
Om inzichtelijk te maken wat de straling van de beoogde radar betekent voor de gezondheid van omwonenden,
wordt op dit moment door TNO een onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek wordt ook gekeken naar de cumulatie
van andere stralingsbronnen, zoals de radar van het KNMI. Hiervoor wordt in het onderzoek vastgesteld of en zo ja
tot welke afstanden en op welke hoogtes de internationaal vastgestelde en in Nederland gehanteerde
blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling wordt overschreden. De in Nederland gehanteerde
blootstellingslimieten zijn de limieten die zijn opgesteld door een internationale commissie (International
Commission on Non-lonizing Radiation Protection (ICNIRP)). Bij het vaststellen van deze limieten houdt de
ICNIRP door het toepassen van een veiligheidsfactor rekening met kwetsbare groepen als kinderen, zwangere
vrouwen en ouderen.
De mate van de straling afkomstig van de radar moet op plekken waar personen zich kunnen bevinden, voldoen aan
deze ICNIRP-limieten. Dit biedt volgens de huidige wetenschappelijke inzichten voldoende bescherming tegen
blootstelling aan deze straling. Besluitvorming over het plaatsen van de radar, vindt dus plaats op basis van de in
Nederland gehanteerde blootstellingslimieten. Als niet wordt voldaan aan deze limieten kan de radar niet worden
gerealiseerd worden gebruikt.
Later dit jaar zal dit onderzoek zijn voltooid en via de website met u worden gedeeld.
Kunt u uw opmerking over de twee geitenbedrjven, in relatie met uw vraag over de gezondheidsrisico’s van de
radar, toelichten? Ik zou geen vragen terug gaan stellen. Je mag er van uitgaan dat deze mevrouw ongerust is over de
risico’s van geitenhouderjen mbt Q-koorts en dat zij dus vindt dat zij al voldoende risico’s op het gebied van
gezondheid loopt. Je kan natuurlijk niets inhoudelijk over Q-koorts zeggen maar wel inleven en stellen dat de radar
voldoet aan de daarvoor geldende normen en dat zij op basis van de huidige stand der wetenschap geen
gezondheidsrisico’s loopt agv de radarstraling.

2. De locatie voor het plaatsen van de radar
Vanwege de vele vragen die leven over het plaatsen van de radar in Herwijnen, wordt onderzocht of er een
alternatieve locatie beschikbaar is voor de beoogde radar in Herwijnen. Het gebied waarbinnen naar geschikte
locaties wordt gezocht, wordt bepaald door een aantal factoren. Defensie heeft twee radars, die worden gebruikt voor
de bewaking van het luchtruim. Eén radar staat hiervoor in Wier (Friesland). Hiermee is het gebied boven de
Noordzee optimaal te bewaken. Samen met de andere radar moeten de radars zorgen voor een dekking van het
gehele Nederlands luchtruim. Om het zuidelijk deel van het Nederlandse luchtruim goed te bewaken, is een tweede
radar zuideljker nodig.
Voor een goede radardekking, is ook vrij zicht rondom de radar nodig. Het zicht van de radar wordt namelijk
gehinderd door hogere terreinen en bebouwing, maar ook door windmolenparken. De locatie in Herwijnen is een
uitermate geschikte locatie vanwege het vrije zicht en de positie ten opzichte van Wier. Eventueel aanhalen dat deze
locatie daarom ook al vele tientallen jaren door LVNL is gebruikt als radarlocatie. Het onderzoek moet uitwijzen of
er ook andere locaties beschikbaar zijn die op zijn minst ook en het liefst nog beter aan deze voorwaarden voldoen.
Later dit jaar zal dit onderzoek zijn voltooid en via de website met u worden gedeeld.

3. Het plaatsen van de radar en rekening houden met de leefomgeving
Het plaatsen van de radar kan niet zonder hierbij de omgeving te betrekken en te onderzoeken of de radar voldoet
aan alle geldende normen en is in te passen in de leefomgeving. Voorafgaand aan het plaatsen van een radar wordt



onderzocht of hiervoor een andere locatie kan worden gebruikt, en wat de effecten zijn voor de gezondheid door de
straling van deze radar. Bewoners zullen worden geïnformeerd over de uitkomsten van deze onderzoeken. Later dit
jaar zullen we de omwonenden uitnodigen voor een informatiebijeenkomst waar u al uw vragen kunt stellen.
Meer informatie over het vervangen van de radars staat op de website
htts://www.defensie.nl/onderwerpenJradarstations. Via deze site kunt u vragen stellen en anders in reactie op deze
email of via radarstationstmindef.nl
Staat u ons toe dat wij uw vragen geanonimiseerd en onze respons op de website publiceren?
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Defensie
radarstationsmindef.nl
https://www.defensie.nl/onderwerpenlradarstations

Reactie 3
U heeft via het webfonnulier een drietal vragen gestuurd over het militaire radarstation en alternatieve locaties. Uw
vragen gaan over de beoogde militaire radar van het ministerie van Defensie op de locatie in Herwijnen. Op deze
vragen ik graag wil reageren.

1. De vragen die via de e-mail worden gesteld en de antwoorden hierop worden ook gepubliceerd op de website.
Uiteraard geanonimiseerd en pas na goedkeuring van de steller van de vrager.

2. U kunt voorstellen doen voor alternatieve locaties. De door u aangedragen locaties zullen dan worden
meegenomen in het onderzoek.
Op dit moment wordt nog gewerkt aan het onderzoek naar alternatieve locaties. Op hoofdlijnen moet het
initiële zoekgebied voldoen aan de eisen dat het voldoende lage hoogte dekking boven de Randstad biedt
(100% afdekldng op een hoogte van 300 meter) en dat het een optimale, gecombineerde dekkingsgraad
moet hebben in samenspel met de noordelijk radar in Wier. TNO is gevraagd om op basis van deze eisen
berekeningen uit te voeren waaruit het initiële zoekgebied kan worden vastgesteld. Het resultaat van deze
berekeningen worden eind deze week verwacht.
Vooruitlopend daarop kunt u op basis van de volgende eisen voorstellen doen voor een alternatieve locatie.
De locatie moet:

- binnen het vastgestelde zoekgebied liggen (dit concept zoekgebied wordt dus eind deze week/begin volgende
week verwacht), wordt dit zoekgebied gedeeld via de website? Ik zou dan een zeer grof zoekgebied bekend
stellen met de opmerking dat deze nog mee loopt in het altematievenonderzoek en op basis daarvan nog kan
worden bijgesteld. Maar wel zeker stellen dat alle door derden voorgestelde locaties zullen worden
betrokken in het onderzoek.

- tijdig beschikbaar zijn i.v.m. uitvalrisico huidige, verouderde radar, hij zal vragen naar het nader definiëren van
het begrip tijdig

- afstanden tot bewoonde objecten en de bebouwde omgeving mogen niet lager zijn dan de situatie in Herwijnen,
deze afstanden kunnen we wel geven toch?

- geschikt zijn voor de plaatsing van een radar, dus niet in water(wegen), Natura 2000, stilte gebieden of
stedelijke gebieden.
Defensie zal naast deze eisen nog extra eisen aanhouden, zoals bijvoorbeeld het gegeven dat de totale
radardekking op de alternatieve locatie niet slechter mag zijn dan die op Herwijnen op een hoogte van 300
meter, maar dat zijn eisen die voor omwonenden niet uit te zoeken zijn, aangezien daar specialistische
berekeningen voor nodig zijn. Ik denk en weet dat deze meneer zichzelf als de specialist ziet en daarom
graag wel de beschikking heeft over deze berekeningen. Hij heeft afgelopen week ook met gemeente West
Betuwe om tafel gezeten en daar opnieuw zijn zorgen geuit over de Staring mode, de milieucat 6, volgens
hem is het een mobiele radar en dus waarom hier en de cumulatie effecten o.a. met KNMI radar. Daarom is
het wellicht verstandig om te stellen dat de berekeningen vanzelfsprekend geheim zijn maar de resultaten en
uitleg natuurlijk zullen worden gedeeld. oid.
U kunt echter op basis van de overige drie eisen uw suggesties aandragen, die zoals gezegd worden
betrokken in het onderzoek.

3. Ja Defensie gaat zelf ook zoeken naar alternatieve locaties. In bovenstaand antwoord ben ik daar al deels op
ingegaan. Vanwege de vele vragen die leven over het plaatsen van de radar in Herwijnen, wordt door
Defensie onderzocht of er een alternatieve locatie beschikbaar is voor de beoogde radar in Herwijnen.
Suggesties die worden aangedragen worden betrokken in het onderzoek. Later ditjaar zal dit onderzoek zijn
voltooid en via de website met u worden gedeeld.



Meer informatie over het vervangen van de radars staat op de website
hflps://www.defensie.nllonderwerpenlradarstations. Via deze site kunt u vragen stellen en anders in reactie op deze
email of via radarstations@mindefnl
Staat u ons toe dat wij uw vragen geanonimiseerd en onze respons daarop op de website publiceren?
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Defensie
radarstations(î’mindef.nl
https://www.defensie.nl/onderwerpen/radarstations

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inforrn the sender and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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From: ‘ rijksoverheid.nl>
Sent: Wednesday, October 16, 2019, 12:21 AM
To: mindef.nl” mindef.nI>
Subject: FW: verklaring van geen bezwaar project A16

Ter info stuur ik bijgaande e-mail van de provincie Noord-Brabant. Ik vermoed uit deze hoek een nog fellere reactie dan uit

Zeeland (terwijl Al6 volop in de zone van Herwijnen ligt en dus zeker even moet blijven liggen, in tegenstelling tot Noord-

Beveland).

Ik heb moeten laten weten dat er inderdaad voorlopig (zeker tot medio november) niets meer gebeurd.

Groet,

Van: @brabant.nl>
Verzonden: dinsdag 15 oktober 2019 16:53
Aan: rijksoverheid.nl>
CC: @brabant.nl>
Onderwerp: RE: Verzoek tot radarberekeningen met aangepaste methode
Urgentie: Hoog

Hallo

Kun jij melden of er nu daadwerkelijk sprake is van een moratorium?

Je zou dat laten weten (zie onderstaande email), maar ondertussen

krijgen we van de provincie Zeeland al berichten dat Defensie al

geen vvgb;s meer afgeeft.

Onze gedeputeerden (Van Merrienboer en Spierings) zitten strak in

het radardossier en ik wil ze onverwijid laten weten als er sprake

is van een moratorium.

Zeker nu we van TNO alle resultaten van de berekeningen hebben

doorgekregen en er inhoudelijk geen belemmering meer is om

de vvgb’s af te geven.

Ik vrees dat een bestuurlijke escalatie in geval van een moratorium

niet te voorkomen is.

Graag hoor ik van je.
Met vriendelijke groet,

projectleider Windenergie A16 1 +31-73-680-8239 1+31-6-18303474 1 brabant.nl of
@brabant.nl 1

Projectondersteuning: ‘% — 1 maandag, woensdag, donderdag 1 1 +31 -

@brabant.nl 1
Webpagina: project Windenergie A16 1 www.brabant.nl/windenergieal6 1
Email: project Windenergie A16 1 (brabant.n1 of (1iibrabant.nl 1

rjksoverheid.nl>
Verzonden: woensdag 25 september 2019 15:39
Aan: @brabant.nl>
CC: @riiksoverheid.nl>;

@rjksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Verzoek tot radarberekeningen met aangepaste methode

Dag

Ik was er vrij zeker van dit eruit zou komen... maar wanneer het allemaal echt bekend zou (mogen) worden, wist ik nog niet. Ik

ben in ieder geval blij dat de zaken nu ten goede lijken te keren.



Niet om de sfeer te verpesten, maar wel om een beetje realistisch te blijven: de luchtmacht is dus akkoord met een aangepaste

rekenmethodiek waardoor de radars ‘beter’ gaan presteren, maar de luchtmacht is tegelijkertijd erg aan het twijfelen over wat ze

moeten doen met projecten die (mede) worden beoordeeld voor de radar Herwijnen. De aanhoudende politieke drukte rond dit

cruciale radarproject, heeft het geloof in de goede afloop daarvan bij de luchtmacht aan het wankelen gebracht. Als nu over een

paar maanden de uitkomst téch is dat omwille van politieke overwegingen Defepsie maar afziet van deze radar, dan vallen ook

alle afgegeven verklaringen van geen bezwaar met als het ware terugwerkende kracht, alsnog in het water. Alleen al daarom denk

ik persoonlijk dat Herwijnen gewoon doorgaat, maar bij de luchtmacht in Breda zijn ze daarvan nog niet zeker en overwegen ze

om helemaal geen verklaringen meer te laten afgeven totdat hier duidelijkheid over is...

Ik verwacht niet dat het zo’n vaart zal lopen, maar als jullie na 8 oktober alsnog een verklaring van geen bezwaar voor Al6

aanvragen, dan zou het dus ook zé kunnen lopen...

Als we nu echter eens van het positieve uitgaan en we een signaal krijgen dat we wél een verklaring van geen bezwaar mogen

afgeven, dan zou ik het fijn vinden wanneer we dat kunnen doen op basis van een actuele aanvraag van jullie. In afwachting van

de terugkeer van van zijn vakantie, kunnen jullie waarschijnlijk wel een kort briefje opstellen met het verzoek om een

verklaring van geen bezwaar voor het windpark A16 in de definitieve configuratie. Dus in de samenstelling waarvoor een

positieve berekening heeft gemaakt en die jullie willen (laten) realiseren. Dan kan er ook geen misverstand ontstaan over waar de

VGB precies over gaat. Dat hoeft natuurlijk geen brief van GS te zijn, maar van de projectleider, of zelfs van Bosch&VanRijn

namens jullie.

Ik zie de aanvraag wel tegemoet. Mocht er onverhoopt een soort moratorium op vgb’s worden afgekondigd, dan zal ikje dat

spoedig laten weten.

Vriendelijke groet,

4
Van: @brabant.nl>
Verzonden: woensdag 25 september 2019 13:47
Aan: rijksoverheid.nl>

Onderwerp: FW: Verzoek tot radarberekeningen met aangepaste methode

Hallo
Ik weet niet ofjij al op de hoogte was, maar voor jouw informatie het onderstaande.

Zie onderstaand bericht van Met de nieuwe software komt Zonzeel goed uit de berekeningen.

Goed bericht dus. En wat jij al voorspeld had komt uit.

We vragen om zo snel mogelijk nav deze berekeningen jullie/Defensie te adviseren over een

verklaring van geen bezwaar op Zonzeel. Dat zal na 8 okt, zijn ivm zijn vakantie.

Ook voor Klaverpolder zullen we nog nieuwe berekeningen laten uitvoeren, zodat er meer dan één

type windmolen daar voldoet aan de eisen m.b.t. de schaduwwerking.

Hartelijke groet,

(2i/brabant.nl 1 Afdeling ROW2j

< tncLnl>

Verzonden: maandag 23 september 2019 19:54

Aan: —,,,, (1iboschenvanrjn.nl>

CC:

_________

@brabant.nl>

Onderwerp: RE: Verzoek tot radarberekeningen met aangepaste methode

Beste

Ik heb een goed bericht. Ik heb de berekeningen weer opnieuw uitgevoerd, maar nu met de nieuwe radardefinitie.

Deze valt bij jullie gunstig uit.

Er zijn geen overschrij dingen meer van de norm voor de radar bij Herwijnen.



Ik ben deze week en de week erop met vakantie dus moeilijk bereikbaar, maar heb dit toch nog maar even

afgemaakt, gezien de belangen bij jullie.

Groeten,

From: (1boschenvanrijn.nI>

Sent: donderdag 19 september 2019 15:34

To: tnonl>

Cc: (brabant.nl>

Subject: RE: Verzoek tot radarberekeningen met aangepaste methode

Ha

Top, fijn. Dan graag doorrekenen op basis van worst-case turbine.

Met vriendelijke groet,

9<1 Bosch van Rijn
1.....U experts in renewabte enecgg

Groenmarktstraat 56
3521 AVUtrecht
www.boschenvanriin.nl

< taqnl>
Verzonden: donderdag 19 september 2019 15:20

Aan: (boschenvanrijn.nl>

CC: @brabant.nl>
Onderwerp: RE: Verzoek tot radarberekeningen met aangepaste methode

Beste

Ik heb even aan de boom geschud en heb ondertussen al informeel een akkoord voor het gebruik van deze nieuwe en

verbeterde radardefinitie. Vooruitlopend op de formele bevestiging kan ik nu wel alvast wel gaan rekenen.

Ik weet nu niet meer ofjij het over de telefoon had doorgegeven, maar welke turbine type had je nu opnieuw

doorgerekend willen hebben?

De kosten voor een iteratie zijn trouwens weer €5 00,-

Groeten,

From: boschenvanrijn.nl>

Sent: dinsdag 17 september 2019 16:30

To: tno.nl>

Cc: (brabant.n1>

Subject: Verzoek tot radarberekeningen met aangepaste methode

Beste

Zoals besproken doe ik bij dezen, namens provincie Noord-Brabant, het verzoek om te rekenen met de aangepaste

rekenmethode voor radarstation Herwijnen.

De berekeningen die we opnieuw willen laten uitvoeren betreffen de berekeningen voor de windturbines bij

Klaverpolder, Zonzeel en Nieuwveer.

We gaan ervan uit dan bij een akkoord op de rekenmethode, d resultaten ook als basis kunnen dienen voor de

verklaring van geen bedenkingen.



Met vriendelijke groet,

9(1 Bosch &van Rijn
t...... t....) xperts in renewabte

Groenmarktstraat 56
3521 AV Utrecht

www.boschenvanrijn.nI

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you

are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the marmer in which you use

it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.

Brabantiaan ii Postbus 90151 5200 MC ‘s-Hertogenbosch 1 Telefoon 073 6812812 1 Fax 073 6807620 contact

Twitter: @brabant 1 www.brabant.nl

Meer weten over de provincie Noord-Brabant?

Volg op Instagram: www.instagram.com/provincienoordbrabant

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

Brabantlaan ii Postbus 90151 1 5200 MC ‘s-Hertogenbosch 1 Telefoon 073 6812812 1 fax 073 6807680 contact

Twitter: @brabant www.brabant.nl

Meer weten over de provincie Noord-Brabant?

Volg op Instagram: www.instagrarn.com/provincienoordbrabant
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From:” nI>
Sent: Wednesday, October 16, 2019, 10:02 AM
To: “ rijksoverheid.nl>; “ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;
mindef.nl” < mindef.nl>; “, mindef.nl”

mindef.nl>; “ mindef.nI” < mindef.nl>; “ mindef.nl”
mindef. nI>

Subject: RE: Onderzoek alternatieve locaties SMART
Attachments: Onderzoek alternatieve locaties SMART EZK.docx

Dag en anderen,
De opzet ziet er logisch en behoorlijk compleet uit. Enkele opmerkingen / aanvullingen van onze kant in de tekst.
Hoe ver is het inhoudelijke werk van de onderzoeksstappen? De toegezegde oplevering op 1 november komt al dichtbij.
Vriendelijke groeten,

=
rijksoverheid.nl>

Verzonden: maandag 14 oktober 2019 15:23
Aan: mindef.nl’ mindef.nl>; mindef.nI;

mindef.nl’ < mindef.nl>; mindef.nl; ‘ mindef.nl’
mindef.nl>;’ mindef.nl’ mindef.nl>T

nI>
Onderwerp: Onderzoek alternatieve locaties SMART
Heren,
Bijgaand een eerste ‘kapstok’ voor een locatieonderzoek Herwijnen. De teksten die eerder heeft gemaakt zullen
hier een plekje in gaan krijgen.
Van belang is dat de opzet alle zaken afdekt die we noodzakelijk achten voor de Kamer.
De kapstok is door ons intussen behangen met enkele steekwoorden. Dit moet worden uitgewerkt in complete teksten.
Naar onze mening moet een realistisch locatieonderzoek uitgaan van een zoektocht op basis van operationele eisen. Dat moet
leiden tot een zoekgebied dat je verder kunt inperken aan de hand van enkele uitsluitingscriteria.
Daarna kunnen de overgebleven locaties worden beoordeeld in een MCA en kunnen conclusies worden getrokken.
Graag vernemen we jullie commentaar over de opzet en de compleetheid van dit voorstel. Kijk ernaar zoals straks de Kamer er
naar kijkt. Zijn er onderwerpen die ontbreken en die door hen zonder meer belangrijk worden gevonden, dan voegen we dat
graag toe.
Vanzelfsprekend ontvangen we het commentaar het liefst per omgaande omdat het klokje nu hoorbaar begint te tikken.
Groet,

en

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

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

This message may contain infornlation that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
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From: rijksoverheid.nl>
Sent: Wednesday, October 16, 2019, 5:17 PM
To: “ fl1>
Cc: “ mindef.nl” mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; “ mindef.nl” < mindef.nl>;
mindef.nl” < r mindef.nl>; “ mindef.nI”

mindef.nl>; “ mindef.nl” < mindef.nl>;
rijksoverheid.nl>

Subject: RE: Onderzoek alternatieve locaties SMART

Hoi
Louter ter info, een korte reactie op jullie commentaar.
De gemaakte opmerkingen helpen ons om verder te komen. Kijkend naar wat je schrijft over de uitsluitingscriteria binnen het
(eerste grove) zoekgebied zie ik dat je afstanden tot woonbebouwing en bebouwde kommen toevoegt in deze fase. Ik denk
echter dat dit pas later moet plaatsvinden. Wat mij betreft moet in deze stap nog steeds alleen gekeken worden naar wat voor
Defensie een harde uitsluiting moet zijn (vandaar afstand tot turbines, of een stiltegebied e.d.) Je zou kunnen toevoegen dat je
‘veilige afstanden’ tot gevoelige bestemmingen moet meenemen, maar dan ben je na enige tientallen meters wel klaar. De
huidige locatie voldoet daar ook al ruimschoots aan... de afstanden van 450, resp. 950 m worden volgens mij pas relevant
wanneer we in de laatste fase gaan kijken welke locaties 66k geschikt kunnen zijn in de beleving van ‘de omgeving’. Dân gaan
we kijken welke voor Defensie acceptabele locaties (want: niet slechter dan Herwijnen) grotere afstanden tot individuele
woningen en bebouwde kommen te zien geven dan bij Herwijnen het geval is.
Wat betreft je suggestie om de geografisch ongunstige hoogteligging hier ook in op te nemen, geldt volgens mij dat dit juist al in
de eerste fase van het vaststellen van het zoekgebied is gebeurd. TNO heeft juist mede op basis van een exacte hoogtekaart het
zoekgebied gedefinieerd. Ik wil niet uitsluiten dat bij de (multicriteria) beoordeling van de precieze locaties de (detail)
hoogtesituatie nog een rol kan spelen. Dat moeten we dan bekijken.
Groet,

Van: nI>
Verzonden: woensdag 16 oktober 2019 10:03
Aan: rijksoverheid.nl>; , mindef.nI’

mindef.nl>; mindef.nI;’ mindef.nl’
mindef.nI>; mindef.nI;’ mindef.nI’ < mindef.nI>;
mindef.nl’ mindef.nI>

Onderwerp: RE: Onderzoek alternatieve locaties SMART
Dag en anderen,
De opzet ziet er logisch en behoorlijk compleet uit. Enkele opmerkingen / aanvullingen van onze kant in de tekst.
Hoe ver is het inhoudelijke werk van de onderzoeksstappen? De toegezegde oplevering op 1 november komt al dichtbij.
Vriendelijke groeten,

riiksoverheid.nI>
Verzonden: maandag 14 oktober 2019 15:23
Aan: ‘ mindef.nl’ mindef.nl>; mindef.nl;

mindef.nl’ < mindef.nl>; mindef.nl;’ mindef.nl’
mindef.nl>; mindef.nl’ mindef.nl>;

nI>
Onderwerp: Onderzoek alternatieve locaties SMART
Heren,
Bijgaand een eerste ‘kapstok’ voor een locatieonderzoek Herwijnen. De teksten die eerder heeft gemaakt zullen
hier een plekje in gaan krijgen.
Van belang is dat de opzet alle zaken afdekt die we noodzakelijk achten voor de Kamer.
De kapstok is door ons intussen behangen met enkele steekwoorden. Dit moet worden uitgewerkt in complete teksten.
Naar onze mening moet een realistisch locatieonderzoek uitgaan van een zoektocht op basis van operationele eisen. Dat moet
leiden tot een zoekgebied dat je verder kunt inperken aan de hand van enkele uitsluitingscriteria.
Daarna kunnen de overgebleven locaties worden beoordeeld in een MCA en kunnen conclusies worden getrokken.



Graag vernemen we jullie commentaar over de opzet en de compleetheid van dit voorstel. Kijk ernaar zoals straks de Kamer er
naar kijkt. Zijn er onderwerpen die ontbreken en die door hen zonder meer belangrijk worden gevonden, dan voegen we dat
graag toe.
Vanzelfsprekend ontvangen we het commentaar het liefst per omgaande omdat het klokje nu hoorbaar begint te tikken.
Groet,

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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From: ‘ t tno.nl>
Sent: Wednesday, October 16, 2019, 10:10 AM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; @mindef.nI” @mindef.nl>;
mindef.nl” < mindef.nI>; ‘ mindef.nI” < mindef.nl>;

rijksoverheid. nl’ < rijksoverheid. fl1>; ‘ rijksoverheid. nl’
rijksoverheid.nl>

Cc: ‘ mindef.nI” < mindef.nI>
Subject: RE: Ziek

Beste Heer (voornaam kwijt excuses!),
Kunnen jullie aangeven:

a. De hoekpunten van de FIR
b. De hoogte-eis voor dekking in de FIR

Vriendelijke groet,

TNO Den Haag

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Wednesday, October 16, 2019 8:43 AM
To: mindef.nI; i @mindef.nl; mindef.nl; mindef.nI;

rijksoverheid.nI; rijksoverheid.nI; ( tno.nI>
Cc: mindef.nl
Subject: Ziek
Heren,
Ik ben al een paar dagen ziek. Het ziet er niet naar uit dat ik deze week nog kan werken. Door pijn ben ik
niet in staat mijn mail bij te houden. Afhankelijk van het doorgaan van mijn vakantie vanaf zondag kan
het zijn dat ik geen bijdrage meer kan leveren aan het alternatievenonderzoek.
Ik denk dat de ops behoefte hoed staat, en kunnen dat verder bewaken namens CLSK.
Succes met de afronding.
Groet,

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,
for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.
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From: rijksoverheid.nl>
Sent: Wednesday, October 16, 2019, 10:36AM
To: ‘ fl1>; “ mindef.nl”

mindef.nI>; ‘ mindef.nl’ < mindef.nI>;
mindef.nl” < mindef.nl>; mindef.nl”

mindef.nl>; “ mindef.nl” < mindef.nl>; mindef.nI’”
mindef. ni>

Subject: RE: Onderzoek alternatieve locaties SMART

Dank voor de kritische opmerkingen over de opzet. Daar kunnen we ons voordeel mee doen. Inderdaad: een flink stuk kunnen

we al schrijven en daar moeten we dan ook snel mee door.
Wat betreft de inhoudelijke onderzoeken: we wachten eigenlijk nog steeds op het vaststellen van het zoekgebied. We hebben al

wat basis-kaartmateriaal van TNO gekregen, maar het zal toch CLSK moeten zijn dat op basis daarvan aangeeft waarde grens

echt wordt getrokken. Daarna kunnen we pas echt meters maken met het uitsluiten van gebieden daarbinnen en het zoeken

van concrete potentiële vestigingslocaties. Kortom: 1 november wordt krap.

Van: ni>
Verzonden: woensdag 16 oktober 2019 10:03
Aan: rijksoverheid.nl>; , mindef.nl’

mindef.nl>; mindef.nl;’ mindef.nI’
mindef.nl>; mindef.nl;’ mindef.nI’ < mindef.nI>;
mindef.nl’ mindef.nl>

Onderwerp: RE: Onderzoek alternatieve locaties SMART
Dag en anderen,
De opzet ziet er logisch en behoorlijk compleet uit. Enkele opmerkingen / aanvullingen van onze kant in de tekst.

Hoe ver is het inhoudelijke werk van de onderzoeksstappen? De toegezegde oplevering op 1 november komt al dichtbij.

Vriendelijke groeten,

riiksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 14 oktober 2019 15:23
Aan: mindef.nl’ mindef.nl>; mindef.nl;

mindef.nl’ < mindef.nl>; mindef.nI; mindef.nl’
mindef.nl>;’ mindef.nl’ mindef.nl>;

ni>
Onderwerp: Onderzoek alternatieve locaties SMART
Heren,
Bijgaand een eerste ‘kapstok’ voor een locatieonderzoek Herwijnen. De teksten die eerder heeft gemaakt zullen

hier een plekje in gaan krijgen.
Van belang is dat de opzet alle zaken afdekt die we noodzakelijk achten voor de Kamer.

De kapstok is door ons intussen behangen met enkele steekwoorden. Dit moet worden uitgewerkt in complete teksten.

Naar onze mening moet een realistisch locatieonderzoek uitgaan van een zoektocht op basis van operationele eisen. Dat moet

leiden tot een zoekgebied dat je verder kunt inperken aan de hand van enkele uitsluitingscriteria.

Daarna kunnen de overgebleven locaties worden beoordeeld in een MCA en kunnen conclusies worden getrokken.

Graag vernemen we jullie commentaar over de opzet en de compleetheid van dit voorstel. Kijk ernaar zoals straks de Kamer er

naar kijkt. Zijn er onderwerpen die ontbreken en die door hen zonder meer belangrijk worden gevonden, dan voegen we dat

graag toe.
Vanzelfsprekend ontvangen we het commentaar het liefst per omgaande omdat het klokje nu hoorbaar begint te tikken.

Groet,
en

Dit bericht ken informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk an u is toegezonden, wordt

u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
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rijksoverheid.nI>
mindef.nI>;

mindef.nl”
mindef.nl”

mindef.nl>;

Gebruikelijk is om in een ruimtelijke zeefanalyse gebieden uit te sluiten op grond van ongeschiktheidscriteria. De vraag van de
gemeente /TK en EK is om te zoeken naar locaties die geschikter zijn dan Herwijnen. Gebieden waar woningen of woonkernen
dichterbij liggen dan Herwijnen vallen dus af.
Mij lijkt dat onder verwijzing naar de vraagstelling een helder verhaal. Je houdt dan tevens een zeer beperkt aantal locaties over,
waar je bij het verplaatsen van deze criteria naar de multi criteria analyse, een heel grote tabel met veel mogelijke locaties krijgt
waar elke keer de afstanden de ranking op geschiktheid gaan bepalen. Maar waarbij je wel voor al deze locaties ook voor de
overige criteria informatie moet verzamelen.
In de eindconclusie zal dit geen verschil maken maar in de hoeveelheid werk, en dus de doorloop, maakt dit veel uit.
De keuze is uiteraard aan jullie maar gezien de mogelijke effecten op de doorloop zou je hier nog even goed over moeten
nadenken.
Vr.gr.

rilksoverheid.nl>
Verzonden: woensdag 16 oktober 2019 17:17

nI>
mindef.nl’ mindef.nl>;

________

mindef.nl’ < mindef.nl>;

________ _________

mindef.nl>’ mindef.nl

________

rijksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Onderzoek alternatieve locaties SMART
Hoi
Louter ter info, een korte reactie op jullie commentaar.
De gemaakte opmerkingen helpen ons om verder te komen. Kijkend naar wat je schrijft over de uitsluitingscriteria binnen het
(eerste grove) zoekgebied zie ik dat je afstanden tot woonbebouwing en bebouwde kommen toevoegt in deze fase. Ik denk
echter dat dit pas later moet plaatsvinden. Wat mij betreft moet in deze stap nog steeds alleen gekeken worden naar wat voor
Defensie een harde uitsluiting moet zijn (vandaar afstand tot turbines, of een stiltegebied e.d.) Je zou kunnen toevoegen dat je
‘veilige afstanden’ tot gevoelige bestemmingen moet meenemen, maar dan ben je na enige tientallen meters wel klaar. De
huidige locatie voldoet daar ook al ruimschoots aan... de afstanden van 450, resp. 950 m worden volgens mij pas relevant
wanneer we in de laatste fase gaan kijken welke locaties 66k geschikt kunnen zijn in de beleving van ‘de omgeving’. Dn gaan
we kijken welke voor Defensie acceptabele locaties (want: niet slechter dan Herwijnen) grotere afstanden tot individuele
woningen en bebouwde kommen te zien geven dan bij Herwijnen het geval is.
Wat betreft je suggestie om de geografisch ongunstige hoogteligging hier ook in op te nemen, geldt volgens mij dat dit juist al in
de eerste fase van het vaststellen van het zoekgebied is gebeurd. TNO heeft juist mede op basis van een exacte hoogtekaart het
zoekgebied gedefinieerd. Ik wil niet uitsluiten dat bij de (multicriteria) beoordeling van de precieze locaties de (detail)
hoogtesituatie nog een rol kan spelen. Dat moeten we dan bekijken.
Groet,

Verzonden: woensdag 16 oktober 2019 10:03

Aan:t < riiksoverheid.nl>;’

________

1 mindef.nl> mindef.nl;’

________

mindef.nl>; mindef.nl;’

_________ _________

mindef.nl’ mindef.nI>
Onderwerp: RE: Onderzoek alternatieve locaties SMART
Dag en anderen,

From: ‘

Sent: Thursday, October 17, 2019, 10:17 AM
To:’
Cc: ‘ mindef.nl”

mindef.nl>;
mindef.nl>;

mindef.nl”

n 1>

rijksoverheid.nl>
Subject: RE: Onderzoek alternatieve locaties SMART

mindef.nl”
mindef.nl>;”

mindef.nl>;
mindef. nl’

Aan:
CC:’ mi nd ef. nI;

mindef.nl;’
mindef.nl>;

min d ef. nl

Van: ni>

min def. ni’
mi ndef. nl

mindef.nl’ < mindef.nl>;



De opzet ziet er logisch en behoorlijk compleet uit. Enkele opmerkingen / aanvullingen van onze kant in de tekst.

Hoe ver is het inhoudelijke werk van de onderzoeksstappen? De toegezegde oplevering op 1 november komt al dichtbij.

Vriendelijke groeten,

rijksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 14 oktober 2019 15:23
Aan:’ mindef.nI’ mindef.nI>; mindef.nl;

mindef.nI’ < mindef.nl>; mindef.nl; mindef.nI’
mindef.nl>;’ mindef.nl’ mindef.nl>;

fl1>
Onderwerp: Onderzoek alternatieve locaties SMART
Heren,
Bijgaand een eerste ‘kapstok’ voor een locatieonderzoek Herwijnen. De teksten die eerder heeft gemaakt zullen

hier een plekje in gaan krijgen.
Van belang is dat de opzet alle zaken afdekt die we noodzakelijk achten voor de Kamer.
De kapstok is door ons intussen behangen met enkele steekwoorden. Dit moet worden uitgewerkt in complete teksten.

Naar onze mening moet een realistisch locatieonderzoek uitgaan van een zoektocht op basis van operationele eisen. Dat moet

leiden tot een zoekgebied dat je verder kunt inperken aan de hand van enkele uitsluitingscriteria.
Daarna kunnen de overgebleven locaties worden beoordeeld in een MCA en kunnen conclusies worden getrokken.

Graag vernemen we jullie commentaar over de opzet en de compleetheid van dit voorstel. Kijk ernaar zoals straks de Kamer er

naar kijkt. Zijn er onderwerpen die ontbreken en die door hen zonder meer belangrijk worden gevonden, dan voegen we dat

graag toe.
Vanzelfsprekend ontvangen we het commentaar het liefst per omgaande omdat het klokje nu hoorbaar begint te tikken.
Groet,

en

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

u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are

requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico?s verbonden aan het elektronisch
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From: ni>
Sent: Friday, October 18, 2019, 11:39 AM
To: ‘ minbzk.nI>; “ mindef.nI’”

mindef.nI>; “ mindef.nl” < mindef.nI>;
mindef.nI” < mindef.nI>;

rijksoverheid.nI>; “ mindef.nI” < mindef.nI>;
mindef.nI” mindef.nI>;

nl>; ‘ ( ni>;
rijksoverheid.nI>

Cc: “ mindef.nl” < mindef.nI>; ‘ mindef.nI”
mindef.n{>; “ mindef.nI” mindef.nI>;
mindef.nI” < mindef.nI>

Subject: RE: Nadere vragen EK

De eerdere toezegging betreft alleen het afronden van het onderzoek.
De toezegging kan zonder probleem worden uitgebreid tot ‘na afronding van het besluitvormingsproces’, zie ons tekstvoorstel.
Echter uitbreiding tot na afronding van de beroepsprocedure zou betekenen dat Defensie zich nu al vrijwillig en ongevraagd
vastlegt niet te gaan bouwen tijdens de beroepsprocedure.
EZK zou graag zien dat besluitvorming daarover in een later stadium mogelijk blijft.
Vr.gr.

Van: minbzk.nI>
Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 11:33
Aan:’ mindef.nI’ < mindef.nI>; mindef.nI’

mindef.nI>;’ mindef.nI’ < mindef.nI>;
rijksoverheid.nI>; 1 mindef.nI’ < mindef.nI>;

mindef.nI’ mindef.nI>;
ni>; n)>;

ni>; rijksoverheid.nI>
CC:’ mindef.nI’ < mindef.nI>;’ mindef.nI’

mindef.nI>;’ mindef.nI’ mindef.nI>;
mindef.nI’ < mindef.nI>

Onderwerp: RE: Nadere vragen EK
Voor alle duidelijkheid: mijn opmerking over het afwachten van de uitspraak van de Raad van State moet niet gezien worden als
een wens vanuit BZK, maar als vraag naar wat hierover is afgesproken. Dat heb ik niet (meer) scherp.
Groet,

Van:
Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 11:22
Aan: mindef.nI’ < mindef.nI>; mindef.nI;

mindef.nI; rijksoverheid.nI>;
mindef.nI; mindef.nI; ni;

rijksoverheid.nI>
CC: mindef.nI; mindef.nI; mindef.nI;

mi ndef. ni
Onderwerp: RE: Nadere vragen EK
Bijgaand mijn duit in het zakje.
Groet,

Van: mindef.nI < mindef.nI>
Verzonden: vrijdag 18 oktober 2019 10:46
Aan: mindef.ni; mindef.nI;



rijksoverheid.nl>; mindef.nl; mindef.nl;

minbzk.nl>; ni; ni;

riiksoverheid.nl>

CC: mindef.nI; mindef.nl; mindef.nI;

mindef.nI
Onderwerp: RE: Nadere vragen EK
Beste
Zie in de bijlage mijn (beperkte) suggesties op de brief.
Met vriendelijke groet,

Senior juridisch bestuurlijk adviseur
Cluster Béstuurs-, Straf- en Tuchtrecht

Directie Juridische Zaken
Ministerie van Defensie
PKC Kalvermarkt 32 1 2511 BS 1 Den Haag 1
Postbus 20701 1 2500 Es 1 Den Haag 1 MPC 58B

T:

mi ndef. ni
Woensdagmiddag Vrij

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs

Verzonden: donderdag 17 oktober 2019 22:27

Aan: Ing., DMO/PRO]N/PROJN DIP < mindef.nl>;

riiksoverheid.nl; EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr

mindef.nI>; AOCS NM/71OSQN mindef.nI>;

minbzk.nl>; nl>;

fl1>;’ t
BS/AL/DJZ/Cl BST< mindef.nl>;

rjiksoverheid.n!) < riiksoverheid.nl>

CC: mindef.nl>;

AL/HDB mindef.nl>; DMO/PROJN/STGP

min def. n 1>
Onderwerp: Re: Nadere vragen EK

Allen,

Zoals aangekondigd. Bijgevoegd de concept Kamerbrief. Gaarne uw reacties.

Groet

Van:” BS/AL/HDB/Belmdwrs” < mindef.nl>

Datum: donderdag 17 oktober 2019 om 08:57:24

Aan:” Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP” < mindef.nl>,

rijksoverheid.nl” < rijksoverheid.nI>,

EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr” < mindef.nl>,”

AOCS NM/71OSQN” mindef.nI>,”

minbzk.nl>, “ til>,

fl1>,
BS/AL/D]Z/Cl BST” < mindef.nI>,

rijksoverheid.nl)” < riiksoverheid.nI>



Cc:” mindef.nl>,
II AL/HDB” mindef.nl>,
DMO/PROJN/STGP” mindef.nI>
Onderwerp: Nadere vragen EK
Allen,
De EK heeft een nadere motivering gevraagd, alvorens ze een besluit willen nemen over de RCR (zie bijlage). Ik zal
een conceptbrïef opstellen en die vandaag of morgen aan jullie voorleggen met het verzoek hier per ommegaande
op te reageren. Mochten jullie (op onderdelen) al input willen leveren, dan kan dat ook. Daarbij opgemerkt:

- Het moet geen lange brief worden, maar een korte en krachtige;
- Uit de brief moet duidelijk blijken waarom de onderzoeken en RCR met elkaar verbonden zijn

(volgtijdelijkheid; zie ook verzoek);
- Er moet in staan dat er geen schop de grond in gaat voordat alle onderzoeken zijn afgerond (bevestiging

motie IK);
- Urgentie benoemen (belang voor de veiligheid) -> consequenties van uitstel;
- RCR stopt indien alternatieve locatie beschikbaar is;
- Hoe ziet het overleg met/betrekken van de gemeente en bewoners er de komende tijd uit? (dat is dus meer

dan zeggen dat we het gaan doen, het gaat echt om het “hoe”, dus plan van aanpak nodig).
Groet,

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

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

van berichten.

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

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

Sent: Friday, October 25, 2019, 2:28 PM
To: mindef.nI” mindef.nI>

Cc: rijksoverheid.nI>

Subject: tekst website

Bijgaand een concrete suggestie voor begeleidende tekst op internet van de kaart:

Zoekgebied alternatieve locaties radar Herwijnen.

Bijgaand ziet u de kaart van het vastgêstelde zoekgebied voor alternatieve locaties van de radar. Dit zoekgebied is door Defensie

vastgesteld aan de hand van enkele (militair operationele) criteria, te weten: een optimale radardekking voor de Nederlandse

mainports en economische centra in het westen van het land, aangevuld met een optimale radardekking van de “rest van”

Nederland in aanvulling op het radarstation in Wier (Friesland).

Dit zoekgebied geeft de uiterste begrenzingen aan van waar een alternatieve locatie voor de radar Herwijnen gevonden zou

kunnen worden. Suggesties voor een potentiële vestigingslocatie moeten binnen dit gebied zijn gelegen.

Voor Defensie is dit zoekgebied nu het startpunt voor een nadere analyse. Aan de hand van uitsluitingscriteria gaat het

zoekgebied verder worden verfijnd. Uitsluitingscriteria zijn bijvoorbeeld grote bebouwingsconcentraties, maar ook

natuurgebieden, rivieren en grootschalige infrastructuur zoals snelwegen en spoorlijnen. Uitsluitingscriteria zijn ook obstakels

als bestaande en geplande windparken en hoge bouwwerken.

Binnen het overgebleven gebied zullen vervolgens concrete vestigingslocaties moeten worden geselecteerd. Suggesties

daarvoor zijn welkom en zullen worden meegenomen in een vergelijking tussen de locaties onderling en met de thans beoogde

locatie Herwijnen (Broekgraaf).

Een mogelijke alternatieve vestigingslocatie moet een minimale oppervlakte hebben van 0,5 ha.

Indien u een suggestie heeft voor een alternatieve locatie dan kunt u deze indienen voor 1 november as. voorzien van zoveel

mogelijk relevante informatie.

it bericht kan informatie bevatten die ne voor u is bestemo Indien u niet de oeadresseerde bent of dit bericht abnsehik aan u is

toegezonDen vordt u e::cht dat aan ce af ce :e te melde en het bericht :5 veiwitoeren. De Staat aanvaardt geen vis:v:ed voor

schade van welke aard ook die verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not n:vniC for yoci. tf you are not the addressee or if this message was sent rc you by

misrke you rre requested to inform the sender and delere e message The Stote accepts no liability for darnage of any kind resulting from

the nsks nheient in the electronic transmission of messages
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licht jou verder in indien noodzakelijk.
Groet

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de qeadresseaide bent of dit beiicht abusievelijk aan u is
toevezonden wordt t: vezocht dat aan de afzender le Tretden en het bericht tE verwijcteien De Staat aanvaardt veen aansprakelijkheid voor
sdhadw van welke aard ook die verband houdt met iisicc•s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This message ma’ contain information that is not rntended for you 1f you are not the addressee 01 t rois message was sent to you by
mislake you we ‘equested to rnlorm the sender and delete the message The State accepts no liahility for damage of any kind resulting trom
the ‘ inheierit in the electronic transmission of messages

From:”
Sent: Friday, October 25, 2019, 4:11 PM
To: “ mindef.nI”
Cc:

mindef.nI>;
Subject: verstoringsonderzoek Iocateusderheide

rijksoverheid.nI>

m indef. ni>
rijksoverheid.nI>; “ mindef.nI”

tno.nI>

Voor onderstaande locatie is zojuist via f de opdracht uitgezet voor een radarverstoringsonderzoek.

f1
Z 1 -. ‘ ,,,rI..4. Err’

1
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From: rijksoverheid.nI>
Sent: Friday, October 25, 2019, 1:55 PM
To: ‘., mindef.nI” mindef.nI>
Cc: “ rijksoverheid.nI>
Subject: zoekgebied Herwijnen
Attachments: AlternaUeve zoekgebieden (002).pdf

Bijgaand het zoekgebied. Kaartje spreekt voor zich, maar we zijn de tekst voor de website nog even aan het maken. Volgt zo

dadelijk.
Vanzelfsprekend moeten jullie je kunnen vinden in de kaart. Let goed op de vlek in Utrecht. Er ligt inderdaad een klein vlekje op

de Amerongse berg, maar er ligt een grote vlek in de Austerlitze bossen en op ... het oefenterrein Leusderheide! Dat zal een

aandachtstrekker gaan worden. Defensie is weliswaar geen grondeigenaar van het oefenterrein, maar het heeft wel een

militaire bestemming en er liggen geen woningen in de directe nabijheid...

Ik denk dat velen zich op deze kaart zullen storten met suggesties, maar ook met waarschuwingen dat het niet daar en daar mag

komen. Wijzelf moeten dit zoekgbied verder gaan inperken. Ik denk dat er maar weinig relevante plekken zullen overblijven.

Groet,

Dit bericht kan informate hvtteï die niet voor u is bestemd !ndien u niet de gead vvw bent of dit bericht abusievelijk aan u is

toegezonden wordt u verzocht dat aan de ztzv eî te melden en het bericht te erwitderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor

schade, van Ikv aard ook die verband houdt met risicos verbonden aan het eie tronisch verzenden van berichten

This message may çontain information that is not intended for yoci 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by

mistakv yoLi are requested to intorm the sender and delete the massage The State accepts no liability for damaqe of any kind resulting from

the risks inherent in the eiectronic trans,rission of messaqes
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From: rijksoverheid.nl>
Sent: Monday, October 28, 2019, 2:39 PM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nl>; “ mindef.nI” < mindef.nI>; ‘ mîndef.nl”
mindef.nl>; ‘ mindef.nI’” < mindef.nI>

Cc: ‘ rijksoverheid.nl>
Subject: FW: schaduwwerking koeltoren Geertruidenberg

Allen,
Ter info onderstaande. Het is dus de vraag of we voor woensdagmorgen (stuurgroep) de info beschikbaar hebben of
Leusderheide een mogelijk kansrijk alternatief gaat worden... Dat is met alleen de uitkomst van deze berekeningen ook niet
zomaar te zeggen. Daar is meet locatiespecifiek onderzoek voor nodig. Voor die tijd moeten we Herwijnen ook zeker niet
afschrijven want dat blijft nog steeds een hele goede locatie. Dus eigenlijk moet Leusderheide gewoon meedraaien in het
alternatievenonderzoek. En dan hoeft de publicatie op de website van ons zoekgebied ook niet verder te worden uitgesteld en
zou die vandaag gepubliceerd kunnen worden. Als we wachten op de uitkomst van de huidige berekeningen en eventueel nader
onderzoek zijn we enige tijd verder en dan moeten we 8 november ook weer verder verplaatsen. Op zich is extra tijd voor het
alternatievenonderzoek wel prettig maar als signaal richting buitenwereld is opnieuw een uitstel niet sterk. Maar goed ik kan me
voorstellen dat dit politiek moet worden voorgelegd.
Groet

tno.nl>
Verzonden: maandag 28 oktober 2019 10:10
Aan: rijksoverheid.nl>;

rijksoverheid.nl>
CC: t tno.nl>
Onderwerp: RE: schaduwwerking koeltoren Geertruidenberg
De motoren draaien Op de ‘zware jongen’ draait Leusderheide, en op de kleinere zus de
sectorberekeningen voor de locatie bij de Amercentrale.
Het gaat in totaal wel een aantal dagen duren voordat we een plaatje hebben, vermoed ik. Ik hou jullie
op de hoogte.
Hieronder heb ik de locaties even uitgezet. De blauw lijnen zijn de hoogspanningsleidingen in Nederland.



1
Zoals je ziet ligt de locatie

in Flevoland.
Ik reken nu eerst de 2019 uit en ga daarna Zeewolde, Plan Blauw en Plan Groen aanbrengen. De
verschillen tonen daarbij het verlies aan bereik aan. Om binnen de norm te blijven mag dit niet meer dan
2 km zijn.
Groeten,

From: rijksoverheid.nl>
Sent: zondag 27 oktober 2019 22:37
To: tno.nl>
Cc: t tno.nl>
Subject: RE: schaduwwerking koeltoren

Dank. Ika heel erg naar het resultaat.



tno.nl>
Verzonden: zondag 27 oktober 2019 16:48
Aan: riiksoverheid.nl>
CC: riiksoverheid.nI>; ( tno.nl>;

mindef.nl; mindef.nl; t nI>;

Onderwerp: RE: schaduwwerking koeltoren
Beste e.a.,
Ik heb de locaties uitgezet. Zie onder. Op 5 km afstand kom ik midden in Hank dus daar heb ik 6 km van
gemaakt. De maaiveldhoogtes varieren van 0.3 tot 0.9 m NAP, dus met de 0.7 m NAP voor Herwijnen
loopt dat niet erg uit elkaar.



Verder is het trouwens niet afleen de koeltoren, maar de twee ketelhuizen zijn ook van aanzienlijke
hoogte.



Ik ga de berekeningen morgen opstellen.
Groeten,

From: rilksoverheid.nl>
Sent: zondag 27 oktober 2019 13:15
To: fl1>; ni>
Cc: rijksoverheid.nl>;

tno.nl>; t tno.nl>; mindef.nl;
mi ndef. n 1

Subject: schaduwwerking koeltoren
Hallo
In ons onderzoek naar een mogelijk alternatieve locatie voor de radar van Herwijnen, is afgelopen week het zoekgebied
vastgesteld waarbinnen op grond van hoogteligging (maaiveld) en zichtlijnen van de radar (uitgaande van het huidige ontwerp
op 24 hoogte) de radar op elk denkbaar punt zou kunnen staan. Nu zijn we begonnen met het verder uitsluiten van gebieden
binnen dat zoekgebied. Het gaat om grote gebieden die wegvallen (denk aan ruimte rond en
hoogspanningsverbindingen, maar denk ook aan N2000 gebieden en relevante infrastructuur en rivieren). Een aparte categorie
is de (stedelijke) hoogbouw die door haar omvang ook een behoorlijke impact kan



Een bijzonder geval lijkt de koeltoren van de Amercentrale in te zijn. Door de enorme hoogte en breedte
die in elk geval een effect op het bereik van de radar (dat weten we al uit enkele actuele projecten zoals A16). TNO gaat
berekenen hoeveel afstand je zou moeten houden om het verlies aan bereik acceptabel te houden. Dat betekent dat er ook
rond de koeltoren een gebied zal komen waarbinnen de radar niet zal kunnen komen te staan.
Een belangrijke vraag die daarbij komt kijken is of de koeltoren er nog lang zal zijn. Als deze binnenkort zou verdwijnen omdat
hij niet meer zou zijn in het kader van een andere vorm van energieopwekking, dan moet de belemmering die hij nu
opwerpt voor het positioneren van een radarstation ook heel anders worden Vandaar dat ik mij (gemakshalve) tot
jullie wend: wat is jullie verwachting (of wellicht zijn er afspraken?) ten aanzien van de koeltoren: staat deze er voor de
eeuwigheid, of is deze binnenkort verleden tijd? En zo ja, wat zijn de termijnen waarmee we zouden moeten rekenen?
Vriendelijke groet,
Peer

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

Van: mindef.nI <

Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 10:48
Aan: rijksoverheid.nI’;

mindef.nl;
min def. n 1;

rijksoverheid. ni>

II

From: ‘

Sent: Tuesday, October 29, 2019, 3:36 PM
To: “ mindef.nl” < mindef.nl>; “ rijksoverheid.nI”
<‘ rijksoverheid.nl’>;” @mindef.nl”
< @mindef.nl>;” @mindef.nl” < @mindef.nl>;

• mindef.nI” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;
mindef.nl” mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

< mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;
@mindef.nl” @mindef.nl>;” @mindef.nl”

@mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;
Rijksoverheid. nl” Rijksoverheid. nl>; ‘ mindef.nI”

mindef.nl>;” mindef.nl” < mindef.nl>;
mindefnl’ < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ @mindef.nl” <J @mindef.nl>
Subject: RE: Agenda + stukken t.b.v. stuurgroepoverleg morgen (woensdag 30 oktober 2019 om 09:00
uur
Attachments: Onderzoek alternatieve locaties SMART.docx

Beste allen,
Op de agenda staat morgen onder andere het alternatievenonderzoek. Om alvast een idee te hebben van de richting die we op
gaan stuur ik u bijgaand een eerste conceptversie van de rapportage. Een toelichting volgt morgen.
Met vriendelijke groet,
ing. M.Sc.
Omgevingsmanoger

Cluster Ruimte 1 Sectie Omgevingsmanagement
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement 1 Directie Vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Stationsplein West 301 6811 KM 1 Arnhem 1
Postbus 16169 1 2500 BD 1 Den Haag 1

mindef.nl>

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

@mindef.nl; @mindef.nl;
mindef.nl; Rijksoverheid.nl’; mindef.nl; mindef.nl;

mindefnl; 4mindef.nl; @mindef.nl
Onderwerp: Agenda + stukken t.b.v. stuurgroepoverleg morgen (woensdag 30 oktober 2019 om 09:00
uur
Goedemorgen allen,
Hierbij ontvangt u de agenda en de stukken voor het Stuurgroepoverleg ADSS van morgen.
Met vriendelijke groet,

Elaut
Directiesecretaresse DPROi & D-IN KOOP

Kabinet Directeur
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Herculeslaan 1, 3584 AB Utrecht, Kromhoutkazerne K08-4.B012

T

T—.



Wijzïjr
WIJ maken v.rb.ndlng

DM0
tussen willen en kunnen

e-maiI mindef.nI
http://www.defensie.nI/dmo

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and
delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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From: rijksoverheid.nI>
Sent: Wednesday, October 30, 2019, 5:34 PM
To:“ tno.nI>; “ t tno.nI>;

mindef.nI” < mindef.nI>; mindef.nI’
mindef.nI>; “ mindef.nI” < mindef.nI>; ‘ mindef.nI’
mindef.nI>; ‘ mindef.n’ < mindef.nI>

Cc: ‘ rijksoverheid.nI>; “ mindef.nI’’
mindef.nI>; mindef.nI” < mindef.nI>

Subject: zoekgebied nu bijna geïnventariseerd

Heren,
Onze RVB-collega heeft mij vandaag deze kaart gestuurd (ik kan de laagjes hiervan aan en uit zetten). Nog niet alles
zit er in. Er moet nog een laag in met de grote wateren en grote infrastructuur zoals snel- en spoorwegen. Ook moeten er
uiteindelijk, in de overgebleven (donkerroze) gebieden nog 500 meter-cirkels worden getrokken rond de aanwezige panden. Dat
vergt nog heel veel rekenwerk.
Maar zoals u ziet, vrijwel het hele zoekgebied in het rivierengebied is nu wel zo’n beetje ‘dichtgekit’ met uitsluitingsgebieden. De
7 km rond de Covaco-silo’s bij Poederooijen en de 15 km rond Geertruidenberg hebben de meeste gaatjes wel gedicht. Je kunt
er natuurlijk over twisten of dat wel goed is, maar duidelijk wordt in ieder geval dat alleen aan de noordzijde van het zoekgebied
substantieel ruimte lijkt te zijn. Wanneer straks ook daar nog aanvullende cirkels rond woningen zijn aangebracht, blijven er
slechts enkele serieus verder te onderzoeken locaties over.
Ik zie vooral ruimte in de zuidelijke Krimpenerwaard, nabij de Lek. Ook in de noordelijke Alblasserwaard lijken de
bebouwingsrijen redelijk ver van elkaar te staan en, dat had ik niet verwacht, ten westen en ten zuiden van Leerdam lijkt het
wellicht mogelijk. Verder houdt het hier wel zo’n beetje op.
Hiermee krijgen we de laatste fase van het locatie onderzoek (ik zie even af van de mogelijke kansen op de Leusderheide) in
beeld. Grofweg het gebied dat hieronder nog donkerroze is, moet hierna worden beoordeeld op haalbaarheid. Het gaat zonder
uitzondering om veenweidegebieden en bij Leerdam om komgronden. Dat is relevant omdat je dan moet bouwen op zachte
grond. Grondwateraspecten zullen dus ook een rol gaan spelen. Ik kan niet goed inschatten of dat bij Herwijnen niet ook al het
geval is. Maar de locaties moeten dus onder andere op dat soort aspecten worden beoordeeld.
In de Krimpenerwaard is er veel ruimte maar gaat het wel om slecht bereikbare gebieden. Ik sluit niet uit dat er een lange
(bouw)weg moet worden aangelegd om in het midden van de polder uit te komen. Dat maakt het niet minder duur. Het
typische open landschap van de Krimpenerwaard zal bevoegde gezagen ook kritisch maken over zo’n groot bouwwerk. De
ruimte die daar is, is mogelijk ook een belemmering. We gaan het zien.
Wat ik van u vraag is om het overblijvende gebied ook eens met uw eigen ogen te bekijken en te bedenken of een
radarinstallatie daar vanuit uw expertise een haalbare en realistische optie zou kunnen zijn.
@ en de locaties liggen alle binnen het zoekgebied, maar zou een radar daar echt geen last kunnen krijgen van
bijvoorbeeld hoogbouw( plannen) uit Rotterdam? En nu we hebben gezien wat op kilometers afstand aanwezige silo’s
vermogen, zou dat ook in het overgebleven gebied geen showstoppers kunnen opleveren?
@luchtmacht- en radarcollega’s: zou een eventueel alternatief in dit overgebleven zoekgebied bij jullie in goede aarde kunnen
vallen?
We horen graag al jullie gedachten om straks gericht te kunnen onderzoeken of alle locaties ook echt een denkbaar alternatief
zijn.



Dit bericht kan v tcr tiv bevat!vn die niet voor u is bestemd Indien ii niet de geadiesseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzendei t melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor

van welke aard nop: die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you 1 you are not the addressee or if this message was cent to you hy
mistake you ere requecrt’vcI to infoirn the sender and ctelete the message The State accepts no liability for damage of any kind iesuiting from
the risks inherent in the electronic transmission of messages
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Vriendelijke groet,
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From:’ DMO/PROJN/STGP’ mindef.nl>
Sent: Thursday, October31, 2019, 4:55 PM
To: AL/HDB” mindef.nl>
Cc: ‘ Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP” < mindef.nI>;

rijksoverheid.nl>
Subject: Plan van Aanpak Radarstation Zuid (Herwijnen)
Attachments: ADSS Plan van Aanpak radarstation Zuid vOl 31 102019.docx; 2019 07 16 Vragen Eerste
Kamer inzake Rijkscoördinatieregeling Herwijnen....pdf; 2019 10 15 Brief DBO Eerste Kamer aanvullende
vragen Rijkscoordinatiereg....pdf; 2019 1025 Brief Stasdef Beantwoording aanvullende vragen Eerste
Kamer o,...docx; Antwoorden vragn Eerste Kamer formeel.pdf; planning RCR RIP en besluiten Herwijnen
25102019.pdf

Hi
Bijgaand het bijgewerkte Plan van Aanpak Radarstation Zuid. De bijlagen B (4 documenten)
en D (1 document) zijn als losse bestanden bijgevoegd.
In het plan heb ik de discussies tijdens de stuurgroep gisteren zo goed als mogelijk
verwerkt. Ik hoop dat e.e.a. naar genoegen van de Staatssecretaris is.
Tot morgen.
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie

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

T
E mindef.nl
W www.defensie.nl/dmo
Gebouw K8 kamer 4. 6038
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From: rijksoverh&d.nl>
Sent: Thursday, Obtober 31, 2019, 6:20 PM
To: “ mindef.nl” mindef.nl>;

rijksoverheid.nI>, mindef.nl” mindef.nl>;
mindef nI < mindef nI> mindef ni < mindef fl1>

Cc:’ mindef.nl” mindef.nI>; ‘ mindef.nI”
mindef.nI>;” mindef.nI” < mindef.nI>

Subject: RE: Herwijnen Debat EK 5/11

Beste collega’s,
Ik begin het gevoel te krijgen dat we iets aan het doen zijn dat nog het meest lijkt op het restaureren van de Nachtwacht, waar het
publiek kan meekijken en waar een livestream camera alles registreert en meteen online zet.
Het uitleggen waarom het zoekgebied eruit ziet zoals het eruit ziet, is iets dat we in het rapport sowieso moeten doen, maar wat
schiet het publiek er nu mee op? Moeten we ons — terwijl we steeds discussiëren over de juiste route en aanpak — continu online
verantwoorden? Dat kan alleen maar fout gaan.
En verder: eenduidig communiceren is per definitie gewenst maar dat wij de teksten moeten hanteren die met omwonenden zijn
gedeeld, vind ik de omgekeerde wereld.
Waarom ziet het zoekgebied eruit zoals het eruit ziet?
TNO heeft een rekenmodel (CARPET) gehanteerd waarbij omwille van de haast een Vrij grof raster is gebruikt, Dat veroorzaakt
de vierkante vlekjes. Een fijner raster zou ogenschijnlijk vloeiender lijnen hebben opgeleverd, maar zou veel langer op zich
hebben laten wachten omdat het rekenwerk erg veel tijd kost. Het zoekgebied is gebaseerd op de combinatie van twee
vestigingskaarten: één waarbij alle plekken zijn geduid waarmee de gehele randstad kan worden afgedekt (op een hoogte van
1000 ft) en één waarbij de rest van Nederland buiten het dekkingsgebied van Wier optimaal wordt bestreken. Beide afzonderlijke
kaarten zijn gebaseerd op een maaiveidhoogtekaart en een kaart waarbij de line of sight van de radar is bepaald. Die line of sight
wordt beïnvloed door het reliëf en obstakels in het zicht van de radar. Dat levert een kaart op waarbij in sommige rastervlekken
meer en in andere minder kans op voldoende dekking (van de randstad of van de rest van Nederland) bestaat. Kortom: een fijne
combinatie van maaiveldhoogte en obstakels in 360 graden rond de fictieve opstellocatie van de radar. Uiteindelijk zijn de twee
kaarten over elkaar gelegd om de gebieden over te houden waar aan beide criteria wordt voldaan. Daarnaast is nog een
drempelwaarde ingevoerd omdat anders heel Nederland een waarde zou hebben gekregen. Die drempelwaarde is de waarde die op
de locatie Herwijnen wordt “gescoord”. Dat betekent dat alle (berekende!) vlekken in het zichtbare zoekgebied in theorie (want
dit is allemaal door de computer gedaan) een geljkwaardige of betere score hebben dan Herwijnen. Vanwege die drempelwaarde
gebeurt het dat sommige plekjes binnen het zoekgebied eruit zijn gevallen omdat er vanaf die locatie misschien wel ergens een
obstakel in beeld kan komen waardoor er veel zichthinder zou kunnen ontstaan. Om eenzelfde reden blijken er buiten het centrale
zoekgebied (zoals ergens midden in Rotterdam) ook vlekken te zijn die de score wel halen. Dat er op de Utrechtse Heuvelrug
plekken blijken te zijn die de criteria halen, is niet zo heel vreemd want daar is het maaiveld zoveel hoger dan in het
rivierengebied dat het locatienadeel (niet zo centraal) waarschijnlijk wordt opgeheven door de hoogte.
Dit lijkt mij wel wat veel tekst om het publiek wat duiding te geven. Waarschijnlijk krijgen we er alleen maar méér vragen van.
Als je de p.m. wil invullen binnen de huidige zinnen, dan stel ik het volgende voor.
“Deze locaties zijn geschikt omdat uit de door TNO uitgevoerde berekeningen is gebleken dat daar de kans dat zowel de
mainports en de economische centra in het westen, als de rest van Nederland (voor zover niet afgedekt door de radar in Wier) op
voldoende niveau kunnen worden “gezien”. De vlekken binnen het centrale zoekgebied die niet zijn gekleurd, hebben de
minimaal gevraagde score niet gehaald. Dit kan zijn veroorzaakt doordat op die fictieve vestigingsplek voor een radar bepaalde
obstakels (desnoods op grote afstand) net te veel verstoring laten zien waardoor niet voldoende dekkingsgebied ontstaat. Door het
relatief grove raster van de computerberekeningen ontstaan dan dergelijke ‘gaten’. Buiten het centrale zoekgebied blijken er ook
plaatsen te zijn waar de score wel wordt gehaald. Dat is niet voor alle locaties eenvoudig te verklaren. Dat op de Utrechtse
Heuvelrug een paar locaties positief scoren, heeft met de hoogteligging te maken die de decentrale ligging ervan blijkbaar
voldoende compenseren.”
Ook van deze tekst denk ik dat de meeste mensen er niets van begrijpen en dat we er alleen maar meer vragen van krijgen. Het
verwijzen naar het rapport dat nu op 1 december naar de Kamer gaat, is een veiliger strategie.
Groei

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: donderdag 31 oktober 2019 16:56
Aan: rijksoverheid.nl>; mindef.nl;

mindef.nl; mindef.nl;
rijksoverheid.nl>

CC: mindef.n1; mindef.nI; mindef.nl
Onderwerp: RIEt Herwijnen Debat EK 5/11



Locatie Leusderheide hoort gewoon als resultaat van het bepalen van het zoekgebied op deze kaart wat ons betreft. TNO is de
locatie al wel verder aan onderzoeken op geschiktheid en daar komen al wel wat tegenvallende resultaten uit maar een conclusie
nu al trekken is nog te voorbarig en hem van het zoekgebied verwijderen lijkt me niet verstandig. Deze locatie kan door een
derden ook worden gevonden en dan zou het heel raar worden als wij hem niet in beeld hadden. Daarmee haal je de
betrouwbaarheid van het hele onderzoek naar beneden.
Groet
t

Van: — mmdcl ni in ndefnl>
Verzonden: donderdag 31 oktober 2019 13:29
Aan: mindef.n; mindef.ni; mindef.nl;

riiksoverheid.nl>; jjjoverleic1.jj>
CC: mi ndef.nl; mindef.nI; mindef.nl
Onderwerp: Re: Herwijnen Debat EK 5/11
Paar minimale aanpassingen. Als ik kaart zonder stip heb laat ik het onderstaande online zetten.

Van: “ BS/AL/HDB/Belmdwrs’ < mindef.nl>
Datum: donderdag 31 oktober 2019 om 12:15:20
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP”

inindef.nl>,” EMSD, BS/AL/DS/Dir.
Plan./AfdLuOptr’ < mindefni>, “

rijksoverheid.nI>,
rijksoverheid. ni>, “ BS/AL/DCO’

mindeC.nl>
Cc: DMO/PROJN/STGP” mindelnl>,

AL/HDB” tnindef.nI>,

< niinde[nl>
Onderwerp: RE: Herwijnen Debat EK 5/1 1

Kun jij mij dergelijk plaatje zonder stip Herwijnen aanleveren? Zoals telefonisch besproken, vraag is
of vandaag duidelijk wordt wat de status is van Leusderheide. Als de berekening dat uitwijst dan
graag een plaatje zonder Leusderheide.
Hieronder de aangepaste tekst voor bij de website, heb jij daar nog opmerkingen bij
Zoekge bied alternatieve locaties radar Herwijnen.
Op ONDERSTAANDE kaart is het zoekgebied weergegeven, waarbinnen naar locaties voor de militaire radar
KAN WORDEN gezocht. Door het plaatsen van een radar in dit gebied is zeker dat de militaire radar in
combinatie met de noordelijke radar in Wier voldoende dekkmgsgraad biedt. Een radar in dit gebied zorgt
namelijk voor dekking over onder andere Zeelanc Brabant, Limburg en de Randstad. Het zoekgebied geeft de
begrenzingen aan van waarbinnen een alternatieve locatie voor de radar Herwijnen gevonden zou kunnen
worden. Locaties die buiten het zoekgebied liggen zijn niet geschikt, omdat de dekking van de radar daar
om’oldoende is.
Defensie gebruikt dit zoekge bied om hierbinnen op zoek te gaan naar potentieel geschikte locaties. Aan de hand
van een aantal criteria wordt binnen het zoekge bied eerst gekeken waar het plaatsen van een radar nïet kan. Dit
wordt gedaan door te kijken naar bijvoorbeeld grote bebouwingsconcentraties, maar ook natuurgebieden,
rivieren en grootschalige infrastructuur zoals snelwegen en spoorljnen. Ook kan de radar niet worden geplaatst
in de buurt van obstakels, die de radardekking verstoren, zoals bestaande en geplande windparken en hoge
bouwwerken. Hiermee ontstaat er een overzicht van deelge bieden binnen het zoekge bied, die potentieel geschikt
zijn. Binnen die deelgebieden zullen vervolgens concrete vestigingsiocaties moeten worden geselecteerd. Een
mogelijke alternatieve vestigingslocaue moet een minimale oppervlakte hebben van 0,5 ha.
Voor de concrete vestigingslocaties wordt een vergelijking gemaakt tussen de locaties onderling en met de thans
beoogde locatie aan de Broekgraaf in Herwijnen. Indien u een suggestie heeft voor een alternatieve locatie dan
kunt ii deze indienen voor 8 november as. EN voorzien van zoveel mogelijk relevante informatie.



rijksoverheid.ni>
Verzonden: donderdag 31 oktober 2019 09:57

_____

Aan: BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.ni>;
rjksovcrheid.n(>;

rijksoverheid.nl>; minbzk.nI>;
ni; iii; Ing.,

DMO/PROIN/PROJN DIP < rnindefnl>:
BS/AL[DJZ/C1 BST < mindef.n[>;
3 S/AL/DJZ/C1 B ST < mmde ciii>;

EMSD, B S/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
mindeLni>; EMSD, CLSKIPLV C

LSK/DO/C4ISR!SAIR C2 < rnindef.nl>; BS/AL/DCO
mindeC.ni>

CC: DMO/PROIN/STGP mindef.nl>;
AL/HDB rninde[’.ni>

Onderwerp: RE: Herwijnen Debat EK 5/11

Alvast bijgaand de kaart zoekgebied en concepttekst voor op de site zoals afgelopen vrijdag aan gestuurd:
Groet

Zoekgebied alternatieve locaties radar Henvynen.
Bijgaand ziet u de kaart van het vastgestelde zoekgebied voor alternatieve locaties van de radar. Dit zoekgebied
is door Defensie vastgesteld aan de hand van enkele (militair operationele) criteria, te weten: een optimale
radardekking voor de Nederlandse mainports en economische centra in het westen van het land, aangevuld met
een optimale radardekking van de “rest van” Nederland in aanvulling op het radarstation in Wier (Friesland).
Dit zoekge bied geeft de uiterste begrenzingen aan van waar een alternatieve locatie voor de radar Herwijnen
gevonden zou kunnen worden. Suggesties voor een potentiële vestigmgslocatie moeten binnen dit gebied zijn
gelegen.
Voor Defensie is dit zoekge bied nu het startpunt voor een nadere analyse. Aan de hand van uitshutingscriteria
gaat het zoekge bied verder worden veifzjnd. Uitsluitingscriteria zijn bijvoorbeeld grote
bebouwingsconcentraties, maar ook natuurgebieden, rivieren en grootschalige infrastructuur zoals snelwegen en
spoorljnen. Uitsluitingscriteria zijn ook obstakels als bestaande en geplande windparken en hoge bouwwerken.
Binnen het overgebleven gebied zullen vervolgens concrete vestigingslocaties moeten worden geselecteerd.
Suggesties daarvoor zijn welkom en zullen worden meegenomen in een vergelijking tussen de locaties onderling
en met de thans beoogde locatie Henvijnen (BroekgraaJ).
Een mogelijke alternatieve vestigingslocatie moet een minimale oppervlakte hebben van 0,5 ha.
Indien ii een suggestie heeft voor een alternatieve locatie dan kunt u deze indienen voor 8 november a.s. voorzien
van zoveel magelijk relevante informatie.

Van:t mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: donderdag 31 oktober 2019 09:24
Aan: rijkso\erheid.nt>;

rijkso\erheicl.nl>; minhzk.n [>;
inindeC.nI;

in indef.n 1; inindefni; ni;
mindef.nI; minde[nl;

rijksoverheid.nl>; mindef.nl
CC: mindef.nl; rnindef.nI
Onderwerp: Herwijnen Debat EK 5/11
Allen,
De commissie in de Eerste Kamer heeft afgelopen dinsdag besloten om een mondeling overleg te
plannen met de staatssecretaris. Dit overleg zal, zo hoorde ik vanochtend, plaatsvinden op 5
november. De EK heeft niet tegen het besluit gestemd, maar neemt deze volgende stap in de
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From:
<1

rijksoverheid.nI>
Sent: Thursday, Octobëï 1,2019,2:36 PM
To: ‘ mindef.nI” mindef.nI>; ‘ mindef.nI’ < mindef.nl>;

mindef.nI” < mindef.nI>; mindef.nI” < mindef.nI>;
rijksoverhed.nl>

Cc: mindef.nI” mindef.nI>; mindef.nI”
mindef.nI>; ‘ mindef.nI’ < mindef.nI>

Subject: RE: Herwijnen Debat EK 5/1 1
Attachments: ZoekgebiedA.pdt

en
Aangepaste plattegrond bijgevoegd. Zetten jullie de plattegrond integraal op de site met een linkje naar een download?
Locatie Leusderheide hoort gewoon als resultaat van het bepalen van het zoekgebied op deze kaart wat ons betreft. TNO is de
locatie al wel verder aan onderzoeken op geschiktheid en daar komen al wel wat tegenvallende resultaten uit maar een conclusie
nu al trekken is nog te voorbarig en hem van het zoekgebied verwijderen lijkt me niet verstandig. Deze locatie kan door een
derden ook worden gevonden en dan zou het heel raar worden als wij hem niet in beeld hadden. Daarmee haal je de
betrouwbaarheid van het hele onderzoek naar beneden.
Groet

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: donderdag 31 oktober 2019 13:29
Aan: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl;

rijksoverheid.nl>; rijksoverheid.nl>
CC: mindef.nl; mindef.r mindef.nl
Onderwerp: Re: Herwijnen Debat EK 5/11
Paar minimale aanpassingen. Als ik kaart zonder stip heb laat ik het onderstaande online zetten.

reeds

1

1

beoordeeld
1103

I
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From: rijksoverheid.nI>
Sent: Thursday, October31, 2019, 2:36 PM
To: mindef.nI’’ mindef.nI>; mindef.nI” < mindef.nI>;

mindef.nI” < mindef.nt>; mindef.nI’ < mindef.nt>;
rijksoverheid.nI>

Cc: mindef.nI’ mindef.n>; mindef.nI”
mîndef.nI>; mindef.nI” < mindef.nI>

Subject: RE: Herwijnen Debat EK 5/11
Attachments: ZoekgebïedA.pdf

en
Aangepaste plattegrond bijgevoegd. Zetten jullie de plattegrond integraal op de site met een linkje naar een download?
Locatie Leusderheide hoort gewoon als resultaat van het bepalen van het zoekgebied op deze kaart wat ons betreft. TNO is de
locatie al wel verder aan onderzoeken op geschiktheid en daar komen al wel wat tegenvallende resultaten uit maar een conclusie
nu al trekken is nog te voorbarig en hem van het zoekgebied verwijderen lijkt me niet verstandig. Deze locatie kan door een
derden ook worden gevonden en dan zou het heel raar worden als wij hem niet in beeld hadden. Daarmee haal je de
betrouwbaarheid van het hele onderzoek naar beneden.
Groet

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: donderdag 31 oktober 2019 13:29
Aan: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl;

rijksoverheid.nl>: rijksoverheid.nI>
CC: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: Re: Herwijnen Debat EK 5/11
Paar minimale aanpassingen. Als ik kaart zonder stip heb laat ik het onderstaande onhine zetten.

reeds
beoordeeld
1103

1 fr%.-. .

- r

.—

2 .
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Thursday, October31, 2019, 2:07 PM
To: “ mindef.nI’’ mindef.nI>; ‘ mindef.nP’

mindef.nI>; ‘ rijksoverheid.nI>;
mindef.nI’ < mindef.nI>

Cc: ‘ mindef.nI” mindef.nI>; ‘ mindef.nI’
mindef.nI>; “ mindet.nI” < mindef.nI>;” mindef.nI’

m indef. ni>
Subject: RE: Herwijnen kaart zoekgebied

Beste mensen,
De kaart wordt aangepast zoals gevraagd. De groene stip en het naamlabel zijn nu ook wel erg groot in beeld.
Maar ik heb wel mijn twijfels over het nu wegpoetsen van de aanduiding Herwijnen als zodanig. Mijn pleidooi in september om
een locatieonderzoek te doen ‘zoals dat destijds gedaan had kunnen zijn’, werd toen niet verstandig gevonden, want Herwijnen
was de maat aller dingen. Daarom hebben we nu ook drempelwaarden ingebakken zodat alles aan Herwijnen kan worden
gerelateerd. Dat hoeft helemaal niet te betekenen dat je een doelredenatie hanteert. Het vergt misschien wel enige uitleg her
en der.
De eerste vraag die je krijgt als je het zoekgebied presenteert zônder een (bescheiden) aanduiding van de locatie Broekgraaf 1, is
of de beoogde locatie ook in het zoekgebied ligt...
Ik proef dat er ook voorkeuren zijn om de drempelwaarden die Herwijnen als basis hebben, buiten beeld te laten. Dat betekent
dat je half Nederland tot zoekgebied zou verheffen. Alles kan, maar dat betekent heel veel extra werk en als je dan ook nog eens
aan het eind rücksichtlos alles wegstreept dat onder/boven een drempelwaarde uitkomt, dan kan je zeker van doelredenaties
worden beticht.
Door Herwijnen wel in beeld te houden en steeds te herhalen dat een potentieel alternatieve locatie nooit slechter mag scoren
dan Herwijnen, ben je volgens mij geheel transparant én consequent in je redenaties.
Vriendelijke groet,

Van: mindef.nI < mindef.nI>
Verzonden: donderdag 31 oktober 2019 11:22
Aan: mindef.nI; rijksoverheid.nI>;

rijksoverheid.nI>; mindef.nl
CC: mindef.nI; mindef.nI; mindef.nI; mindef.nI
Onderwerp: RE: Herwijnen Debat EK 5/11

en
Ik ben het eens met dat de stip Herwijnen het beste uit het plaatje kan worden verwijderd. Wat mij betreft is
de tekst verder helemaal oké.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACC5 & Projectleider AD55

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie

1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mindef.nI

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

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
Verzonden: donderdag 31 oktober 2019 10:03
Aan:’ rijksoverheid.nI>; BS/AL/HDB/Belmdwrs

mindef.nI>; rijksoverheid.nI>;
rijksoverheid.nI>; minbzk.nI>;

ni; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nI>;



BS/AL/DJZ/CI BST < mindef.nl>;
BS/AL/DJZ/Cl BST< mindef.nI>; iii;

mindef.nl>; BS/AL/DCO
min def. ni>

CC: DMO/PROJN/STGP mindef.nI>;
AL/HDB mindef.nI>

Onderwerp: RE: Herwijnen Debat EK 5/11

Misschien is het beter op Herwijnen niet zo prominent aan te wijzen in het zoekgebied en dit dan ook weg te laten
in het plaatje van het zoekgebied.
Groet,

rijksoverheid.nI>
Verzonden: donderdag 31 oktober 2019 09:57
Aan: BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nI>;

rijksoverheid.nI>; rijksoverheid.nI>;
minbzk.nl>; ni; ni; Ing.,

DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>; BS/AL/DJZ/Cl BST
mindef.nI>; B5/AL/DJZ/CI BST

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

mindef.nI>; BS/AL/DCO mindef.nI>
CC: DMO/PROJN/STGP mindef.nI>;

AL/HDB mindef.nl>
Onderwerp: RE: Herwijnen Debat EK 5/11

Alvast bijgaand de kaart zoekgebied en concepttekst voor op de site zoals afgelopen vrijdag aan gestuurd:
Groet

Zoekgebied alternatieve locaties radar Herwijnen.
Bijgaand ziet u de kaart von het vastgestelde zoekgebied voor alternatieve locaties van de rodor. Dit zoekgebied is door Defensie
vastgesteld aan de hand von enkele (militair operationele) criteria, te weten: een optimale rodardekking voor de Nederlandse
mainparts en economische centra in het westen von het land, aangevuld met een optimale rodardekking von de “rest van”
Nederland in aanvulling op het radorstation in Wier (Friesland).
Dit zoekgebied geeft de uiterste begrenzingen aan von waar een alternatieve locatie voor de radar Herwijnen gevonden zou
kunnen worden. Suggesties voor een potentiële vestigingsiocotie moeten binnen dit gebied zijn gelegen.
Voor Defensie is dit zoekgebied nu het startpunt voor een nadere analyse. Aan de hand von uitsluitingscriterio goot het
zoekgebied verder worden verfijnd. Uitsluitingscriterio zijn bijvoorbeeld grote bebouwingsconcentroties, moor ook
natuurgebieden, rivieren en grootschalige infrastructuur zoals snelwegen en spoorljnen. Uitsluitingscriterio zijn ook obstakels als
bestoonde en geplande windparken en hoge bouwwerken.
Binnen het overgebleven gebied zullen vervolgens concrete vestigingslocoties moeten worden geselecteerd. Suggesties daarvoor
zijn welkom en zullen worden meegenomen in een vergelijking tussen de locaties onderling en met de thans beoogde locatie
Herwijnen (Broekgroaf).
Een mogelijke alternatieve vestigingslocotie moet een minimale oppervlakte hebben von Q5 ho.
Indien u een suggestie heeft voor een alternatieve locatie dan kunt u deze indienen voor 8 november os. voorzien von zoveel
mogelijk relevante informatie.

Dit bericht ken informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien ii niet ce cv5:icvsseelde’v of dit bericht abcisievelijk aan u is
-c wotdt ci ver .oc.ht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat” vw cl ahtkheid voor

schade van welke ook die verband houdt met risico s .erbonoen aan het elektroc cl ver endn van herichtei,
This rnessage may ohtain information that is not intended for you 1f you are not the addiess or t this message va sent to yoci by
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From: ‘

Sent: Thursday, October 31, 2019, 9:16 AM
To:”

rijksoverheid.nl>
Cc: mindef.nl”

mindef.nl>;
mindef.nl>;
mindef.nl”

mindef.nI>;
Subiect: RE: zoekqebied nu bilna cieïnventariseerd

mindef.nl>; mindef.nl”
mindef.nl>;

mindef.nl>;

tno.nl>

rijksoverheid.nl>;

mindef.nlt
mindef.nl”

mindef.nI>;
tno.nl>

mindef.nl’

mindef.nl”

Beste en
Op basis van jouw uitgangspunten ben ik gaan rondsnuffelen in deze buurt, en ik vond een mogelijk
locatie zo’n 2 km ten zuiden van Groot Ammers en De Lek. De Lat Long coördinaten zijn 51.907224° N en
4.821483° 0. De maaiveidhoogte ter plekke is -1.1, dus de antennehoogte komt op 22.9 NAP. De
dichtstbij zijnde windturbine staat op 4.8 km, maar dat is een kleine boerderijmolen aan de
kweldamweg, die volgens WindStats er al sinds 1985 moet staan. Maar als ik in StreetView kijk zie ik hem
niet meer

te bevinden.



From:
Sent: woensdag 30 oktober 2019 17:34

rijksoverheid.nl>

Een snelle scan in de omgeving levert alleen een hoge watertoren (36 m NAP) op in Bergambacht op zo’n
3 km afstand en (weer, grrr) silo’s (33 m NAP) van een betoncentrale langs De Lek in Gelkenes op een
afstand van zo’n 4 km.

Dit lijkt mij op het eerste gezicht een redelijke kandidaat. Morgen ben ik niet op kantoor, dus alleen
vandaag kan ik een berekening opstarten die doorloopt in het weekend. Mogelijk dat dit niet de
definitieve plek is, maar het geeft alvast wel een goed beeld van je van deze regio kunt verwachten aan
dekking, met name in combinatie met de hoogbouw in Rotterdam.
Wat vinden jullie hiervan?
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From: ‘ DMO/PROJN/STGP”
Sent: Friday, November 1 2019, 5:24 PM
To: ‘ AL/HDB”
BS/AL/HDB/Belmdwrs’ < mindef.nI>
Subject: Afspraken over Herwijnen

1. Website
Blokkenkaartje TNO zonder Leusderheide. Tekst erbij: Dit is globale zoekgebied, waarin criteria
nog niet zijn toegepast. Daarnaast wordt nogmaals gekeken naar militaire terreinen in de
omgeving.

+ melden dit aan
zorgt dat het op de site komt.
meldt deze lijn aan de Stas.

2. Mails burgers
en Mails beantwoorden die nu in de mailbox zitten. (Vrijdag gereed)

aanbieden in gesprek te gaan.
neemt contact op met als daarvoor open staat.

alle mails + antwoorden printen voor bundel Stas.
3. Bundel
Stas heeft bundel AO Tweede Kamer mee naar huis. Zondag 10 uur wil ze bundel op papier.
Zondag 9.00 uur heeft de bundel op papier. regelt chauffeur.
Bundel nu beknopt: focus op de vragen van dit moment, op hoofdlijnen, duidelijke taal!
oneliners.

heeft de inhoudsopgave met aanvullende aandachtspunten, hij verzamelt de teksten.
4. Voorbespreking
Maandag 16.00 uur PKC: vraagt en specialisten aanwezig te zijn.

mindef.nI>

mindef.nI>;

Dhr.
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From: ‘ BS/AL/DJZ” < mindef.nl>
Sent: Friday, November 1,2019,4:51 PM
To: ‘ AL/HDB’ mindef.nI>
Cc: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP” mindef.nI>;”
BS!AUHDB/Belmdwrs” < mindef.nl>; ‘ BS/AL/DJZ/Cluster CR’

mindef.nl>; ‘ r., BS/AUD]ZJCI BST” mindef.nI>;
BS/AUDJZ/Cluster CR” < @mindef.nl>
Subject: Re: vragen emails

dank. Inmiddels heb ik van vernomen dat jullie hierover contact kunnen opnemen met
Ik neem haar mee in de cc.

Met vriendelijke groeten,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 1 nov. 2019 om 16:44 AL/HDB
mindef.nl> het volgende geschreven:

Ik lees nu pas jouw mail, was hele dag in bezig
Gaat om radar herwijnen daar wonen op 400 meter mensen de onveilige afstand is
veel minder. In de buurt ook een weerradar en scheepsradars en 4G apparatuur. De
vraag van een bezorgde burger is ... Als ik over een aantal jaren ziek wordt, wie kan
ik dan aansprakelijk stellen voor de schade?
Does that help voor volgende week?

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 1 nov. 2019 om 09:19 B$/AL/DJZ
mindef.nI> het volgende geschreven:

is het mogelijk en mij van wat achtergrond informatie te voorzien?
Op welke stralingsbronnen, naast onze radar wordt gedoeld? Verder zouden we graag
een kaartje hebben met de locaties, geplande radar en bewoning.
Is dat mogelijk? Ik spreek om 14.30 uur.
Met vriendelijke groeten,

From: AL/HDB
Sent: donderdag 31 oktober 2019 17:51
To: BS/AL/DJZ< mindef.nI>
Cc: Ing., DMO/PRO]N/PROJN DIP

mindef.nl>; BS/AL/HDB/Belmdwrs
mindef.nl>; BS/AL/D]Z/Cluster CR

mindef.nI>; Alink, Mi, Mr., BS/AL/DJZ/CI BST
mindef.nI>

Subject: Re: vragen emails
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Sunday, November 3, 2019, 1:43 PM
To: ‘“ mindef.nI” < mindef.nI>
Cc: ‘ mindef.nI” mindef.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nI>; ‘ mindef.nI” < mindef.nI>
Subject: RE: Herwijnen Debat EK 5/1 1

Hoi
We wachten commentaar stas nog even af maar toch vast een opmerking. Voor RCR scenario A heb je de te verwachte
parlementaire behandeling door EK en of TK weg gelaten. Is dat inderdaad je verwachting? Dat met name de TK onze rapporten
uitsluitend ter kennisneming aan zal nemen? Ik vind dat wel een risico eerlijk gezegd gelet op de aanwezige communicatierelatie
tussen kamerleden en omwonenden Herwijnen.
Groet

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: zondag 3 november 2019 00:5 1
Aan: rijksoverheid.nl>;

rijksoverheid.nl>; minbzk.nl>; fl1;
ni; mindef.nl; mindef.nl;

mindef.nl; ni; mindef.nl; mindef.nl;
rjksoverheid.nl>; mindef.nl;

mindefnl
Onderwerp: Re: Herwijnen Debat EK 5/11
Allen,
Excuus voor de spam, maar op een of andere manier zet de emailclient de tekst in een bijlage.
Daardoor weet ik niet ofjullie die tekst ontvangen. Wat ik in mijn vorige email als begeleidende
tekst schreef, komt in het kort op het volgende neer.
Dank voor de input. Maandag verwacht ik vervolgvragen. Ik hoop dan wederom op jullie
bijdragen. Maandagmiddag om 16u is er voorbespreking, dus ook daarna kunnen nog
vervolgvragen volgen.
Groet

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs” < mindef.nl>
Datum: zondag 3 november 2019 om 00:30:5 8
Aan:” rijksoverheid.nl>,

rjksoverheid.nl>,” minbzk.nl>,”
nl>,” ( “<

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP” < rnindef.nl>,
Mr., BS/AL/DJZ/Cl BST” < rnindef.nl>,”

BS/AL/DJZ/Cl BST” < mindef.nl>,” nl’
nl>,’ EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr”

mindef.nl>,” EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISRISAIR C2” < mindef.nl>,”

rijksoverheid.nl>,” B$/AL/DCO” mindef.nl>,
C-L$KIDO/C41$R” < mindef.nl>

Cc:” DMO/PROJN/STGP” mindef.nl>,”
AL/HDB” mindef.nl>

Onderwerp: Re: Herwijnen Debat ËK 5/11
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From: ‘ t tno.nl>
Sent: Monday, November 4, 2019, 1:35 PM
To: ‘ mindef.nl’ < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl” < rijksoverheid.nI>;
tno.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>;” mindef.nl” < mindef.nI>;
rijksoverheid.nl” < rijksoverheid.nt>

Cc: mindef.nl” mindef.nI>; ‘ mindef.nI”
mindef.nl>; ‘ @mindef.nl” < @mindef.nl>;

mindef.nI’ mindef.nI>
Subject: RE: Vragen naar aanleiding van bundel RE: Herwijnen Debat EK 5/11

Heren,
De opmerking
‘deze optie is niet mogelijk i.v.m. de rubricering van de data’
lijkt mij te kort door de bocht, immers, LVNL ontvang ook data van Semmerzake.
Vriendelijke groet,

P5: Het lijkt me dat data van de secundaire radar van het $MART-L systeem, mogelijk na kuising, aan
LVNL beschikbaar zouden kunnen worden gesteld. Wellicht geldt dit ook voor de primaire radar, je zou
bijvoorbeeld de hoogteschatting die de PSR afgeeft willen kuisen. Redactioneel: ‘mogelijk’-> ‘triviaal’ of
‘data’-> ‘data van de primaire radar’

From: rnindef.nl < mindef.nl>
Sent: Monday, November 4, 2019 12:56 PM
To: mindef.nl; rijksoverheid.nl;

tno.nl>; ( tno.nl>; mindef.nl;
mindef.nl; rijksoverheid.nl

Cc: mindefnl; mindef.nl; @mindef.nl;
mindef.nl

Subject: RE: Vragen naar aanleiding van bundel RE: Herwijnen Debat EK 5/11
Allen,
Dank voor de input tot nu toe. Bijgevoegd het conceptoverzicht van de antwoorden.
m.n. op vraag 3 (heb ik wel info over voorbij zien komen, maar daaruit kan ik nog geen antwoord destilleren) en de
vraag welke reactie/input we van de gemeente hebben ontvangen ontbreekt nog. Ook voor vraag 9 zoek ik nog input.
Omdat ik enkele teksten heb bewerkt, gaarne jullie blik of de antwoorden de lading dekken of dat er ergens de plank
volledig wordt misgeslagen.
Groet,

From: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Sent: maandag 4 november 2019 09:05
To: Ing., DMO/PROJN/PROIN DIP < mindef.nl>;

rjksoverheid.nl>; 1 tno.nl>;
tno.nl>

Cc: DMO/PROJN/$TGP mindef.nl>
Subject: Vragen naar aanleiding van bundel RE: Herwijnen Debat EK 5/11

Naar aanleiding van de bundel heeft de Stas enkele vragen gesteld. Er gaan ook enkele vragen over de onderzoeken
van TNO, vandaar dat ik en ook in de emailwisseling opneem. Kunnen jullie per omgaande onderstaande
vragen beantwoorden waar RVB/DMO bij staat
RVB



1) Is een altematievenonderzoek nu wel of niet nodig voor het voorontwerp, dan dan wel de
vergunningaanvraag ihkv van een RCRfRIP? Maw wat moet je kunnen onderbouwen en hoe
moet je het onderbouwen dat dit de enige geschikte locatie is? Wat moet je hier voor op de mat
leggen? Was ons verhaal zoals in de brieven verwoord staat (N-M ongeschikt, andere
defensielocaties ook ongeschikt en toen stond deze te koop) voldoende geweest?
DM0
2) Nav het volgende, is dit onderzoek beschikbaar en kan het online worden gezet? Zo nee,
waarom niet? Want hieruit komt dat de toren minimaal 70 meter moet worden verhoogd toch?
Na de start in 2012 van het materieelproject “Vervanging Medium Power Radars “, is een
onderzoek door TNO gedaan naar de mogelijkheden om de dekking op lage hoogte van de Nieuw
Milligen radar te verbeteren. Uit dat onderzoek is gebleken dat er geen realistische (technische)
mogelijkheden zijn om de dekkingsgraad van een nieuwe radar op Nieuw Milligen naar het
gewenste niveau te krijgen. Ook niet met radars van de nieuwste generatie.
Reeds uitgezet bij CLSK
3) Nav het volgende, zijn alle defensielocaties onderzocht? En zo ja, waarom is toen niet gekeken
naar Leusderheide? En zo nee, waarom niet? Is toen ook al met het TNO model gerekend waar
we nu mee rekenen ihkv zoekgebied? En zijn er gegevens van deze verkenning? En wat wordt
met de laatste zin bedoeld over de tijdelijke daders? Voor de plaatsing van de Medium Power
Radar in het zuidwesten van Nederland is in 2012 is een aantal militaire objecten bekeken voor
de plaatsing van een tijdelijk radarsysteem, om tijdens de opbouw van de radars te voorzien in
enige mate van radardekking. Daarbij zijn onder andere Gilze-Rijen, de CLSK-toren in Breda,
Woensdrecht en Soesterberg als alternatieven bezien. Deze locaties bleken niet geschikt.
Uiteindelijk is dat project voor tijdelijke radars nooit uitgevoerd omdat er geen budget voor was,
door de algehele financiële krapte bij Defensie in die tijd.
DM0
4) Nav het volgende, is dit onderzoek beschikbaar en kan het online worden geplaatst? TNO heeft
een vergelijkingsonderzoek uitgevoerd tussen Henvijnen en Nieuw Milligen waaruit bleek dat het
zicht op lage hoogte voor Herwijnen aanzienlijk beter is dan die van een radar op Nieuw
Milligen.
DMO/RVB rnrnw TNO
Wat is er uit oproep TNO van 21 augustus 201$ gekomen inzake mensen die overtuigend
wetenschappelijk bewijs kunnen overleggen relatie tussen RF velden en negatieve effecten op
gezondheid en dit aan te leveren aan de ICNIRP?
DMO/RVB mmw TNO

6) Wat is stavaza herziening richtlijnen van ICNIRP, zou dit najaar zijn nl? En hoe verhoudt Nl
zich tot België, Duitsland en andere West-Europese landen?

Reeds uitgezet bij CLSK

7) In hoeverre maakt LVNL gebruik van militaire daders voor haar begeleiding in de lucht van
civiele vliegtuigen? Dus heeft dit ook consequenties voor de civiele luchtvaart?

Reeds uitgezet bij CLSK

8) Er is een toetsingsmodel waarmee wordt bepaald of windmolens in de buurt van een radar
kunnen worden gebouwd, is dit model openbaar?

Reeds uitgezet bij CLSK

9) Nav, wanneer was dit optekenen?



Bij het optekenen van het huidige obsolesence programma is gekeken welke artikelen benodigd
zijn voor instandhouding IvfFR tot einde 2021 en zijn deze op voorraad gebracht. Er zijn echter
artikelen die buiten beschouwing zijn gelaten op basis van informatie beschikbaar en verwachtte
planning (tot 2021 en niet 2022) destijds.

RVB

LQLNav, de volgende passage uit de bundel, dus als we nu een alternatieve locatie vinden dan
zijn we hoe dan ook 2 jaar verder, dan is dit toch niet reëel? Maw dan zijn we toch bezig met iets
wat hoe dan ook niet tot een andere keuze gaat leiden?
Ofwel een RCR voor een andere locatie indienen. Voor een andere locatie moeten alle
onderzoeken nog worden uitgevoerd en moet participatie. met gemeente en omwonenden nog
plaatsvinden. Reken op twee jaar vertraging.

RVB

11) nav het volgende, graag toelichting wat hier wordt bedoeld, dat alleen de vijf eerdere
zienswijzen bij ter inzagelegging van het bestemmingsplan mogen worden betrokken?
Inpassingsplan is alleen beroep mogelijk voor belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben
ingediend. Lagere overheden kunnen niet in beroep tegen het inpassings plan.

RVB
i)_Bij de onderzoeksopdracht naar cumulatieve effecten hebben we de gemeente gevraagd mee
te kijken in de onderzoeksopdracht, wat is er ingebracht door de gemeente in deze?

RVB
13) Uberhaupt wat zijn de contactmomenten met de gemeente geweest op bestuurlijk en
ambtelijk niveau sinds 4 september jl, wat is voorgelegd, besproken en welke input is er
geleverd? Idem voor de provincie, is er contact gelegd met de verantwoordelijke ambtenaren en
gedeputeerde?

RVB/DMO
14) Betreffende onderzoeken inzake alternatieven en cumulatie lopen momenteel. Inzake het
onderzoek gezondheidseffecten, zetten we ook online wie we hebben betrokken, welke input de
gemeente en bewoners hebben geleverd? Want ook inwoners mochten gerenommeerde
instituten/mensen aandragen (oproep Kerstens) En is de deadline nog steeds 1 december?
In motie 31 936 nr 656 is door de TK gevraagd bij het onderzoek diverse wetenschappelijke
instituten worden betrokken en vragen van omwonenden in het onderzoek worden meegenomen.
Het betrekken van andere wetenschappelijke instituten kost meer tijd dan verwacht, mede omdat
die andere instituten zich niet eenvoudig onder tijdsdruk laten zetten. Omwonenden zijn gevraagd
om vragen te stellen. Die vragen komen ook op dit moment nog binnen en om ze in het onderzoek
mee te nemen kost extra tijd.

HDB

LLEn wat heeft men op alternatieven geleverd, zowel gemeente als bewoners? En zetten we
deze input ook online?

DM0
16) Graag in gaan op de vraag van Voordewind uit appendix B op een simpele manier, klopt zijn
stelling of niet, dat moet eenvoudig beantwoord worden.



HDB
17) Wat doen we nav motie GL inzake eigen mensen en liet werken met SMART L-radar, bij
Thales staat er ook toch in, wordt daar gemeten?

DM0
18) Kunnen we iets zeggen over het punt dat er altijd maar 1 radar stond en straks 2?

HDB
19) En nav de website, zie ik ook een naam in aanhef staan van een dame, klopt dat? 6 mails zijn
maar beantwoord online, klopt dat? En als ik de mails uit bundel lees kiezen we er nu voor om
geen enkele inhoudelijke beantwoording te doen en ook niet aan te geven wanneer men een
antwoord kan verwachten?

RVB
20) Waarom staat onhine nog niet een toelichting hoe een RCR procedure in algemene zin er uit
ziet, hadden we al toegezegd op 4 september nl.

RVB
21) Is er al een stakeholders analyse gemaakt? Heeft iemand contact opgenomen met de mensen
die tot op heden steeds contact zoeken met de eerste kamer?

HDB
22) Waarom hebben we niet direct het zoekgebied gepubliceerd? Dan hadden we de hele
discussie die we nu hebben toch niet gehad?

RVB/DMO
23) En met dit alles hoe reëel is 8 november als deadline voor inwoners en 1 december qua
deadline voor beide onderzoeken?

From: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Sent: zondag 3 november 2019 00:5 1
To: rijksoverheid.nl>;

rijksoverheid.nl>; minbzk.nl>;
ni>;

Ing., DMO/PROJN/PROJN D1P < mindef.nl>; ., BS/AL/DJZ/C1 BST
mindef.nl>; B$/AL/DJZ/C1 BST

mindef.nl>; ni; EMSD, BS/AL/DS/Dir.
Plan./AfdLu0ptr < mindef.nl>; EMSD, CLSKIPLV C
LSK!D0/C4ISRI$AIR C2 < mindefnl>;

rjksoverheid.nl>; BS/AL/DCO mindef.nl>;
C-L$KIDO/C4ISR < mindef.nl>

Subject: Re: Herwijnen Debat EK 5/1 1
Allen,
Excuus voor de spam, maar op een of andere manier zet de emailclient de tekst in een bijlage.
Daardoor weet ik niet ofjullie die tekst ontvangen. Wat ik in mijn vorige email als begeleidende
tekst schreef, komt in het kort op het volgende neer.
Dank voor de input. Maandag verwacht ik vervolgvragen. Ik hoop dan wederom op jullie
bijdragen. Maandagmiddag om 16u is er voorbespreldng, dus ook daarna kunnen nog
vervolgvragen volgen.



Groet

Van:” BS/AL/RDB/Belmdwrs” < mindef.nl>
Datum: zondag 3 november 2019 om 00:30:52
Aan: ‘ rijksoverheid.nl>,”

rijksoverheid.nl>,” minbzk.nl>,”
iii>,

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP” < rnindef.nl>,
BS/ALIDJZ/Cl BST” < rnindef.nI>,”

BS/AL/DJZ/C1 3 ST” < mindefnl>,” nl’
nI>,” EM$D, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr”

mindefnl>,” EMSD, CLSK/PLV C
LSKI]iO/C4ISRISAIR C2” < mindefni>,’

rijksoverheid.nl>,” B S/AL/DCO” mindef.nl>,
C-LSK/DO/C4ISR” < mindefnl>

Cc:” DMO/PROJN/STGP” mindef.nl>,”
AL/HDB” mindef.nl>

Onderwerp: Re: Herwijnen Debat EK 5/11

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,
for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Monday, November 4, 2019, 1:32 PM
To: “ mindef.nl” mindef.nl>; mindef.nI”

mindef.nl>; ‘ mindef.nl’ < mindef.nl>;
rijksoverheid.nl>; ‘ tno.nI” < tno.nl>; mindef.nl’

m ndef. ni>
Cc: ‘ mindef.nl’ mindef.nl>
Subject: RE: Vragen naar aanleiding van bundel RE: Herwijnen Debat EK 5/11

Ik doe toch een voorstel voor vraag 3. Deels de tekst die ik vanmorgen al stuurde. Een deel van de tekst die je als vraag dik had
gemaakt, was het antwoord dat door was genoteerd. Ik heb een suggestie gedaan voor beantwoording van de
vraag waarom Leusderheide niet is onderzocht. Geheel verzonnen, maar niet onrealistisch naar mijn mening. Wellicht op
waarheidsgehalte in te schatten door anderen?
3) Nav het volgende, zijn alle defensielocaties onderzocht? En zo ja, waarom is toen niet gekeken naar
Leusderheide? En zo nee, waarom niet? Is toen ook al met het TNO model gerekend waar we nu mee rekenen
ihkv zoekgebied? En zijn er gegevens van deze verkenning? En wat wordt met de laatste zin bedoeld over de
tijdelijke daders?
Voor de plaatsing van de Medium Power Radar (MPR) in het zuidwesten van Nederland is in 2012 is een aantal
militaire objecten bekeken voor de plaatsing van een tijdelijk radarsysteem, om tijdens de opbouw van de radars te
voorzien in enige mate van radardekking. Daarbij zijn onder andere Gilze-Rijen, de CLSK-toren in Breda,
Woensdrecht en Soesterberg als alternatieven bezien. Deze locaties bleken niet geschikt. Uiteindelijk is dat project
voor een tijdelijke radar nooit uitgevoerd omdat er geen budget voor was, door de algehele financiële krapte bij
Defensie in die tijd. Er is dus geen tijdelijke radar overwogen, maar gekozen om direct de nieuwe SMART-L te gaan
plaatsen.
Leusderheide is destijds niet onderzocht omdat het een locatie is zonder voorzieningen (kabels, leidingen) en
toegangsmogeljkheden (onverhard) en in gebruik als vrije oefenlocatie voor gemechaniseerde eenheden. Daarbij
komt dat de locatie potentieel onveilig is vanwege het voorkomen van ongesprongen munitie uit de Tweede
Wereldoorlog (destijds afgeworpen, niet gebruikte munitie) waardoor het gebied tegenwoordig ook als
recreatiegebied niet is opengesteld. Ingeval van ontwikkeling als radarstation, zal hier uiwoerig gesaneerd moeten
worden en zal het gebruik van het oefenterrein ingrijpend moeten worden gewijzigd.

In 2012 heefi TNO in een ongerubriceerd memorandum aan DM0 een beschouwing gegeven over de ‘lage hoogte
dekking’ voor een opvolger van de MPR Nieuw Milligen. Met behulp van het rekenprogramma CARPET (Computer
Aided Radar Performance Evaluation bol, dat is hetzelfde programma als waarmee nu het onderzoek is gedaan) zijn
o.a. enkele denkbare vestigingsiocaties vergeleken met de bestaande locatie Nieuw Milligen. Uit ‘Line-of-sight
diagrammen’ bleken duidelijk de beperkingen van de bestaande locatie voor dekking op lage hoogten. Ter
vergelijking zijn dergelijke diagrammen ook opgenomen van de locaties Gilze-Rijen en van Herwijnen. Deze
vergelijkende locaties gaven op 1000 ft hoogte een veel minder verstoord beeld dan Nieuw Milligen te zien en
bovendien een veel betere dekking boven de Randstad. Daaruit bleek ook dat Gilze-Rijen door zijn zuidelijke ligging
het Nederlandse grondgebied niet optimaal bestreek. Bij Herwijnen werd de gehele Randstad, inclusief een deel van
de 12 NM zone, afgedekt en was er minder overschrijding van de landsgrenzen. Hoewel als referentie opgenomen,
bleek uit dit memo bleek daarom dat Herwijnen in feite een optimale locatie zou kunnen bieden.

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: maandag 4november2019 13:21
Aan: mindef.nl; mindef.nl;

rijksoverheid.nl>; tno.nl; tno.nl;
mindefnl; <... rijksoverheid.nl>

CC: mindefnl; mindef.nl: mindef.nl;
mindefnl

Onderwerp: RE: Vragen naar aanleiding van bundel RE: Herwijnen Debat EK 5/1 1
Vraag 3. Geen aanvullingen op hetgeen er nu staat.
Vraag 9. Antwoord is moeilijk te achterhalen. LCW is aan het zoeken in archieven, maar kan op voorhand aangeven
dat het optekenen van het obsolesence programma 3 tot 4jaar geleden is gedaan, lees 2015/2016.
Zij informeren mij met meer detail zodra gevonden.
Groet



B S/AL/HDBiBelmdwrs
maandag 4 november 2019 12:56

Ing., DMO/PROJN/PROIN DIP <

rjksoverheid.nl>;
tno.nl>;

mindefnl>;
mindefnl>;

rijksoverheid.nl>
CC: DMO/PROJN/STGP

C-LSK/DO/C4ISR <

______

B$/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr <

_________

AL/HDB mindef.nl>
Onderwerp: RE: Vragen naar aanleiding van bundel RE: Herwijnen Debat EK 5/11

Van:
Verzonden:
Aan: mindef.nl>;

< tno.nl>;
EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOpti

CLSK[PLV C-LSKIDO/C4ISR/SAIR C2
rijksoverheid.nI)

mindef.nl>:
mindef.nl>;

(1lmindef.nl>;
MMOAS,

Allen,
Dank voor de input tot nu toe. Bijgevoegd het conceptoverzicht van de antwoorden.
m.n. op vraag 3 (heb ik wel info over voorbij zien komen, maar daaruit kan ik nog geen antwoord destilleren) en de
vraag welke reactie/input we van de gemeente hebben ontvangen ontbreekt nog. Ook voor vraag 9 zoek ik nog input.
Omdat ik enkele teksten heb bewerkt, gaarne jullie blik of de antwoorden de lading dekken of dat er ergens de plank
volledig wordt misgeslagen.
Groet,

reeds beoordeeld

— .‘

S

• •,. . ,. • • . ••

:‘:.• •‘••-‘ •• ,•. .

L
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From: tno.nl>
Sent: Monday, November 4, 2019, 2:17 PM
To: t tno.nl>; mindef.nl” < mindef.nl>;

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

rijksoverheid.nl>
Cc: mindef.nl mindef.nl>; mindef.nl”

mindef.nl>; “lM.v.Egmond.01mindef.nl’ <IM.v.Egmond.01©mindef.nl>;
mindef.nl” mindef.nl>;
tno.nl>

Subject: RE: Vragen naar aanleiding van bundel RE: Herwijnen Debat EK 5/11

All,
Heb het concept doorgelezen en heb de behoefte om hier en daar nog wat zijdelings op te merken. Is niet
voor verwerking in de bundel, maar ik wil wel mijn gedachten met jullie delen.
14. In een wetenschappelijke rapportage zal altijd een lijst van referenties komen dit compleet is (en moet
zijn). Uit de tekst maak ik op dat de behoefte bestaat om te bekijken of we “wie we betrokken hebben”
online kunnen zetten. Dit is een aspect die ik niet besproken heb met de uitvragen tijdens mijn onderzoek
en, hoewel ik geen jurist ben, weet ik niet in hoeverre dat strijdig is met de AVG.
Beantwoording 14: “Daarnaast zullen de vragen van omwonenden” wil ik graag nuanceren naar
“Daarnaast zullen de voor het onderzoek relevante vragen van omwonenden”. Er zijn bijvoorbeeld veel
vragen gesteld die geen betrekking hebben op RADHAZ, maar ook vragen die niet te beantwoorden zijn
zoals koeien die last zouden gaan krijgen van de radar of een wetenschapper die moet bewijzen dat er
geen effecten zijn (wat dus wetenschappelijk gezien onmogelijk is). En effecten op dieren valt derhalve
ook buiten mijn expertisegebied.
16. Betreft dit een nieuwe vraag van Voordewind? Want ik kan mij herinneren dat ik al een vraag van hem
beantwoord heb. Mogelijk is mijn antwoord niet het antwoord op zijn vraag geweest dan wel heb ik de
vraag niet duidelijk genoeg beantwoord. (???)
23. Ik moet bekennen dat het gedurende de afgelopen weken voor mij best wel storend was dat er steeds
nieuwe vragen kwamen met de vraag om die ook “eventjes” in het rapport te verwerken. Dat veroorzaakt
ruis op het proces dat zorgvuldig moet worden doorlopen. Als na morgen weer additionele vragen komen
die verwerkt moeten worden, dan is het inderdaad de vraag of 1 december as nog reel is. Het is nu al alle
Hens aan dek om met de reviewprocedures erbij 1 december te halen.
Ik ga mij nu opmaken voor mijn reis naar het PKC. Tot zo.
M.vr.gr.

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

nno’atkn
—- —- forIle

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

ent.
reeus eooraeeia maandau
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From: ‘ rijksoverheid.nl>
Sent Tuesday November 5 2019 1 39 PM
To mindef ni < mindef nI> mindef nI

mindef.nI>; ‘ mindef.nI’ mindef.nl>;
mindef.nl” < mindef.nI>

Subject: FW: onderzoeksvragen +1catie delen i.v.m. plannen nieuwe militaire radar Herwijnen.

Allen,
Zojuist deze reactie van binnen gekregen. Omdat en ik zoals jullie weten veelvuldig contact hebben
met deze familie lijkt het me wel zo netjes als ik of persoonlijk de ontvangstbevestiging en reactie naar hen doe.
Akkoord? zou je mij de reeds gegeven reacties kunnen mailen?
Groet

Van: @gmail.com>
Verzonden: dinsdag 5 november 2019 13:31
Aan: radarstations@mindef.nl
CC: rijksoverheid.nl>; @gmail.com
Onderwerp: onderzoeksvragen +locatie delen i.v.m. plannen nieuwe militaire radar Herwijnen.
Urgentie: Hoog
Geachte heer/mevrouw.
Hierbij stuur ik u een aantal voor het aanvullend onderzoek relevante vragen/opmerkingen in het kader
van de veiligheid voor mens en milieu terzake bovengenoemde kwestie.
Zoals u weet (of wellicht niet weet) heb ik destijds tegen het bestemmingsplan “militaire radar
Herwijnen in de gemeente Lingewaal” een zienswijze ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan
i.v.m. de nadelige effecten op de volksgezondheid en in verband met de EMV-gevoeligheid van mijn
vrouw.
Nadien zijn wij naar aanleiding daarvan met defensie in gesprek gegaan om een voor mijn vrouw
acceptabele leefsituatie te garanderen in ons pand bij een eventuele bouw van de militaire radar
Herwijnen.
Wij wonen op hemelsbreed 5 km van de beoogde locatie en de effecten van de radar (in werking zonder
maatregelen) zouden ervoor zorgen dat onze nieuwe woning voor mijn vrouw onleefbaar wordt.

Richtlijnen:
Ik verzoek u dringend bij het ontwerp van de maximaal toegestane stralingsbelasting de tot dusver
gehanteerde ICNIRP-richtljnen te verlaten. Dit is een achterhaalde 20 jaar oude richtlijn die zich louter
richt op de maximale opwarming van het lichaam met 12 C.
Uit een studie van Starkey (2016) blijkt dat er in deze ICNIRP guidelines een aantal belangrijke zaken niet
kloppen. Er ontbreken 40 studies die DNA-beschadiging aantonen, 40 studies die laten zien dat
electromagnetische straling vrije radicalen aanmaakt in het lichaam (kanker) en 22 studies die effecten
op de mannelijke vruchtbaarheid aantonen.
De radar veroorzaakt dus naast thermische effecten (opwarming) ook biologische effecten (DNA
schade).
De laatste 15 jaar is in de wereld van de bouwbiologie en de geneeskunde in toenemende mate duidelijk
geworden dat er een relatie bestaat tussen de belasting door electro magnetische velden (EMV) en onze
gezondheid. Hoofdpijn, concentratieproblemen, angsten, maar ook ADHD en ziekten als ALS, Kanker en
Alzheimer worden naar verwachting mede veroorzaakt door langdurige blootstelling aan EMV. Met het
oog hierop verdient het dringend aanbeveling in navolging van o.m. Belgie, Noârwegen, Oostenrijk,
Italie, Polen, Cyprus uit voorzorg lagere blootstellingsnormen te hanteren dan ICNIRP.
Met name in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is er veel onderzoek gedaan door Duitse en Zwitserse
bouwbiologen o.a. Wolfgang Maes en Wolfgang Kessel.



doc 1123

From: DMO/PROJN/STGP” mindef.nl>
Sent: Saturday, November 9, 2019, 6:17 PM
To: “ ni>; ‘________ AUHDB”

rnindef.nl>; n soverheid.iii” rijksoverheid.nl>
Cc: t fl1>
Subject: RE: E-mail van het lid Nicolaï inzakë RCR Herwijnen

‘Mijn juridische kennis is niet zo goed als die van dus mijn beschouwing is van iets
grotere afstand. -

Op internet staat dat Peter Nicolai sinds juni in de Eerste Kamer voor de Partij van de
Dieren. Hij is advocaat en was docent bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam en
is/was hoogleraar bestuursrecht aan de Open Universiteit. Als advocaat heeft hij talloze
actiegroepen bijgestaan. Hij vindt dat je een burger nooit als ‘object’ mag beschouwen,
maar hem altijd als ‘subject’ dient te behandelen.
Als ik de reactie van lees, dan slaat Nïcolai op een aantal bestuursrechtelijke punten de
plank mis. Het lijkt wel of Nicolai zich onvoldoende in de RCR/RIP heeft verdiept. Maar goed,
hij is wel hoogleraar bestuursrecht, dus check — check — dubbelcheck.
Als juridische leek is mijn beeld van de procedure dat de RCR/RIP niet veel afwijkt van een
reguliere bestemmingsplanwijziging qua documenten, onderzoeken, rechtsbescherming en
doorlooptijd. Het belangrijkste verschil is dat M/Stas DEF en M BZK in de plaats treden van
het College B&W en gemeenteraad als Bevoegd Gezag van het RIP. De burger komt dus
niets te kort.
Ik deel de verwachting van dat bij alle alternatieve locaties omwonenden en hun
gemeente waarschijnlijk bezwaar zullen maken tegen het radarstation. Zeker nu het dossier
een politiek karakter heeft gekregen en het maatschappelijke “anti-stralings-netwerk” op dit
dossier actief is geworden. Dat maakt dit dossier bij uitstek van nationaal belang, want
verwacht mag worden dat geen enkele gemeente het radarstation nog vrijwillig welkom zal
heten.
En dat is de enige staatrechtelijke taak van de Eerste Kamer (als gelijk heeft), namelijk
toetsen of hier sprake is van een nationaal belang.
Tot zover mijn beschouwing (als juridische leek).
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mindef.nl

Van: nI>
Verzonden: zaterdag 9 november 2019 10:59
Aan: AL/HDB mindef.nl>;

rijksoverheid.nI; DMO/PROJN/STGP mindef.nl>
CC: t nl>
Onderwerp: RE: E-mail van het lid Nicolaï inzake RCR Herwijnen
Dag en
Enkele kanttekeningen bij onderstaande bericht.
Ad besluit 1: In de EK wordt alleen besloten over besluit 1: het RCR besluit. De EK keurt dat besluit
goed of niet. De enige toetsingsgrond die in de Wro staat, is of er sprake is van een nationaal belang.
Dat is hier buiten enige twijfel aan de orde. TK en EK treden met deze inhoudelijke discussie volstrekt
buiten hun staatsrechtelij ke rol.
Ad besluit 2: Na goedkeuring van het RCR besluit ligt de beslissingsbevoegdheid om al dan niet een
Rijksinpassingsplan vast te stellen bij de bewindspersonen Minister (cq. Staatssecretaris) van Defensie
en Minister BZK.
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From:
‘

AOCS NM/71 1 SQN < 1>
Sent: Tuesday, November 5, 2019, 1 1:58 AM
To: AL/HDB” mindef.nl>
Subject: FW: vragen Herwijnen

Goedemorgen
Zie hieronder de toelichting vanuit LVNL.
Ter verduidelijking; Op dit moment heeft het KNMI de oostelijke locatie in gebruik en is
Defensie voornemens om het terrein van de voormalige locatie West te gaan gebruiken. Er
zijn dus altijd twee locaties geweest met radarbronnen, met verschillende eigenaren en
fu nctionaliteiten/capaciteiten.
Ik ben uiteraard bereikbaar.
Grt,

From: @lvnl.nl>
Sent: Tuesday, November 5, 2019 11:28:45 AM
To: @lvnl.nl>
Cc: @lvnl.nl>
Subject: vragen Herwijnen
Hallo 4
Via kreeg ik een drietal vragen over radar Herwijnen. Onder de vragen heb ik de antwoorden
toegevoegd.
Vraag: ‘Heeft er altijd één LVNL radar tegelijk gestaan, naast de KNMI-radar een paar honderd meter
verderop’.
Antwoord: Nee.
In 1971 is er een primaire radar (PSR) met secundaire radar (SSR) geplaatst. Deze waren gecombineerd
op één station.
Verderop (ca. 800 meter) stond een back-up SSR van Eurocontrol. Beide stations werden onderhouden
door de toenmalige RLD.
In 1985 is er een nieuw station gebouwd met een PSR + SSR. Het oude station is omgebouwd tot SSR +

weerradar. In 1991 is de kenmerkende radome om de SSR + weerradar heen geplaatst.
Vanaf 2009 zijn beide stations (toen genaamd station oost: PSR + SSR en station west: SSR + weerradar)
niet meer operationeel gebruikt.
Vraag: Wanneer is LAR Herwijnen uitgezet?
Antwoord: Vanaf 2009 werden beide stations niet meer operationeel gebruikt. Op 2 juli 2012 is het
laatste station buiten gebruik genomen. (Gestopt met draaien.)
Vraag: Heeft de radar voor die datum altijd aangestaan?
Antwoord: Ja. (Uitgezonderd van korte periodes waarin gepland preventief onderhoud werd uitgevoerd
of ongepland correctief onderhoud moest worden uitgevoerd.)
Vriendelijke groet,

__

LVNL
Samen luchtvaart mogelijk maken

+31 1 +31 1 Teamleider CNS/Navigatie en Surveillance
This e-mail and any attachment is

intended for the addressee(s) only. 1f you have received this e-mail by mistake please notify the
sender by return e-mail, and delete this e-mail. Unauthorized use, disciosure or copying of this e



mail and any attachment is prohibited. Opinions, conclusions and other information in this
messagé that do not relate to the official business of Air Traffic Control the Netherlands shali be
understood as neither given nor endorsed by it. Air Traffic Control the Netherlands shall not be
liable for the inconect or incomplete transmission of this e-mail or any attachment, nor
responsible for any delay in receipt.
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Thuriday, November 7, 2019, 8:35 AM
To: mindef.nl” mindef.nl>
Cc: ‘ mindef.nI” mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>
Subject: kaartje voor publicatie
Attachments: Zoekgebied zonder datum.pdf

Zoals toegezegd: het kaartje van het zoekgebied minus de datum. Hieronder een enigszins uitgebreide tekst voor de begeleiding
van het kaartje. Ik zou het niet te veel uitbreiden. Wel graag checken of hiermee geen verkeerde verwachtingen worden
geschapen.
Vriendelijke groet,

Zoekgebied alternatieve locaties radar Herwijnen.
Bijgaand ziet u de kaart van het zoekgebied voor alternatieve locaties van de radar Herwijnen. Dit zoekgebied is door Defensie
vastgesteld op basis van een berekening van TNO aan de hand van enkele militair operationele criteria, te weten: een optimale
radardekking voor de Nederlandse mainports en economische centra in het westen van het land, aangevuld met een optimale
radardekking van de “rest van” Nederland voor zover dat niet primair door het radarstation in Wier (Friesland) wordt afgedekt.
Dit zoekgebied geeft de begrenzingen aan van waar een alternatieve locatie voor de radar Herwijnen gevonden zou kunnen
worden. Suggesties voor een potentiële vestigingslocatie moeten in beginsel binnen dit gebied zijn gelegen. De duidelijk
zichtbare rasterstructuur is het gevolg van het rekenprogramma waarmee dit gebied is vastgesteld. Suggesties voor een
alternatieve locatie die net binnen een niet gekleurd rasterveldje liggen, of die net buiten de buitenzijde van het gekleurde
zoekgebied liggen, zullen gewoon worden meegenomen.
Voor Defensie is dit zoekgebied het startpunt voor een nadere analyse. Aan de hand van uitsluitingscriteria wordt het
zoekgebied verder verfijnd. Uitsluitingscriteria zijn bijvoorbeeld grote bebouwingsconcentraties, maar ook natuurgebieden,
rivieren en grootschalige infrastructuur zoals snelwegen, spoorlijnen en hoogspanningstracés. Uitsluitingscriteria zijn ook
obstakels als bestaande en geplande windparken en hoge bouwwerken. Als gevolg van de verstoringen die daarvan uitgaan op
de werking van de radar, dient daarvan een zekere afstand te worden gehouden.
Binnen het overgebleven gebied zullen vervolgens concrete vestigingslocaties moeten worden geselecteerd. Suggesties
daarvoor zullen worden meegenomen in een vergelijking tussen de locaties onderling en met de thans beoogde locatie
Herwijnen (Broekgraaf).
Een mogelijke alternatieve vestigingslocatie moet een minimale oppervlakte hebben van 0,5 ha.
Indien u een suggestie heeft voor een alternatieve locatie dan kunt u deze indienen voor 15 november a.s. voorzien van zoveel
mogelijk relevante informatie.

Dit beticht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadisseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
-vDv:cöe odt u verzocht dat aan de vfzender te melden en het beiicht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakvikec voor

schade van wek.e aard ook cie verband rcjdt cf nisicos verbonden aan hel ejekirorirach vezender van berichten
This massage may contain infoinahor rhal is not intanded for you t you are not die addessee or t this niessace was sent to you by
mistake you are requested to nfc the sender ano darwe th message The State accepta no iabl[ït\ foi damage of any kind resulting from
the nisks nheient in the electronic rr a smissiorcrf;essaaes
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From: ‘ fl1>
Sent: Saturday, November 9, 2019, 11:00 AM
To: ‘ f nI>;

minbzk. fl1>
Cc: “ mindef.nl’” mindef.nl>; ‘

t
nI>

Subject: rcr besluit appellabel?

Dag en
Vanuit Defensie komen enkele dringende vragen:

• Is het RCR besluit voor Herwijnen een appellabel besluit?
• Kan bij een eventueel beroep tegen het beoogde inpassingsplan of omgevingsvergunning, een vermeende onterechte of

onvoldoende onderbouwde toepassing van het rcr besluit als beroepsgrond worden aangevoerd?
Kunnen jullie deze vragen per omgaande beantwoorden?
Vriendelijke groeten,

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

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

Dit bericht an iniormate bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
IEeqezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te elcen en het bericht te vervloa ren De Staat aanvaardt geen aansprakelijki]eic Voor
schade van n&be aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This massage may contain information that is not intended to: you 1f you are not the addressee or t this messaze was sent to you by
mistake YOLI are requested to inform the sendei and delete :he massage The State accepts no liability for damage of any kind resulting front
the risks inherent in the electronic t:ansmsvion of messages
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From: DMO/PROJN/STGP mindef. ni>
Sent: Saturday, November 9, 2019, 6:17 PM
To: “ ni>; AL/HDB”

mindef.nl>; rijksoverheid. nl’ < rijksoverheid. fl1>
Cc: t fl1>
Subject: RE: E-mail van het lid Nicolaï inzake RCR Herwijnen

Mijn juridische kennis is niet zo goed als die van dus mijn beschouwing is van iets
grotere afstand.
Op internet staat dat Peter Nicolai sinds juni in de Eerste Kamer voor de Partij van de
Dieren. Hij is advocaat en was docent bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam en
is/was hoogleraar bestuursrecht aan de Open Universiteit. Als advocaat heeft hij talloze
actiegroepen bijgestaan. Hij vindt dat je een burger nooit als ‘object’ mag beschouwen,
maar hem altijd als ‘subject’ dient te behandelen.
Als ik de reactie van lees, dan slaat Nicolai op een aantal bestuursrechtelijke punten de
plank mis. Het lijkt wel of Nicolai zich onvoldoende in de RCR/RIP heeft verdiept. Maar goed,
hij is wel hoogleraar bestuursrecht, dus check — check — dubbelcheck.
Als juridische leek is mijn beeld van de procedure dat de RCR/RIP niet veel afwijkt van een
reguliere bestemmingsplanwijziging qua documenten, onderzoeken, rechtsbescherming en
doorlooptijd. Het belangrijkste verschil is dat M/Stas DEF en M BZK in de plaats treden van
het College B&W en gemeenteraad als Bevoegd Gezag van het RIP. De burger komt dus
niets te kort.
Ik deel de verwachting van dat bij alle alternatieve locaties omwonenden en hun
gemeente waarschijnlijk bezwaar zullen maken tegen het radarstation. Zeker nu het dossier
een politiek karakter heeft gekregen en het maatschappelijke “anti-stralings-netwerk” op dit
dossier actief is geworden. Dat maakt dit dossier bij uitstek van nationaal belang, want
verwacht mag worden dat geen enkele gemeente het radarstation nog vrijwillig welkom zal
heten.
En dat is de enige staatrechtelijke taak van de Eerste Kamer (als gelijk heeft), namelijk
toetsen of hier sprake is van een nationaal belang.
Tot zover mijn beschouwing (als Juridische leek).
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

min def. n 1

nI>
Verzonden: zaterdag 9 november 2019 10:59

AL/HDB mindef.nl>;
rijksoverheid.nl; DMO/PROJN/STGP mindef.nl>

CC: nI>
Onderwerp: RE: E-mail van het lid Nicolaï inzake RCR Herwijnen
Dag en
Enkele kanttekeningen bij onderstaande bericht.
Ad besluit 1: In de EK wordt alleen besloten over besluit 1: het RCR besluit. De EK keurt dat besluit
goed of niet. De enige toetsingsgrond die in de Wro staat, is of er sprake is van een nationaal belang.
Dat is hier buiten enige twijfel aan de orde. TK en EK treden met deze inhoudelijke discussie volstrekt
buiten hun staatsrechtelijke rol.
Ad besluit 2: Na goedkeuring van het RCR besluit ligt de beslissingsbevoegdheid om al dan niet een
Rijksinpassingsplan vast te stellen bij de bewindspersonen Minister (cq. Staatssecretaris) van Defensie
en Minister BZK.

Van:

Aan:



Ad besluit 3: De beslissingsbevoegdheid voor een omgevingsvergunning berust bij het daartoe
bevoegde gezag, ik heb begrepen de ILT.
Ad besluit 4: Of nog andere besluiten die nodig zijn onder de RCR vallen kan ik niet beoordelen. De
bevoegdheid voor eventuele andere benodigde besluiten blijft berusten bij de daartoe bevoegde
gezagen zoals gemeente of waterschap. Indien die besluiten van rechtswege onder de RCR vallen,
verandert alleen de procedure (die wordt gecoördineerd), niet de bevoegdheid. De staatssecretaris
heeft de mogelijkheid om een benodigd besluit dat niet van rechtswege onder de RCR valt, onder de
RCR te plaatsen indien dat leidt tot een versnelling van de besluitvorming. De procedure wordt dan
mee gecoördineerd, de bevoegdheid verandert niet. Wij doen dat regelmatig, echter wel altijd in
afstemming met het betreffende bevoegde gezag.
De vraag of het RCR besluit zelf appellabel is kan ik zelf niet beoordelen, dat is aan een hard-core
jurist. Ik zal de vraag los stellen aan onze coördinerend jurist bezwaar en beroep, en
aan de jurist van BZK, (hij zit ook voor BZK in de rcr werkgroep Herwijnen).
Bij beroep tegen besluiten 2 en 3 is een bezwaar tegen het RCR besluit niet mogelijk. Een
beroepschrift kan alleen betrekking hebben op het besluit waartegen het gericht is. Ik check dit bij

en
Een inpassingsplan en omgevingsvergunning worden zeker niet als één besluit gezien. De bevoegdheid
is verschillend (Stas en ILT), het wettelijk kader waarop de bevoegdheid voor het besluit berust en de
aard van het besluit zijn verschillend, en een beroepschrift moet aangeven tegen welk besluit het is
gerlcht. Elk bevoegd gezag moet hierna verweer voeren op de beroepen tegen het eigen besluit.
Wel klopt de inschatting van de doorlooptijd van een normale procedure. Deze loopt gelijk voor beide
besluiten vanwege de coördinatie. In dit geval kan het waarschijnlijk wat sneller omdat heel snel na
goedkeuring van het RCR besluit de locatiestudie kan worden afgerond en (idealiter) het voorontwerp
IP gereed is.
Het indienen van een schorsingsverzoek heeft geen schorsende werking. Daartoe moet de RvS
besluiten. Een schorsingsverzoek kan worden ingediend na vaststellen van IP en
omgevingsvergunning, indien Defensie direct wil gaan bouwen. De RvS kent een schorsingsverzoek
over het algemeen toe als er onomkeerbare ingrepen plaats zouden vinden voorafgaand aan de
uitspraak op beroepen. In dit geval gaat het om grond- en constructiewerkzaamheden. Als Defensie
zou aanvoeren dat het in gebruik nemen van de radar (dit is de omstreden activiteit) zeker niet zal
plaatsvinden voor de uitspraak van de RvS, is de vraag of er reden is voor schorsing van de besluiten.
Echter de RvS is niet 100% te voorspellen.
Voor de termijn van twee jaar zie ik geen reden. De enige onvoorspelbare vertraging bij normale
procedure zit in de snelheid waarmee Defensie het locatie- en het cumulatieonderzoek laat uitvoeren.
Na akkoord EK is 1 jaar een reële doorlooptijd.
Voor elke andere locatie zal de doorlooptijd zeker twee keer zo lang zijn. Daar moet alle onderzoek
naar effecten op de omgeving nog gebeuren. Ook moet daar voor het ruimtelijk besluit eerst overleg
met de betreffende gemeente plaatsvinden en indien wordt meegewerkt, volgt de reguliere wijziging
bestemmingsplan van minimaal één jaar. Echter na de reuring rond Herwijnen is nergens medewerking
of draagvlak in de omgeving te verwachten. De politieke aandacht heeft hier m.i. effectief elk
alternatief onmogelijk gemaakt.
Voor een RCR besluit voor een andere locatie is ook opnieuw goedkeuring van TK en EK nodig en één
e-mail van een bezorgde burger geeft hetzelfde circus.
Tenslotte: mi. geeft het opschorten van toezegging tot het alternatieven onderzoek is afgerond het
levensgrote grote risico dat in EK (en evt. weet in de TK) nieuwe discussies ontstaan, omdat het
locatieonderzoek zeker gaat worden aangevochten door de actiegroep in Herwijnen. Dit kan alleen
mogelijk worden ondervangen door een heldere en ondubbelzinnige formulering en onderbouwing van
de selectiecriteria te hanteren. De kwaliteit hiervan kan ik nog niet beoordelen, ik heb nog geen
conceptteksten gezien.
Overigens ben ik vanaf gisteren twee weken met verlof. Voor EZK is in deze periode eerste
aan s p reekpu nt.
Vriendelijke groeten,

reed beoordeeld
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From: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>
Sent: Sunday, November 10, 2019, 7:10 AM
To: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP” mindef.nI>;

rijksoverheid.nl’ < rijksoverheid.nI>
Cc AL/HDB mindef fl1>
BS/,L/HDB/BeImdwrs” < mindef.nl>
Subject: FW: Gespreksverslag wethouder 6 november
Attachments: Onderzoeksvraag gemeente gezondheidsonderzoek Herwijnen 8 nov 2019.pdf

N.a.v. ondetstaand verslag nog aantal vragen:
zorg jij dat onderzoeksvraag bij TNO terecht komt? Ik kreeg de indruk dat

van de ADRO al kent.
• ik zag dat het zoekgebied inmiddels op website staat, meld jij dat aan

_______

Misschien dan direct vragen of hij de nadere toelichting op de
onderzoeksvraag kan sturen. wekte de indruk dat deze toelichting
al

• zo te zien ligt het zoekgebied in vier provincies en in diverse andere gemeenten.
Om welke gemeenten gaat het? Hoe kunnen we hen op een nette manier informeren,
zonder dat er grote onrust of verwarring ontstaat? Heb jij daar ideeën over?

Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mi nU ef. nl

Van: DMO/PROJN/STGP
Verzonden: zondag 10 november 2019 06:54
Aan: AL/HDB AL/BSG

mi ndef. ni>
mindef.nl>;

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

Onderwerp: Gespreksverslag wethouder 8november art 11 concept
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From: rijksoverheid.nl>
Sent: Sunday, November 10, 2019, 10:31 PM
To: mindef.nl>
Cc: mindef.nl’ mindef.nl>;

ni>; ( fl1>
Subject: RE: E-mail van het lid Nicolaï inzake RCR Herwijnen
Attachments: 20181102 Advies radar Herwijnen.docx

ik vermoed dat de versie van 24 oktober 2018 bedoelt welke ik voor commentaar toen heb rond gestuurd. Het
binnengekomen commentaar is verwerkt in bijgaande versie van 2 november 2018.
Groet

Van: t ni>
Verzonden: zondag 10 november 2019 13:06
Aan: rijksoverheid.nl>;

mi nU ef. ni>
CC: mindef.nI; ni>
Onderwerp: Re: E-mail van het lid Nicolaï inzake RCR Herwijnen
Dag en
Eens met wat ik hieronder lees in de mails van en Mi goed om het advies van de
landsadvocaat van ongeveer een jaar geleden er ook weer even uit bij te pakken. De landsadvocaat heeft
toen immers op verzoek de diverse opties met bijbehorende tijdslijnen en achtergronden op een rij
gezet. Zie bv ook onderstaande passage die nu wel relevant is. Ik heb dit geput uit een concept-versie. De
eindversie kon ik juist niet vinden op mijn Pad. Dus mi handig als jij eea nog even mailt?
Misschien dat er mede op basis van dat advies ook een informele reactie aan dhr Nicolai gestuurd kan
WOrd en?

Voorts, dat de EK mogelijk pas het definitieve groene licht geeft als het
alternatievenonderzoek er is, en daaruit duidelijk blijkt dat Herwijnen per saldo de
meeste geschikte lokaties is, kan ik me wel iets bij voorstellen. Dat is voor ons allen
wellicht wat lastig en kost waarschijnlijk wat extra tijd, maar is mi ook weer niet
“onoverkomelijk”. (Bevestigd slecht dat er snel een gedegen, overtuigend rapport zal
moeten zijn).

Hoop jullie hiermee geholpen te hebben,

Gr
Een eerste punt is dat deze optie slechts haalbaar is wanneer sprake is van een nationaal belang.

Artikel 3.35, eerste lid, Wro bepaalt dat de RCR slechts bruikbaar is als “de verwezenlijking van
een onderdeel van het nationaal ruimtelijk beleid [datJ wenselijk maakt”. Daarnaast is een



rijksinspassingsplan ingevolge artikel 3.28 Wro slechts juridisch houdbaar als sprake is van
“nationale belangen”.

Naar onze mening is daarvan sprake. Uit de parlementaire geschiedenis volgt dat “klassieke nationale
projecten en activiteiten die betrekking hebben op ‘s lands veiligheid”, waaronder “landsverdediging”,
onder het criterium “een goede nationale ruimtelijke ordening” vallen en daarmee dus van nationaal
belang zijn.
Volgens de wetgever is het inpassingsplan voorts bij uitstek het instrument om de besluitvorming ten
aanzien van projecten met een nationaal belang in de hand van de minister te houden, of om in te zetten
als besluitvorming omtrent dergelijke projecten op gemeentelijk niveau is vastgelopen.

Zie Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, blz. 38, 52 en 53.

Op basis van de parlementaire geschiedenis is dus aannemelijk dat de minister bevoegd is tot het
toepassen van de RCR en het vaststellen van een rijksinpassings-plan ten behoeve van de realisatie van
het radarstation. Naar wij begrijpen is de radar noodzakelijk voor de veiligheid en verdediging van
Nederland. Nu de gemeentelijke besluitvorming is vastgelopen dan wel onvoldoende rekening houdt
met het nationaal belang, kan de minister de besluitvorming omtrent de radar zelf ter hand nemen.
Overigens zijn er tot op heden geen uitspraken bekend waarin de Afdeling tot het oordeel komt dat een
bepaald belang niet als nationaal belang kan worden aangemerkt en een rijksinpassingsplan om die
reden vernietigt.
Verstuurd vanaf mijn Pad

Op 10 nov. 2019 om 10:13 rijksoverheid.nl> het volgende
geschreven:

Goede morgen,
Eens met de reeds gemaakte opmerkingen van en Meneer Nicolal heeft een aantal zaken niet helemaal
scherp. Wat ik voor een controlerend EK lid wel ernstig vind, heeft hier al duidelijk op gereageerd en nog
een paar vragen uitgezet. Nog een paar aanvullingen van mijn kant:
Opmerking Nicolai
Als ik het zo overzie, gaat het hele traject nog zeker minimaal twee jaar in beslag nemen en dat roept de vraag
op of Defensie niet veel beter af is met een andere locatie waar geen (grote) tegenstand van de gemeente en
bevolking is te verwachten.
De laatste gemaakte planning gaat uit van een mogelijk start bouw in augustus 2020, lopende een eventuele
RvS procedure. Voor elke andere locatie geldt een extra periode van >18 maanden(onderzoeken, informatie
bijeenkomsten, goedkeuring EK/TK, politieke onzekerheden etc etc) om te kunnen starten met de bouw. Dus de
twee jaar van Nicolai is zwaar pessimistisch en een niet realistische optelsom omdat de RvS termijn (die ook te
pessimistisch is ingeschat) erbij is opgeteld.
Als er immers een andere ook geschikte locatie blijkt te zijn, wordt niet voldaan aan de in artikel 3.35 Wra
vervatte voorwaarde voor toepassing van de Rijkscoördinatieregeling en is het rechtens onaanvaardbaar dat
reeds nu inbreuk gemaakt wordt op de bevoegdheden van de gemeente.

Niet correct, ongeacht of er een alternatieve locatie wordt gevonden (die zeer
waarschijnlijk alleen beter scoort op niet geldende en subjectieve voorwaarden zoals
afstand tot woonbebouwing) blijft er sprake van een landsbelang en dat is de enige
toetsingsgrond voor de EK zoals al duidelijk stelt.
Nog een vraag van mijn kant

Wat is je plan met onze antwoorden?
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From: rijksoverheid.nl>
Sent: Monday, November11, 2019, 9:07 AM
To: ‘ mindef.nl’ mindef.nl>; mindef.nP’

mindef.nI>
Cc: ‘ mindef.nl” mindef.nl>; mindef.nl”

mindef.nl>
Subject: RE: Gespreksverslag wethouder Hartman 8 november

Dat zou natuurlijk kunnen maar lijkt me niet waarschijnlijk. Lijkt me dat je dan eerst even een
mailtj e of ambtelijk telefoontje pleegt. We hebben natuurlijk deze week inzicht in alternatieven
Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)
Van: mindef.nl
Verzonden: 11 nov. 2019 08:30
Naar: rijksoverheid.nl>; mindefnl
Cc: mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: Gespreksverslag wethouder Hartman 8 november

Hi
Dank voor de acties.
Toch nog even wat betreft de andere gemeenten. Het is heel onpraktisch om nu al die gemeenten te informeren.
Het zou ook onnodige onrust kunnen veroorzaken. Maar stel dat een wethouder van een gemeente die binnen het
zoekgebied valt, wordt getipt over dit zoekgebied en hij/zij is verontrust. Zou hij/zij dan met grote
verontwaardiging de Stas kunnen bellen? Of de Eerste Kamer (“Wij zijn niet gehoord”)?
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mi ndef. n 1

rijksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 11 november 2019 08:23
Aan: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>; Ing.,
DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>
CC: AL/HDB mindef.nl>;
BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>
Onderwerp: RE: Gespreksverslag wethouder Hartman 8 november
All,

is zojuist met een mail ingelicht over de plaatsing van het zoekgebied op de site.
Tevens gevraagd om de toelichting op de onderzoeksvraag.
Inlichten van provincies en gemeenten die binnen het zoekgebied vallen lijkt ons voor nu te
vroeg. Als we zicht hebben op een concreet alternatief dan is het zinvol om contact te leggen
voordat we het rapport definitief maken en versturen.
Groet

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)



From: ‘ rijksoverheid.nl>
Sent: Monday, November 1 1 2019, 8:22 AM
To: ‘ mindef.nl” mindef.nI>;

mindef.nI>;
mindef.nl>

Subject: RE: Gespreksverslag wethouder Hartman 8 november

All,
is zojuist met een mail ingelicht over de plaatsing van het zoekgebied op de site.

Tevens gevraagd om de toelichting op de onderzoeksvraag.
Inlichten van provincies en gemeenten die binnen het zoekgebied vallen lijkt ons voor nu te
vroeg. Als we zicht hebben op een concreet alternatief dan is het zinvol om contact te leggen
voordat we het rapport definitief maken en versturen.
Groet

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)
Van: mindef.nl
Verzonden: 10 nov. 2019 07:10
Naar: mindef.nl; rijksoverheid.nl>
Cc: mindef.nl;
Onderwerp: FW: Gespreksverslag wethouder Hartman 8 november

N.a.v. onderstaand verslag nog aantal vragen:
• zorg jij dat onderzoeksvraag bij TNO terecht komt? Ik kreeg de indruk dat van de ADRO

• ik zag dat het zoekgebied inmiddels op website staat, meld jij dat aan
direct vragen of hij de nadere toelichting op de onderzoeksvraag kan sturen.
dat deze toelichting al heeft.

• zo te zien ligt het zoekgebied in vier provincies en in diverse andere gemeenten. Om welke gemeenten
gaat het? Hoe kunnen we hen op een nette manier informeren, zonder dat er grote onrust of verwarring
ontstaat? Heb jij daar ideeën over?

Met vriendelijke groet,

Cc:

doc 1130

mi ndef. n 1>
mindef.nl”

mindef.nl”

mindef.nl’

mindef.nl

al kent.

Misschien dan
wekte de indruk

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mindef.nl

— —

.».,
-ç



doc 1132

From: mr. J.H. t <j.h. ni>
Sent: Monday, November 1 1 2019, 10:53 AM
To: ‘ ni>; ‘‘ minbzk.nl>
Cc: “ mindef.nl’” mindef.nl>; ‘

t
ni>

Subject: RE: rcr besluit appellabel?

Dag
Hieronder een korte reactie op je vragen:

1. Het toegangsbesluit is volgens mij een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 Awb dat niet zelfstandig appellabel is.
De toepasselijkheid van de RCR kan ter discussie worden gesteld in het kader van de opvolgende besluitvorming
(inpassingsplan en uitvoeringsbesluiten). Het is dus niet nodig om hierover separaat te procederen. In de energiewetgeving
hebben wij zekerheidshalve de toegangsbesluiten op de negatieve lijst gezet (van beroep uitgezonderde besluiten).

2. De toepasselijkheid van de RCR kan in de opvolgende besluitvorming ter discussie worden gesteld, maar een dergelijke
beroepsgrond slaagt in de praktijk omdat het toepassingscriterium “nationaal belang” (of “provinciaal belang”) vaag is en
de rechter daaraan niet of uiterst marginaal (kort gezegd: een project is van nationaal of provinciaal belang als het Rijk of
de provincie zegt dat het van project is van nationaal of provinciaal is). Het lijkt mij duidelijk dat hier nationale belangen in
geding zijn (landsverdediging, energietransitie)

Is dit voldoende antwoord? Mocht je nog meer vragen hebben, dan hoor ik het graag.
Groeten,

jurist
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedseikwaliteit
directie Wetgeving en Juridische Zaken
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC ‘s-Gravenhage
Tel.:
Mail: ni

Van:
Verzonden: zaterdag 9 november 2019 11:01
Aan: t ni>; minbzk.nl>
CC:’ mindef.nl’ mindef.nl>; t

n 1>
Onderwerp: rcr besluit appellabel?
Urgentie: Hoog
Dag en
Vanuit Defensie komen enkele dringende vragen:

• Is het RCR besluit voor Herwijnen een appellabel besluit?
• Kan bij een eventueel beroep tegen het beoogde inpassingsplan of omgevingsvergunning, een vermeende onterechte of

onvoldoende onderbouwde toepassing van het rcr besluit als beroepsgrond worden aangevoerd?
Kunnen jullie deze vragen per omgaande beantwoorden?
Vriendelijke groeten,

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



doc 1133

From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Tuesday, November 12, 2019, 5:12 PM
To: mindef.nl” < mindef.nl>; rijksoverheid.nl>
Cc: “ mindef.nl” mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>;” mindef.nl” < mindef.nI>;
mindef.nl” mindef.nl>

Subject: RE: vragen website m.b.t. radar Herwijnen

Hoi
Ontvangstbevestigingen moeten we zelf voor resterende tijd blijven doen. als jij ervoor zorgt dat
we nieuwe mails doorgestuurd krijgen dan verzorgen wij dat. t Ook de coördinatie van de
beantwoording zullen wij doen( Een eindconcept wordt aan jou voorgelegd.
Zorg jij dat alle originele mails en Ontvangstbevestigingen bij het inspraakpunt terecht komen?
Groet

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackben-y.corn)
Van: mindef.nl
Verzonden: 12 nov. 2019 16:56
Naar: rjksoverheid.nl>;”

rijksoverheid.nl>
Cc: mindef.nl; mindefnl
Onderwerp: RE: vragen website rn.b.t. radar Herwijnen

Allen,
Alle e-mails zijn inmiddels beantwoord. Waarbij ik me gezien deze crash-actie voordat het inspraakpunt
daadwerkelijk aan de slag gaat, we onszelf de vraag kunnen stellen of het uberhaupt nog nodig is dat het
inspraakpunt op de nog te verwachten e-mails reactie stuurt, of dat we dat zelf doen. (Sluit het emailadres 18
november?)
Inhoudelijk moet beantwoording natuurlijk nog gebeuren. Dit loopt wel via inspraakpunt/RVB?
Naast het inhoudelijk beantwoorden is het ook van belang is dat alle gezondheidsvragen/suggesties worden
betrokken in het TNO onderzoek en alle locatievragen en suggesties terugkomen in het Alternatievenonderzoek.
Kortom overzicht maken en dadelijk gaan afvinken. Neemt het RVB dit op zich?
Groet,

From: rijksoverheid.nl>
Sent: dinsdag 12 november 2019 14:47
To: BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>; @rvo.nl;

@regeldirect.nu; rijksoverheid.nl>
Cc: AL/HDB mindef.nl>; BS/AL/DCO

min def. n 1>
Subject: RE: vragen website m.b.t. radar Herwijnen
Hoi, prima. Ervan uitgaande dat er alleen nog reacties m.b.t. alternatievenonderzoek binnen komen stel ik de volgende
aanvulling in rood voor. Eens? En met welke naam gaan we ondertekenen? Projectgroep Radarstation Zuid?

Hol
De antwoorden zijn castumized afhankelijk van de vraag die wordt gesteld.
Bijvoorbeeld als alternatieve locaties worden ingediend:
Hartelijk dank voor uw e-mail. Uw suggesties voor een alternatieve locaties betrekken we in het onderzoek naar alternatieve
locaties.
Op de webs(te is een kaart van het zaekgebied voor alternatieve lacaties geplaatst.
https://www. defensie.nI/onderwerpen/radarstotians/downloads/publicaties/2019/f1/07/zoekgebied-zuidelifke-radar



Groet

@regeldirect.nu;

Van: Inspraakpunt BEP <1 regeldirect.nu>
Verzonden: maandag 11 november 2019 17:31
Aan: mindef.nl; rijksoverheid.nl
CC: rijksoverheid.nI;
Onderwerp: RE: vragen website m.b.t. radar Herwijnen
Beste

rijksoverheid.nl>

Wat ik heb begrepen van is dat ik alleen een ontvangstbevestiging stuur aan de indieners en
vervolgens een bundel opmaak. Deze bundel stuur ik aan jullie ter eventuele correctie waarna ik deze
anonimiseer ten behoeve van de publicatie op de site. Maar nu lees ik dat jullie al mailcontact met een

Voor Defensie is dit zoekgebied het stortpunt voor een nodere onolyse. Aon de hond von uitsluitingscriteria wordt het zoekgebied
verder verfijnd. Uitsluitingscriteria zijn bijvoorbeeld grote bebouwingsconcentroties, moor ook natuurgebieden, rivieren en
grootschalige infrostructuur zools snelwegen, spoorlijnen en de nabijheid hoogspanningstracés. Uitsluitingscriterio zijn ook
obstakels ols bestoonde en geplande windporken en hoge bouwwerken. Als gevolg von de verstoringen die daorvon uitgoon op
de werking von de radar, moet doarvan een zekere ofstond worden gehouden.
Binnen het overgebleven gebied moeten vervolgens concrete vestigingslocoties worden geselecteerd. Suggesties doarvoor
worden meegenomen in een vergelijking tussen de locaties onderling en met de op dit moment beoogde locotie Herwijnen
(Broekgroof).
Een mogelijke alternatieve vestigingslocatie moet een minimale oppervlakte hebben van 0,5 hectare.
Als u een suggestie heeft voor een alternatieve locatie dan kunt u deze indienen v66r 18 november 2019 voorzien van zoveel
mogelijk relevante informatie.
Om ook anderen met mogelijk dezelfde vragen en zorgen in stoot te stellen kennis te nemen van bovenstaande informatie zullen
wij alle reacties die op tijd bij ons zijn binnengekomen geanonimiseerd en voorzien van een antwoord publiceren op de site en
opnemen in een reactiebundel. Deze reoctiebundel zal binnen enkele weken na het sluiten van de reoctietermijn op 18 november
worden geplaatst op www. defensie. nI/onderwerpen/radarstotians
Met vriendelijke groet
Xxxxx?????

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 14:39
Aan: V@rvo.nl;

_____________

rijksoverheid.nl>;

______________

CC: mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: vragen website m.b.t. radar Herwijnen
Allen,
Op intern verzoek beantwoord ik op dit moment alle e-mails die tot nu toe zijn binnengekomen
(ontvangstbevestiging + aankondiging dat vragen op later moment worden beantwoord). Vanuit het inspraakpunt
hoeft er voor de e-mails die ik gisteren doorstuurde dus niet nogmaals een ontvangstbevestiging te worden
verstuurd.

From: )< @rvo.nl>
Sent: dinsdag 12 november 2019 12:34
To: @regeldirect.nu’ @regeldirect.nu>; BS/AL/HDB/Belmdwrs

mindef.nl>; .— rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nl
Subject: RE: vragen website m.b.t. radar Herwijnen
Beste
Zou jij nog de tekst van de ontvangstbevestiging naar het inspraakpunt kunnen sturen?
Ik zie hieronder de vraag staan om of er nog een email gestuurd moet worden met verzoek om toestemming om deze mail
(anoniem) te publiceren. Je zou de ontvangstbevestiging, verzoek om toestemming en (link) publicatie kaart zoekgebied (met
reactietermijn) ook in 1 kunnen samenvoegen. We zien je tekstvoorstel wel verschijnen.
En zoals meegeeft; daarbij ook aangegeven welke e-mails een ontvangstbevestiging moeten ontvangen van inspraakpunt
(of welke niet).
Groet,

_____________

@rvo.nl>



of meerdere indieners hebben gehad wat feitelijk al een bevestiging is. Willen jullie dat ik alsnog een
bevestiging stuur? Overigens heb ik het format van de ontvangstbevestiging nog niet mogen ontvangen.
Het is noodzakelijk dat de oorspronkelijke e-mails in de bundel worden opgenomen, dus ik zou graag de
oorspronkelijke e-mails ontvangen.
De communicatie met de indieners verloopt via jullie en verder is het aan jullie om aan te geven, voordat
ik de bundel opmaak, welke er wel of niet in opgenomen moeten worden.
Met vriendelijke groet,

Van: mindef.nl [mailto: mindef.nlJ
Verzonden: maandag 11 november 2019 17:01
Aan: @regeldirect.nu; rijksoverheid.nl
CC: rijksoverheid.nl; @rvo.nl
Onderwerp: RE: vragen website m.b.t. radar Herwijnen
Beste
Zojuist zijn de nog niet beantwoorde e-mails naar je toegestuurd.
De reeds beantwoorde e-mails moeten nog worden doorgestuurd. Is het goed als ik de reactie-email met
daaronder de oorspronkelijke e-mail stuur, of wil je liever de oorspronkelijke e-mails ontvangen?
Daarbij nog een opmerking van een collega van mij.
Enige aandachtspunt die ik wel heb is de toestemming van de indieners. De een geeft expliciet
wel toestemming en bij de anderen (laatste standaardmails die wij stuurden) hebben we niet
om toestemming gevraagd. Als gezegd zit er 1 mail tussen van een oud LVNL’er waarvan ik mij
kan voorstellen dat diegene hem liever niet online heeft, maar ik kan mij vergissen.
Dit kan ondervangen worden door nogmaals een standaardmail te sturen en hen te vragen of zij
een publicatie toestaan. Overigens zou ik ook willen aanraden om de mensen die een
alternatieve locatie hebben aangedragen ook te mailen dat we een zoekgebied hebben
geplaatst.
Groet

From: lnspraakpunt BEP @regeldirect.nu>
Sent: maandag 11 november 2019 15:38
To: riiksoverheid.nl>
Cc:’ riiksoverheid.nl>; BS/AL/HDB/Belmdwrs

mindef.nl>;’ )‘ <c @rvo.nl>
Subject: RE: vragen website m.b.t. radar Herwijnen
Beste
Bedankt voor het doorsturen van de reacties maar hiervan ontbreken alle contactgegevens. Het is
handiger wanneer alle e-mails afzonderlijk aan mij worden doorgestuurd.
Met betrekking tot de vragen:
Deze zijn inhoudelijk en deze kan ik niet beantwoorden. Hiervoor zal je intern even navraag moeten
doen.
Met vriendelijke groet,

Van: [mailto: riiksoverheid.nlJ
Verzonden: maandag 11 november 2019 15:05
Aan: @regeldirect.nu’ <1 @regeldirect.nu>
CC: rijksoverheid.nl>;’ mindef.nl’



mindef.nI>
Onderwerp: vragen website m.b.t. radar Herwijnen
tav.
Dag

Ik heb via een bestand gekregen met vragen m.b.t. radar Herwijnen die via
website van Defensie zijn binnengekomen (zie bestand “mails tot 8 november”). In hoeverre zijn
deze bij jullie bekend en al van een antwoord voorzien? Ik heb zelf nl geen inzicht welke reacties
inmiddels al van een inhoudelijke reactie zijn voorzien. Als ik op de website van Defensie kijk
(https://www.defensie.nI/onderwerpen/radarstations/downloads/publicaties/2019/1O/21/per-
e-maiI-gestelde-vragen-en-antwoorden-over-radarstations) zie ik maar twee vragen met als
publicatiedatum 21 oktober.
Even concreet:

1) Is er een actueel overzicht van ingekomen vragen?
2) Welke zijn al van een inhoudelijk antwoord voorzien?
3) Welke staan nog open?

Aan mij is ni gevraagd de (openstaande) binnengekomen reacties in te delen op onderwerp,
deze uit te zetten bij de betreffende vakcollega’s, de conceptbeantwoording voor de te leggen
aan collega . .. en na zijn akkoord de beantwoording door te mailen aan jullie.
Vandaar mijn opmerkingen onder 1 -3.
Met vriendelijke groet,

Cluster Ruimte
Vrijdag roostervrij

Rijksvastgoedbedrij t
Mïnisrerie van Binnenlandse Zaken en
IoninkiJksreIai

Sectie Omgevingsmanagernent
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagernent
Directie Vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Stationsplein West 30 1 6800 KM Arnhem
Postbus 16169 1 2500 BD DEN HAAG

M
E rilksoverheid.nI
W http://www.rijksvastgoedbedrijf.nI
Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 juli 2014 is ontstaan uit een fusie
van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en
ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt
u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten,
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this massage was sent to you by mistake, you are



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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and
delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland fRVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch,
Innovatief en Internationaal ondernemen.

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

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

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

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

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



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



doc 1136

From: “ rijksoverheid.nl>
Sent: Wednesday, November 13, 2019, 11:21 AM
To: “ mindef.nI’” < mindef.nI>; “ mindef.nl”

mindef.nI>; ‘ mindef.nI” mindef.nl>;
mindef.nl” < mindef.nl>;” mindef.nI” mindef.nI>

Cc:” mindef.nl” < mindef.nI>; “DLW0000071943A06A00@MOD.NL”
<DLW0000071943A06A00@MOD.NL>
Subject: RE: Update RADHAZ EAR

Hoi
Er is weer stroom in Arnhem:

Bij het lezen van het rapport nog een opmerking. In paragraaf 2.2 staat: In de directe nabijheid van dit militaire
terrein, tot een afstand van ongeveer 300
meter, is geen bestaande bebouwing aanwezig. Dit klopt feitelijk, alleen hebben wij in onze communicatie altijd
gesproken over een afstand van ongeveer 450 meter tot de dichtstbijzijnde woonbebouwing. Het was mooier geweest als dit
ook zo in dit rapport was teruggekomen omdat het gaat om de afstand tot gevoelige bebouwing waarin gewoond wordt en niet
om de afstand tot de dichtstbijzijnde schuur.
Op de voorpagina staat nog de oude impressie.
Het zijn kleine opmerkingen en wellicht te klein om een nieuwe versie voor te laten maken.
Voor de begeleidende tekst:
Volgens mij is de conclusie te trekken dat wanneer de radar in zijn normale roterende stand staat er buiten het hekwerk
uitsluitend op grote hoogte (>18 m) in de marge iets is veranderd. Bij een stilstaande radar, in de zogenaamde staring modus, is
de onveilige zone buiten het hekwerk vanaf een hoogte van 5 meter iets toegenomen. Misschien in de begeleidende tekst nog
iets dergelijks opnemen zodat de toegenomen onveilige zones als onderwerp zo klein mogelijk blijft.

Groet

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 13 november 2019 09:00
Aan: mindet.nl; mindef.nl; mindef.nl;

rijksoverheid.nl>; mindef.nl
CC: mindef.nI; DLW0000071943A06A00@MOD.NL
Onderwerp: RE: Update RADHAZ EAR
Voorgestelde tekst:
“Versie 2 van het Engineering Analysis Report (EAR). De computermodellen die in de vorige versie zijn gebruikt om
de stralingswaarden en veilige afstanden te berekenen zijn aan de hand van actuele metingen bijgesteld en
gevalideerd. De veilige afstanden zijn vervolgens met dit nieuwe model opnieuw berekend en in deze versie van
het EAR verwerkt. De onveilige afstanden rond de radar zijn iets toegenomen. Versie 1 zal online blijven staan om u
de gelegenheid te bieden beide versies met elkaar te vergelijken. De nieuwe afstanden zullen worden
meegenomen in het onderzoek van TNO naar de cumulatieve effecten van stralingsbronnen rond de locatie
Herwijnen.”
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACC5 & Projectleider AD5S

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

M +31
mindef. nl

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



AL/H D B
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 23:02
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>
CC: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>
BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nI>; BS/AL/DCO mindef.nl>; %ADSS,
DMO/PROJN/PROJN DIP <ADSS@mindef.nl>; rijksoverheid.nl;

Ir., DMO/DIR B&B/B OST < mindef.nl>; %DL, P-PLANMAT, DMO/PROJN
<DLW0000071943A06A00@MOD.NL>
Onderwerp: Re: Update RADHAZ EAR

er moet ieg in staan wat de aanleiding is van dit rapport (gevalideerd model), dat de onveilige
gebieden iets groter zijn en daarbij moeten we evalueren of dat nog past op betreffende locatie, dat we
dit rapport meenemen in het onderzoek cumulatieve effecten,

Directeur Integraal Beleid
÷31

Op 12 nov. 2019 om 17:54 heeft Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
mindef.nl> het volgende geschreven:

en
Zojuist van Thales een versie van het stralingsdocument gekregen waarvan de merking is verwijderd.
Volgens Thales is dit document zonder bijlage unclass en ze hebben de merking daar op ons verzoek
op aangepast.
Ik heb ook nog een reactie van TNO t op het document ontvangen. Hij was ook verbaast
over de relatief grote toename van de veilige zone wat ik met hem eens ben. Verder vindt hij het
document op enkele punten wat onduidelijk, maar daar kunnen we weinig mee, het is een Thales
document en geen formele levering aan ons. Daarnaast is het document al definitief en hebben we
in principe geen rechten om hier wijzigingen in te laten aanbrengen.
Ik denk dat we nu goed moeten nadenken over de tekst die we bij dit document gaan zetten.
Misschien kan DCO ons hier bij ondersteunen?
Zijn jullie het er over eens dat we dit document ook zo snel mogelijk online gaan zetten als we een
tekst hebben?
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

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

M +31
mindef.nl

W www.defensienl/dmo
Project Management Assistente: +31

Van: @nI.thalesgroup.com>
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 17:38
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>
CC: 1nl.thaIesgroup.com>;



@nI.thalesgroup.com>; %ADSS, DMO/PROJN/PROJN DIP
<ADSS@mindef.nl>; <j @nl.thalesgroup.com>
Onderwerp: RE: Update RADHAZ EAR

Ik had zelf gisteravond al wat op de website rond geneusd.
Het document zonder Appendices is inderdaad Unciassified. De Eyes-OnIy merking kan dan
ook vervallen. Die versie mag je online plaatsen.
Met het veranderen van markeringen komen wij intern in de knel met het configuratie
management systeem. Daarom hebben we een speciale versie gemaakt waarin expliciet
staat dat deze Unclassified is zonder de appendices, zie bijlage. Er staat wel een Appendix A
in maar met de opmerking ‘-Verwijderd —‘.

Is deze versie bruikbaar voor jou?
Groeten,

From: mindef.nl [mailto: mindef.nl]
Sent: dinsdag 12 november 2019 8:09
To:
Cc: @mindef.nl
Subject: RE: Update RADHAZ EAR
Goedemorgen
Je schrijft dat jullie geen bezwaar tegen het openbaar maken van beide documenten hebben op een
need to know basis.
Zoals bekend willen we het document op onze openbare website over Herwijnen plaatsen
(www.defensie.nl/onderwerpen/radarstations). Ik vraag me af hoe dat aan een “need to know”
basis te koppelen is.
Bovendien hebben we wat zorgen over de classificatie aanduidingen Company Confidential en NLD
Eyes Only. Ook dit komt vreemd over denk ik als we deze documenten online zetten.
Is het niet zo dat de versie zonder bijlage unclass is?
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACC5 & Projectleider ADS5

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

M +31
mindef.nI

w www.defensie.nI/dmo
Project Management Assistente: +31

Van: @nl.thalesgroup.com>

Verzonden: maandag 11 november 2019 15:08
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nI>
CC: @nl.thalesgroup.com>; %ADSS,
DMO/PROJN/PROJN DIP @mindef.nl>; DMO/PROJN/STGP

mindef.nl>; @nl.thalesgroup.com>

Onderwerp: RE: Update RADHAZ EAR
Beste
Onlags heb je van ons 9505301286_EAR_715_NLD_rev02 ontvangen. Allereerst wil ik
opmerken dat dit document ‘ter informatie’ is en niet volgens het contract vereist is. Wel



vinden wij het van belang om DM0 op een goede manier te informeren over de
gezondheidsrisico’s van deze radar, vandaar dat wij het interne document verstrekt
hebben.
In de bijlage vind je de brief met uitleg over de noodzaak van een revisie van het document.
Merk hierbij op dat uiteindelijk de situatie ter plaatse moet worden nagemeten om
omgevingsfactoren mee te nemen.
Wij hebben geen bezwaar tegen het openbaar maken op een need to know basis van de
bijgesloten brief en de revisie 02 van het document zonder appendices.
Zoals hierboven beschreven betreft dit een intern document dat wij midden 2019 hebben
bijgewerkt op basis van gevalideerde modellen. Na interne check is dit vrijgegeven.
Vanwege de vakantieperiode hebben wij dit niet direct naar jullie doorgezet. Op het
moment dat er een melding kwam dat een versie 01 op internet stond hebben wij ons
gerealiseerd dat er een interne update was en deze hebben wij op de server laten plaatsen.
Het is vervelend en niet goed dat daar geen melding over is gedaan aan DM0. Dat dit
document niet in de deliverd docs lijst staat kan kloppen omdat het geen formele
deliverable is. Intern hebben wij over dit proces een gesprek gehad met de configuratie
manager.
Voor uitlevering is ook de merking aangepast en in lijn gebracht met de Thales policy
omtrent Intellectual Property (Company Confidential) en de DM0 policy voor dit project
(NLD-eyes only).
Ik hoop dat hiermee de situatie duidelijk is.
Met vriendelijke groet,

From: mindef.nl [mailto: mindef.nll
Sent: zondag 10 november 2019 17:36

@mindef.nl; mindef.nI
Subject: RE: Update RADHAZ EAR
Helder, dank je. Dat komt overeen met wat ik had gevonden.
Ik heb nog overlegd met de plv D-Projecten en we zouden graag gebruik willen maken van jouw
aanbod om van Thales een formele brief te krijgen waarin wordt uitgelegd wat de aanleiding is van
de update. Daarnaast graag een schrijven waarom de levering van het document vertraagt is en ook
niet bij ons is gemeld.
Hebben jullie er bezwaar tegen dat de brief waarin de aanleiding van de update staat, samen met de
update zelf (de versie zonder appendix) online wordt gezet?
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider AD5S

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

M +31
mindef.nl

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

Van: nI.thalesgroup.com>
Verzonden: vrijdag 8 november 2019 13:27
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>



CC: @nl.thalesgroup.com>
Onderwerp: RE: Update RADHAZ EAR

-

Mbt. jouw vraag over de veilige afstand boven de 24m hoogte kan ik bevestigen dat de
waarde van 1109m geldt voor de Staring mode. Voor de Roterende operatie bedraagt deze
99 meter.

Groeten,

From: mindef.nI rmailto: — mindef.nlJ
Sent: donderdag 7 november 2019 9:18
To: VAN DER SCHAAF Bas
Cc: 029NE-Smart-l EWC GB; @mindef.nl
Subject: RE: Update RADHAZ EAR
Goedemorgen
Just-to-be-sure, loopt beantwoording van onderstaande vraag bij jullie?
Deze update komt eerlijk gezegd op een wat ongelegen moment zo midden in de behandeling van
dit gevoelige onderwerp door de Eerste en Tweede Kamer. Als ik meer weet over de
achtergrond/oorzaak van de wijzigingen, vooral omdat ze iets slechter lijken dan in de vorige versie,
kan ik dat wellicht gebruiken in de communicatie met de omwonenden en de politiek.
Ik verwacht dat deze verslechtering, hoe klein dan ook, door omwonenden zal worden gebruikt om
voor meet roering te zorgen, dus hoe beter ik dat kan uitleggen hoe mooier. Maat ik wil ook niet te
lang wachten met het publiceren van deze update om te voorkomen dat we worden beschuldigd van
het achterhouden van deze informatie op een kritiek moment (beslissing Eerste Kamer).
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90123 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPc SSA

M +31
mindef.nl

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

Van: Ing., DMO/PRO]N/PROJN DIP
Verzonden: woensdag 30 oktober 2019 17:18
Aan: @nI.thalesgroup.com>
CC: @nl.thalesgroup.com; %ADSS, DMO/PROJN/PROJN DIP
< @mindef.nI>
Onderwerp: Update RADHAZ EAR
Hallo
Vorige week hebben we van jullie versie 02 van de 9505301286_EAR_715_NLD_revo2_released
ontvangen, waarvoor dank. Ik wist dat deze update er aan zou komen, maar ik heb toch een verzoek
mbt dit document.
We gaan uiteraard de gekuiste versie publiceren naar de gemeente en omwonenden. Omdat de
onveilige zones, met name voor de staring mode, er toch wel aanzienlijk anders uit zien kunnen we
hier wel een reactie van de omwonenden op verwachten. Omwonenden zullen om een verklaring
vragen waarom de onveilige zone’s er nu zo anders uit zien dan in versie 01. Kunnen jullie daar een
verklaring voor geven?



Bovendien, is er ook iets te zeggen over de onveilige zone boven 25 meter? Eén van de vragen die
we bijvoorbeeld hebben gekregen ging over vliegverkeer en met name ballonvaart boven cle toren.
Blijkbaar wordt er regelmatig met ballonnen gevolgen rond Herwijnen.
Als laatste: Waarom hebben jullie in deze update vastgehouden aan de EWC GB benaming van de
radar, in plaats van MM/F?
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

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

M +31
mindef.nI

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

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

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

Disclaimer:

This e-mail and its content is strictly intended for the addressee and may contain sensitive and
restricted information.
1f you are not the intended recipient of this email, please notify the sender and
delete it.
Any unauthorized copying, disciosure or distribution of this email or its
attachment(s) is forbidden.
Thales Nederland BV will not accept liability for any damage caused by this email or
its attachment(s).
Thales Nederland BV is seated in Hengelo and is registered at the chamber of
Commerce under number 06061578.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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From: ‘ t tno.nl>
Sent: Thursday, November 14, 2019, 9:39 AM
To: “ mindef.nl” mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;
mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl”

rijksoverheid.nl>; ‘ nl’ < nl>
rijksoverheid nl’ < rijksoverheid. ni>; ‘ mindef. nl’

mindef.nl>; ‘ mindef.nI” < mindef.nl>;
mindef.nl” < mindef.nl>

Subject: RE: Herwijnen aanvullende brief
Attachments: EKbriefHerwijnenv2.docx

Heren,

Ik heb een paar kleine verbeteringen en 1 aanvulling aangebracht. Groet!

Original Message
From: mindef.nl mindef.nl>
Sent: Thursday, November 14, 2019 8:43 AI’4
To: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl;

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

mindef.nl; mindef.nl
Subject: Herwijnen aanvullende brief

All,

Bijgaand het eerste concept van de aanvullende brief aan de EK. Kunnen jtllie
commentaar voor 12:00 in TC aan mij aanleveren

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no
liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it
and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic
transmission of messages.
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From: rijksoverheid.nl>
Sent: Friday, November 15, 2019, 12:21 PM
To: mindef.nl”’ < mindef.nl>; rijksoverheid.nl>;

mindef.nI” < mindef.nl>; mindef.nl” mindef.nI>;
mindef.nl’ mindef.nl>; ‘ mindef.nI”
mindef.nl>

Subject: RE: Concept antwoorden vragen omwonenden

Hoi dank voor overzicht stappen. Onderstaand is voor een deel in gang gezet. Het overzicht van alle mails en reacties is
in de maak. pakt dit op en maandag begint er een externe communicatiedeskundige die ons gaat helpen. Zij gaat starten
met een communicatieplan en het ondersteunen van en lnspraakpunt met onderstaande. Met haar zal ik een standaard
ontvangstbevestiging maken die jij kan versturen op de binnen gekomen mails tot 18/11 en een aangepaste bevestiging voor de
mails na 18/11. Ik kan niet bij dat mindef-account en die actie blijft dus bij jou. De bron voor wat inmiddels is gedaan zit
eveneens jou. Dus mijn verzoek is dan ook om te voorzien van alle mails die zijn binnengekomen en alle
mails(ontvangstbevestigingen en inhoudelijke) die verstuurd zijn aan externen als reactie op hun initiële reactie. . Ik weet dat dit
deels al is gebeurd maar graag jouw check op volledigheid.
Goed weekend allemaal

Van: mindef.nl < mindef.nI>
Verzonden: vrijdag 15 november 2019 10:21
Aan: rijksoverheid.nl>; mindef.nl;

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

Onderwerp: RE: Concept antwoorden vragen omwonenden
Er moet een totaaloverzicht komen van alle vragen, die verdeeld kunnen worden in twee categorieën.

- Inhoudelijk voldoende beantwoord
- Inhoudelijk nog niet beantwoord

De inhoudelijk nog te beantwoorden e-mails kunnen pas worden verzonden als de antwoorden op de vragen
compleet en afgestemd zijn.
In een stroomschema (vul aan/corrigeer waar nodig)
Extern (input)
1. Omwonende stuurt email naar radarstation@mindef.nl
2. Ontvangstbevestiging vanuit radarstation@mindef.nl (wat in sommige gevallen tevens het inhoudelijke

antwoord is)

Intern
1. Overzicht maken van alle e-mails.
2. E-mails ontleden:

a. Locatiesuggesties voor het alternatieve onderzoek doorzetten naar
b. Locatiesuggesties plaatsen op ‘totaallijst alternatievenonderzoek’
c. Suggesties en onderzoeksvragen voor het gezondheidsonderzoek via DM0 doorzetten naar TNO
d. lnput plaatsen op ‘totaallijst gezondheidsonderzoek’
e. Overige Vragen

3. Overige vragen uitzetten bij deskundigen voor antwoord
4. Antwoorden verzamelen en afstemmen

a. Hierbij ook de reeds beantwoorde vragen meenemen
5. Op basis van afgestemde antwoorden opstellen concept-reactie email.
6. Beantwoorden vraag: hoe omgaan met zeer actieve vragenstellers .i- hier gericht actie op ondernemen

Extern (output)
1. Op basis van concept-reactie email, per email de onbeantwoorde e-mails beantwoorden
2. Q&A op de website actualiseren.
3. (mogelijk extra email: als zoekgebied, nieuwe deadline af onderzoeken online staan, alsnog vragen om anoniem

plaatsen vraag + antwoord, uitnodiging voor informatieavond in december, etc.)



Als we het eens zijn welke stappen doorlopen moeten worden, kan het ook wat duidelijker worden wie wat doet
aan deze stappen. Wetende dat een deel van de e-mails alle stappen al hebben doorlopen, voor sommige vragen
uit emails nu door deskundigen antwoorden geformuleerd en er nu weer 10 e-mails nog onbeantwoord in de inbox
zitten.
Het begint dus maken van overzicht en per email een dubbelcheck of de locatiesuggestie, gezondheidsinput en
overige vragen zijn geborgd in de lopende onderzoeken/beantwoording. Ik acht de kans groot dat er op de manier
waarop we tot nu toe werken er zaken tussen wal en schip vallen, waarmee we het onszelf moeilijk maken.
De totaallijsten kunnen daarom ook dienen om de concept-rapporten te beoordelen of ze compleet zijn.
Voor jullie info, ik heb op 1/11 en 12/11 op verzoek de eerste twee punten (ontvangst + bevestiging) gedaan.
Mogelijk dat ik dit vandaag of 18/11 nog een keer doe (als er nog geen automatisch antwoord wordt gestuurd?).
Voor het maken van overzichten, toezien dat de input wordt verwerkt in de onderzoeken en het opstellen van
antwoorden op vragen, moet ik toch anderen aankijken.
Groet,

From: rijksoverheid.nl>
Sent: vrijdag 15 november 2019 09:41
To: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>
Cc: rijksoverheid.nl>; BS/AL/HDB/Belmdwrs

mindef.nl>; BS/AL/DCO mindef.nl>;
DMO/PROJN/STGP mindef.nl>; AL/HDB

mi ndef. ni>
Subject: RE: Concept antwoorden vragen omwonenden
Volgens mij is nu de bedoeling dat er na kijkt en dat ik daarna doorzet naar het inspraak
punt
Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) Dus daarom kort gehouden.

Van: mindef.nl
Verzonden: 14 nov. 2019 21:59
Naar:” rijksoverheid.nl>
Cc:” rijksoverheid.nl>; mindef.nl;

mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: Concept antwoorden vragen omwonenden

Bijgesloten een concept versie van een aantal antwoorden op vragen van omwonenden. Voor de vragen 12, 15 en
27 moet ik nog een antwoord van DJZ krijgen. Vraag 19 ben ik nog mee bezig.
Niet verkeerd als iedereen nog één keer een kritische slag over de antwoorden wil maken. Alle antwoorden zouden
nu technisch moeten kloppen, maar ik vraag me af of de toonzetting goed is.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AS 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPc S5A

M +31
mindef.nl

w www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31
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From:” DMO/PROJN/STGP” mindef.nl>
Sent: Monday, November 18, 2019, 12:59 PM
To:” BS/AL/HDB/Belmdwrs” < mindef.nI>;

AL/HDB” mindef.nI>
Cc: ‘ Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP” < mindef.nI>;”
BS/AL/HDB/Belmdwrs” < mindef.nl>; ‘ Ir., DMO/DIR B&B/B OST”

mindef.nl>
Subject: RE: Fiche Herwijnen tbv AO VSTGOD 26/11 - aangepast
Attachments: Fiche Herwijnen AO-Vastgoed TK v2 18 nov 2019.doc

Hi
Bijgaand de laatste versie met de input van TNO verwerkt (paragraaf Onderzoek
gezond heidseffecten).
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mi ndef. nI

Van: DMO/PROJN/STGP
Verzonden: maandag 18 november 2019 12:16
Aan: BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nI>;

AL/HDB mindef.nl>
CC: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>;
BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>; Ir., DMO/DIR B&B/B OST

mindef.nI>
Onderwerp: Fiche Herwijnen tbv AO VSTGOD 26/11
Urgentie: Hoog
Hi
Bijgaand fiche Herwijnen tbv AD Vastgoed. wit hier graag nog even doorheen
lezen. Ik heb nog 1 vraag uitstaan bij TNO (geel gemarkeerd in de tekst). Zodra ik het
antwoord heb, geef ik dat door.
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mi ndef. nl

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Verzonden: woensdag 13 november 2019 14:58
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>;
DMO/PRO]N/STGP mindet.nl>
CC: AL/HDB mindef.nl>
Onderwerp: RE: AD VSTGOD
Beste en
Bij voorbaat dank voor het ondersteunen van het debat. T.a.v. de deadline fiches: morgen
einde dag sturen we de bundel met fiches rond aan de betrokken directeuren. Vanwege deze
late uitvraag lijkt het me het beste als we in de bundel van morgen aangeven dat het fiche
Herwijnen wordt nagezonden. Dat maakt de deadline voor dit fiche maandaQ 18 november



12.00 uur. Dan kan het fiche nog maandag einde dag worden aangeboden in de bundel voor
de bewindspersonen.
Als er vragen zijn, laat het me vooral weten.
Groet,

From: AL/HDB
Sent: woensdag 13 november 2019 14:53
To: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl>;
DMO/PROJN/STGP mindef.nI>
Cc: BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>
Subject: AO VSTGOD

Op 26 november is er een AO Vastgoed (16:30 19:30). Herwijnen kan, hoewel een DOSCO,
project ook vragen opleveren

4 is overgegaan naar dossier en niet beschikbaar. Graag wil ik een van jullie
beiden in de ambtenarenkamer met de eigen kennis en kunde en met een netwerk waar
eventuele detailvragen kunnen worden uitgezet (vooraf wel even dat netwerk informeren dat
ze gebeld kunnen worden)
Wie van jullie kan aansluiten, daarnaast is de vraag wie van jullie kan een kort fiche maken
(copy paste werk) met daarin ook de laatste stavaza

stuurt jullie een mailtje wanneer het fiche moet zijn aangeleverd

Directeur Integraal Beleid

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

mindef.nI
www defensie. n 1
Secretariaat:

T:
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Monday, November 18, 2019, 4:07 PM
To: “ mindef.nI’” mindef.nl>; ‘ mindef.nI”

mindef.nl>; ‘ mindef.nI” mindef.nl>
Cc: ‘ mindef.nl” mindef.nI>; ‘ mindef.nI” < mindef.nl>;

mindef.nl” < mindef. nI>; “DLW0000071943A06A00@MOD.NL”
<DLW0000071943A06A00@MOD.NL>
Subject: RE: Update RADHAZ EAR

Prima
Groet

Van: mindef.nI mindef.nl>
Verzonden: maandag 18 november 2019 15:55
Aan: mindef.nI; mindef.nI
CC: mindef.nl; rijksoverheid.nl>;

mindef.nI; mindef.nl; DLW0000071943A06A00@MOD.NL
Onderwerp: RE: Update RADHAZ EAR
Wat mij betreft akkoord.
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mindef.nl

Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: maandag 18 november 2019 15:47
Aan: AL/HDB mindef.nl>;
DMO/PROJN/STGP mindef.nl>
CC: BS/AL/DCO mindef.nI>;

rijksoverheid.nl>; BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>;
Ir., DMO/DIR B&B/B OST < mindef.nl>; %DL, P-PLAN MAT,

DMO/PROJN <DLW0000071943A06A00@MOD.NL>
Onderwerp: RE: Update RADHAZ EAR
Urgentie: Hoog
Nee, die afstanden zijn niet juist. De S meter geldt voor de Rotating mode.
Het stralingspatroon onder de 25 meter is in het RADHAZ document opgenomen en ziet er als volgt uit (boven
nieuw, onder oud):



Dit is m.i. in getallen moeilijk weer te geven.
De nieuwe veilige afstanden boven 25 meter staan in twee tabellen die NIET in het te publiceren document staan.
Die zitten namelijk in bijlage A, die niet kan worden gepubliceerd. In die tabellen zie je dat de veilige afstand voor
de Rotating mode met toeneemt ) en voor de Sta ring mode met

_________

t

Omdat deze waardes niet in het document te vinden zijn stel ik voor om geen afstanden te noemen en de tekst als
volgt aan te houden:
“Na het verschijnen van het Engineering Analysis Report (EAR) van Thales in 2017, heeft de fabrikant in

de zomer van 2019 een 2e versie van het document opgeleverd. Het document is halverwege november

datzelfde jaar bij Defensie aangeboden. In de 2e versie zijn dezelfde computermodellen gebruikt als in de
1e versie, maar met actuelere metingen om de stralingswaarden en veilige afstanden opnieuw te kunnen
berekenen. Het blijkt dat er iets grotere veiligheidsmarges rond de radar moeten worden genomen,
maar deze marges vallen nog steeds ruim binnen de normen. Defensie laat zowel versie 1 als 2 van het
rapport online staan zodat de gelegenheid wordt geboden om de documenten te kunnen vergelijken. De
nieuwe afstanden zullen worden meegenomen in het TNO-onderzoek naar cumulatieve effecten.”
Ik hoor graag zo snel mogelijk of deze tekst akkoord is, zodat we tot publicatie van het document over kunnen
gaan.
Met vriendelijke groet,

ICO 150 00
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Hoofd Projectbureau ccs & Projectleider AD5S



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

M +31
mindef.nI

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

AL/H DB
Verzonden: maandag 18 november 2019 14:36
Aan: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>
CC: BS/AL/DCO mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP

mindef.nl>; rijksoverheid.nl>
BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>; Ir., DMO/DIR B&B/B OST

mindef.nI>; %DL, P-PLANMAT, DMO/PROJN <DLW0000071943A06A00@MOD.NL>
Onderwerp: Re: Update RADHAZ EAR
Ik heb de afstanden niet gecontroleerd, maar ben het wel eens met de input... Voorstander om dat er bij
te zetten

en kunnen jullie nog iemand laten meekijken en de 5 m laten valideren?

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 18 nov. 2019 om 13:51 DMO/PROJN/STGP mindef.nl> het
volgende geschreven:

Beste mensen,
Akkoord met proactief melden van procesgang rapport en duiden van het inhoudelijke verschil. Dat
laatste was mij niet helemaal duidelijk, daarom suggestie voor redactie (geel gemarkeerd):
“Na het verschijnen van het Engineering Analysis Report (EAR) van Thales in 2017, heeft de
fabrikant in de zomer van 2019 een 2e versie van het document opgeleverd. Het document

is halverwege november datzelfde jaar bij Defensie aangeboden. In de 2e versie zijn

dezelfde computermodellen gebruikt als in de 1e versie, maar met actuelere metingen om
de stralingswaarden en veilige afstanden opnieuw te kunnen berekenen. Het blijkt dat er
iets grotere veiligheidsmarges rond de radar moeten worden genomen. Bij een stilstaande
(“staring”) modus van de radar is, op een hoogte boven de 18 meter, de veiligheidsmarge
met 5 meter toegenomen. Defensie laat zowel versie 1 als 2 van het rapport online staan
zodat de gelegenheid wordt geboden om de documenten te kunnen vergelijken. De nieuwe
afstanden zullen worden meegenomen in het TNO-onderzoek naar cumulatieve effecten.
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mindef.nl



Van: BS/AL/DCO
Verzonden: maandag 18 november 2019 10:15
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>;

rijksoverheid.nI>;
AL/HDB mindef.nI>; DMO/PRO]N/STGP

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

CC: Ir., DMO/DIR B&B/B OST < mindef.nl>; %DL,
P-PLAN MAT, DM O/P ROJ N <DLW0000071943A06A00@ MOD. NL>
Onderwerp: RE: Update RADHAZ EAR
All,
Afgaande op jullie expertise en aangeleverde in put kom ik tot de volgende tekst. Lijkt mij goed om
zelf proactief te benadrukken wat de grootste verschillen zijn. Dus mocht ik iets nog niet genoemd
hebben hoor ik het graag:
“Na het verschijnen van het Engineering Analysis Report (EAR) van Thales in 2017, heeft de

fabrikant in de zomer van 2019 een 2e versie van het document opgeleverd. Het document

is halverwege november datzelfde jaar bij Defensie aangeboden. In de 2e versie zijn

dezelfde computermodellen gebruikt als in de 1e versie, maar met actuelere metingen om

de stralingswaarden en veilige afstanden opnieuw te kunnen berekenen. In de 2e versie is
alleen de veiligheidsmarge, bij een stilstaande (staring) modus van de radar, op een hoogte
boven de 18 meter met 5 meter toegenomen. Defensie laat zowel versie 1 als 2 van het
rapport online staan zodat de gelegenheid wordt geboden om de documenten te kunnen
vergelijken. De nieuwe afstanden zullen worden meegenomen in het TNO-onderzoek naar
cumulatieve effecten.”
Groet,

From: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Sent: donderdag 14 november 2019 08:08
To: riiksoverheid.nl>;

AL/HDB mindef.nI>; DMO/PRO]N/STGP
mindef.nI>; BS/AL/HDB/Belmdwrs

mindef.nl>; BS/AL/DCO mindef.nl>
Cc: Ir., DMO/DIR B&B/B OST < mindef.nI>; %DL,

DMO/PROJN <DLW0000071943A06A00@MOD.NL>
Subject: Re: Update RADHAZ EAR

@ all,
Misschien nog meer inputs voor de begeleidende tekst van de update? Ik denk dat
het belangrijk is om niet te lang meet te wachten met de update.
Mbt het rapport, het is een Thales rapport dat al in juni formeel is gemaakt. Ik denk
niet dat Thales nu nog op correcties zit te wachten, dus wat mij betreft is het
rapport zo als het is.

Vwb de tekst was mijn uitgangspunt om dit ook weer niet te complex te maken. Het
is een begeleidende tekst. Maar ik hoor graag meer inputs.
Met vriendelijke groet,



Van: T

rijksoverheid.nI>
Datum: woensdag 13 november 2019 om 11:21:38
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP”

mindef.nI>,”

________

AL/HDBT’
mndef.nI>,” MO/PROJN/SIGP’
mindef.nI>,” BS/AL/HDB/Belmdwrs’

mindef.nI>,” BS/AL/DCO” mindef.nI>
Cc: T Ir., DMO/DIR B&B/B OSTT

mindef.nI>, ‘T%DL, P-PLANMAT, DMO/PROJNT’
<DLW0000071943A06A00@ MCD. NL>
Onderwerp: RE: Update RADHAZ EAR
Hol 4
Er is weer stroom in Arnhem:
Bij het lezen van het rapport nog een opmerking. In paragraaf 2.2 staat: In de directe nabijheid van dit
militaire terrein, tot een afstand van ongeveer 300
meter, is geen bestaande bebouwing aanwezig. Dit klopt feitelijk, alleen hebben wij in onze
communicatie altijd gesproken over een afstand van ongeveer 450 meter tot de dichtstbijzijnde
woonbebouwing. Het was mooier geweest als dit ook zo in dit rapport was teruggekomen omdat het gaat om
de afstand tot gevoelige bebouwing waarin gewoond wordt en niet om de afstand tot de dichtstbijzijnde
schuur.
Op de voorpagina staat nog de oude impressie.
Het zijn kleine opmerkingen en wellicht te klein om een nieuwe versie voor te laten maken.
Voor de begeleidende tekst:
Volgens mij is de conclusie te trekken dat wanneer de radar in zijn normale roterende stand staat er buiten het
hekwerk uitsluitend op grote hoogte (>18 m) in de marge iets is veranderd. Bij een stilstaande radar, in de
zogenaamde staring modus, is de onveilige zone buiten het hekwerk vanaf een hoogte van 5 meter iets
toegenomen. Misschien in de begeleidende tekst nog iets dergelijks opnemen zodat de toegenomen onveilige
zones als onderwerp zo klein mogelijk blijft.
Groet

Van: mindef.nI < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 13 november 2019 09:00
Aan: mindef.nl; mindef.nI; mindef.nl;

rilksoverheid.nI> mindef.nI
CC: mindef.nl; DLW0000071943A06A00@MOD.NL
Onderwerp: RE: Update RADHAZ EAR
Voorgestelde tekst:
“Versie 2 van het Engineering Analysis Report (EAR). De computermodellen die in de vorige versie
zijn gebruikt om de stralingswaarden en veilige afstanden te berekenen zijn aan de hand van actuele
metingen bijgesteld en gevalideerd. De veilige afstanden zijn vervolgens met dit nieuwe model
opnieuw berekend en in deze versie van het EAR verwerkt. De onveilige afstanden rond de radar zijn
iets toegenomen. Versie 1 zal online blijven staan om u de gelegenheid te bieden beide versies met
elkaar te vergelijken. De nieuwe afstanden zullen worden meegenomen in het onderzoek van TNO
naar de cumulatieve effecten van stralingsbronnen rond de locatie Herwijnen.”
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ccs & Projectleider AD55

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie



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

M +31
mindef.nI

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

AL/H DB
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 23:02
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP <

________

CC: DMO/PROJN/STGP

_______

BS/AL/HDB/Belmdwrs <

________

rijksoverheid.nI;
mindef.nI>; %DL, P-PLANMAT, DMO/PROJN

<DLW0000071943A06A00@MOD.NL>
Onderwerp: Re: Update RADHAZ EAR

er moet ieg in staan wat de aanleiding is van dit rapport (gevalideerd model), dat de
onveilige gebieden iets groter zijn en daarbij moeten we evalueren of dat nog past op
betreffende locatie, dat we dit rapport meenemen in het onderzoek cumulatieve effecten,

Op 12 nov. 2019 om 17:54 Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
mindef.nl> het volgende geschreven:

en
Zojuist van Thales een versie van het stralingsdocument gekregen waarvan de
merking is verwijderd. Volgens Thales is dit document zonder bijlage unclass en ze
hebben de merking daar op ons verzoek op aangepast.
Ik heb ook nog een reactie van TNO t op het document ontvangen. Hij was
ook verbaast over de relatief grote toename van de veilige zone wat ik met hem eens
ben. Verder vindt hij het document op enkele punten wat onduidelijk, maar daar
kunnen we weinig mee, het is een Thales document en geen formele levering aan
ons. Daarnaast is het document al definitief en hebben we in principe geen rechten
om hier wijzigingen in te laten aanbrengen.
Ik denk dat we nu goed moeten nadenken over de tekst die we bij dit document gaan
zetten. Misschien kan DCO ons hier bij ondersteunen?
Zijn jullie het er over eens dat we dit document ook zo snel mogelijk online gaan
zetten als we een tekst hebben?
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht

mindef.nt>
mi ndef. n 1>;

mindef.nl>; BS/AL/DCO
mindef.nl>; %ADSS, DMO/PROJN/PROJN DIP <ADSS@mindef.nl>;

_____________

Ir., DMO/DIR B&B/B OST

Directeur Integraal Beleid
+31
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From: tno.nl>
Sent: Tuesday, November 19, 2019, 3:23 PM
To: mindef.nl mindef.nl>
Cc: tno.nl>; t tno.nl>
Subject: FW: Om vast over te denken

Beste
De diagrammen van Nieuw Milligen en Herwijnen op 1000 voet die wij maken met PERSEUS zijn
beschikbaar in GeoTlif formaat en kunnen dus op een kaart zichtbaar worden gemaakt.
Maar de diagrammen zijn Departementaal Vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor defensie, dus ik
betwijfel of deze in een openbare kamerbrief kunnen worden opgenomen.
Dit geldt trouwens niet voor de line-of-sight plaatjes die heeft gemaakt met CARPET. is deze
nu aan het prepareren.

en ik deze ochtend overleg gehad met en
over de resultaten van ons locatieonderzoek. Zij krijgen aan het eind van deze middag een PDF van

de PowerPoint met alle diagrammen van alle alternatieve locaties via Mulan toegestuurd. Dus ze kunnen
daarna ook binnen defensie digitaal worden gedeeld.
Vriendelijk groeten,

T4
Senior Research Medewerker M Lo.aUon
Electronic Defence E

IN0 nnvatIn
arlIr

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

From: tno.nl>
Sent: dinsdag 19 november 2019 15:04
To: tno.nl>
Subject: Ewd: Om vast over te denken

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: mindef.nl>
Datum: 19 november 2019 om 10:43 :42 CET
Aan: < tno.nl>, < tno.nl>
Onderwerp: Om vast over te denken

De vraag is via DM0 naar jullie onderweg of de coverage diagrammen van Herwijnen, GZR
en NM geplot kunnen worden op geografische kaarten. Weten jullie zo of dat kan?
Even telefonisch overleg kan helpen. Past dat bij jullie tussen 12 en 13? De kaarten zijn wel
deze week nodig voor de Kamerbrief is dat uberhaupt een go?
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From: t tno.nI>
Sent: Tuesday, November 19, 2019, 12:22 PM
To: ‘ mindef.nI” mindef.nI>
Subject: RE: Om vast over te denken

Ik zit in een overleg... Het antwoord is ‘ja’, ik kan de plaatjes in GeoTIFF
aanleveren, wat in een GIS programma aan te leveren is.

Original Message
From: mindef.nl mindef.nl>
Sent: Tuesday, November 19, 2019 10:44 AM
To: tno.nl>;
< tno.nl>
Subject: Om vast over te denken

De vraag is via DM0 naar jullie onderweg of de coverage diagrammen van
Herwijnen, GZR en NM geplot kunnen worden op geografische kaarten. Weten
jullie zo of dat kan?
Even telefonisch overleg kan helpen. Past dat bij jullie tussen 12 en 13? De
kaarten zijn wel deze week nodig voor de Kamerbrief is dat uberhaupt een go?

Directeur Integraal Beleid
+31

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

This massage may contain information that is not intended for you. 1f you are
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are
not the addressee or if this massage was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no
liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it
and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic
transmission of messages.
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From: ‘ rijksoverheid.nl>
Sent: Wednesday, November 20, 2019, 3:40 PM
To: “ mindef.nl” < mindef.nl>; mindef.nl

mindef.nl>; ‘ mindef.nl” mindef.nl>
Cc: mindef.nl” mindef.nl>; mindef.nl”

mindef.nI>
Subject: RE: Update documentenoverzicht

In rood mijn reactie.
Groet

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 20 november 2019 11:55
Aan: mindef.nl; mindef.nl;

rijksoverheid.nI>
CC: mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: Update documentenoverzicht

en
Een check op de website laat zien dan nog niets met mijn opmerkingen is gebeurd.
@ zou jij de laatste bullet kunnen bevestigen?
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADS5

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

M +31
mindefnl

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

Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 16:57
Aan: BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nI>; BS/AL/DCO

mindef.nl>; rijksoverheid.nl
CC: AL/HDB mindef.nI>;
DMO/PROJN/STGP mindef.nl>
Onderwerp: Update documentenoverzicht

en
Ik heb het documentenoverzicht nog een keer geactualiseerd en bijgesloten en vergeleken met de website. Een
paar dingen die mij opvielen:

- Het document “Welstandadvies Radartoren Herwijnen” op de website (publicatiedatum 13-02-2019) is
verkeerd benoemd. Het gaat om een reactie van het RVB op het Welstandsadvies. Het gaat om een reactie
van de Rijksbouwmeester. Ik zou het document hernoemen naar “Welstandsadvies Rijksbouwmeester
radartoren Herwijnen”

- Het echte Welstandsadvies staat nu als “Omgevingsvergunning radarpost Herwijnen” in de documentenlijst
(publicatiedatum 12-05-2017). Hernoemen naar “Welstandsadvies gemeente Lingewaal radarpost
Herwijnen”

- Het document “Antwoord aan bewoners door gemeente 18 mei 2018” is alleen de begeleidende brief. Het
• document “Nota van antwoorden op de ingediende reacties of vragen over het project radartoren te

Herwijnen” is het daadwerkelijke document met de vragen en antwoorden.



- Het document “Omgevingsvergunning radarpost Herwijnen” is volgens mij niet de omgevingsvergunning
maar het welstandsadvies (Landschapadvies) dat onderdeel is van de omgevingsvergunning. @ kun jij
dit a.u.b. bevestigen? Dit is inderdaad niet de omgevingsvergunning. Die moet nog verleend worden. Dit
document hernoemen naar, zie tweede aandachtstreepje.

Als jullie nog dingen opvallen of als er vragen zijn dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider AD5S

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

M +31
mindef.nI

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee
or 1f this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and
delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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From: rijksoverheid.nl>
Sent: Wednesday, November 20, 2019, 12:21 PM
To:_______ mindef.nl” mindef.nl>; mindef.nl

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

mindef.nl>
Subject: FW: vvgb windpark Noord-Beveland

Ik stuur je onderstaande e-mail door van de Zeeuwse provinciale windcoördinator De provincie Zeeland maakt
zich al een hele tijd sterk om de windparken op en rond de Oosterscheldekering (mcl. deze op Noord-Beveland) van de grond te
krijgen. Deze projecten zijn voor Zeeland ook een belangrijke reden geweest dat ze zich zo sterk hebben gemaakt om de infili
radar van Wemeldinge te bevorderen. De frustraties dat uitgerekend op dit moment Defensie de vvgb niet afgeeft, zijn zeer
hoog geworden. Het begrip voor de positie van Defensie is niet erg groot.
Gisteren ben ik, samen met o.a. bij TNO geweest en hebben we de resultaten van het rekenwerk over de
geselecteerde alternatieve locaties gepresenteerd gekregen. Aan de westkant van ons zoekgebied zijn twee locaties over waar
geen uitsluitingsgronden (invioedgebied windturbines, hoogspanningsmasten, grootschalige infra, N2000, woningen) overheen
liggen. Dit betreft Maasdam in de Hoeksche Waard en Kijfhoek tussen Barendrecht en Zwijndrecht. Deze locaties liggen binnen
75 km van Noord-Beveland en wanneer één van deze plekken serieus in beeld zou zijn als alternatief voor Herwijnen, dan zullen
de genoemde projecten in Zeeland opnieuw berekend moeten worden.
De berekeningen van TNO wijzen echter uit dat deze locaties niet serieus in aanmerking kunnen komen als een alternatief. De
algehele dekking van Nederland en de randstad is er niet groot en de ligging ten zuiden van Rotterdam zorgt voor veel
schaduwpiekken daar waar je het niet hebben wil. De locaties scoren in het algemeen ook slechter dan Herwijnen. Ik kan mij
niet voorstellen dat deze locaties over gaan blijven om serieus rekening mee te houden.
Andere alternatieve locaties liggen verder dan 75 km van Noord-Beveland vandaan. Wat mij betreft zou er dus geen
inhoudelijke reden meer zijn om een vvgb nog langer achter te houden, gelet op het belang dat die windprojecten ermee
hebben. Ik zou je daarom in overweging willen geven om ons de ruimte te geven voor het project op Noord-Beveland nu alsnog
de vvgb af te geven.
Het nadeel van zo’n besluit zou kunnen zijn dat je strikt genomen vooruit loopt op de uitkomsten van het gehele
locatieonderzoek. Wellicht dat zoiets slecht valt in sommige kringen, Ik denk dat dit opweegt tegen de goodwill die we er in
Zeeland mee kunnen (terug)krijgen, maar die afweging moeten jullie maken.
Ik zal graag van je vernemen.
Vriendelijke groet,

Van: . zeeland.nl>
Verzonden: dinsdag 19 november 2019 12:15
Aan: rijksoverheid.nl>;

@ rijksoverheid.nl>
Onderwerp: vvgb
Dag en

Nav tel contact met jullie gisteren en vandaag heb ik zojuist contact gehad met de initiatiefnemer van windpark
Noord Beveland. Daaruit komt het volgende.

Op 29 november as moeten zij 750.000 euro betalen 1e aanbetaling) aan Nordex om zeker te stellen dat dit bedrijf

de turbines oplevert op ca 30 dec 2021. Er is inmiddels door alle gedoe een enorme vertraging ontstaan en de
levering schuift bij het bedrijf naar achteren. In bedrijf stelling eind 2021 is belangrijk omdat de SDE beschikking
ingaat op 9 febr 2022. Dit is een harde datum. SDE vervalt niet maar als ze dan niet draaien ga je inkomsten missen.
De betaling van de 750.000 moet nu uit eigen vermogen omdat de vvgb er niet is en de bank nu niet wil betalen. Ik
hoef denk ik niet uit te leggen dat het verkrijgen van de vvgb zsm belangrijk is, liefst eigenlijk 29 nov.
Het rapport van TNO zal duidelijk maken (begrijp ik van jullie) dat windpark Noord Beveland niet binnen de
invloedsfeer van een mogelijk positie van de gevechtsradar zal vallen. Het zou dan toch wel buitengewoon
onredelijk zijn om die vvgb nog vast te houden. 1 Mijn vraag aan jullie is in hoeverre jullie kans zien om met het
rapport in de hand die vvgb voor windpark Noord Beveland te regelen los van de verdere politieke behandeling van
deze kwestie. ?
Groet,
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From: ‘ f tno.nl>
Sent: Wednesday, November 20, 2019, 3:12 PM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nI>; rijksoverheid.nI”

rijksoverheid.nI>;’ rijksoverheid. nI>;
mindef.nl” < mindef.nl>; “ mindef.nl”

mindef.nI>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>
Cc:” tno.nl>;

tno.nl>
Subject: Nieuwe line-of-sight resultaten, onderzoek naar alternatieve locaties.
Affachments: LineOfSightResults_v2.xlsx

Heren,

t miste gisteren resultaten van dekking binnen Nederland, niet-aanvullend op Wier. In bijgaand
Excel spreadsheet is aan zijn wens voldaan, dit is nu ook in kaart gebracht. Verder is Nieuw Milligen in de
Tabel opgenomen, evenals Herwijnen
De Amerikaanse natuurkundige indachtig adviseer ik jullie vooral ook naar de
staafdiagrammen te kijken, die maken de interpretatie makkelijker dan de cijfertjes.
Ik zou een aantal zaken willen opmerken:
a. De PERSEUS berekeningen leveren momenteel geen oppervlakken op. Wij kunnen daarin, indien

gewenst, voldoen. De tijdrovende berekeningen hoeven niet opnieuw.
b. Wij vermoeden dat de rangorde met PERSEUS niet veel anders zal uitvallen dan met de thans

gevolgde methodiek (line-of-sight met CARPET).
c. De line-of-sight diagrammen en numerieke resultaten kunnen zondermeer met de buitenwacht

gedeeld worden, gevoelige radar-informatie zit hier niet in.
Aarzel niet om vragen te stellen!
Vriendelijke groet,

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



L
ocatie

H
m

A
r

R
angorde

A
nI-W

r
R

angorde
A

ni
R

angorde
S

core
R

angorde
S

core

(m
)

(km
2)

(km
2)

(km
2)

A
r

&
A

nI-W
r

A
r

&
A

nI-W
r

A
r,

A
nI-W

r,
A

ni

B
erg

A
m

bacht
-2

2728
3

16674
11

18425
10

0
,9

5
3
3
4
7
9
9

10
0
,8

7
4

1
9
7

1
2
5

G
oudriaan

-1
2730

1
17214

6
19177

5
0
,9

6
8
4
0
8
1
6

5
0
,8

9
3
9
7
6

7
8
8

G
root

A
m

m
ers

-1,1
2728

3
17051

9
18934

7
0
,9

6
3
6
0
6
4
9

9
0
,8

8
7
6
2
8

4
5
2

H
erw

ijnen
0,7

2717
8

17230
5

18515
9

0
,9

6
6
4
6
2
5
9

7
0
,8

8
4
1
0

5
8
2
8

H
erw

ijnen-V
0,7

2529
13

16760
10

18045
11

0,91924123
12

0
,8

4
6
5
3

7
7
1

3

K
ijfhoek

-1,3
2647

11
16051

13
16660

13
0
,9

2
1
5
6
0
4
4

11
0
,8

3
0

1
4
5

9
9

L
eusderheide

49,9
2706

10
18296

2
25737

1
0
,9

9
3
4
5
4
7
4

2
0
,9

9
5
6
3
6
4
9

M
aasdam

-1,4
2595

12
16184

12
16373

14
0
,9

1
5
6
5
5
6
8

13
0
,8

2
2
4

9
2
3

9
6

N
ieuw

poort
-0,9

2729
2

17187
7

19285
3

0,96749032
6

0
,8

9
4
7
6

3
6
5
7

M
eerkerk

-1
2728

3
17265

4
19253

4
0
,9

6
9
4
2
9
6
2

4
0

,8
9
5

6
4

2
0

7
4

L
eerdam

0,1
2727

6
17300

3
18989

6
0
,9

7
0
1
9
8
8
5

3
0

,8
9

2
7
3

5
6
9
2

A
speren

0,5
2721

7
17160

8
18605

2
0
,9

6
5
2
9
0
4
2

8
0
,8

8
4
4
9

0
0
2

4

A
m

erongen
53,2

2715
9

18375
1

23507
2

0,99725275
1

0
,9

6
9
2
8
6

6
0
3

N
ieuw

M
illigen

34,8
1572

14
10069

14
16731

12
0
,5

6
1
8
9
8
4
8

14
0
,5

9
1

2
9
0

9
1

M
A

X
2730

18375
25737

W
_
ran

d
stad

0,5

W
_
n
ed

erlan
d

0,5

D
ekking

R
andstad

N
ieuw

M
illigen

A
m

erongen

A
speren

L
eerdam

M
eerkerk

N
ieuw

poort

M
aasda

m
L

eusderheide

K
ijfhoek

H
erw

ijnen-V

H
erw

ijnen

G
root

A
m

m
ers

G
o
ijd

rian



B
erg

A
m

b
ach

t

0
500

1000
1500

2000
2500

3000

D
ekking

N
ederland,

aanvullend
op

W
ier

N
ieuw

M
illigen

A
m

ero
n

g
en

A
speren

L
eerdam

M
eerkerk

N
ieu

w
p

o
o

rt

M
a

asda
m

L
eu

sd
erh

eid
e

K
ijfhoek

H
erw

ijnen-V

H
erw

ijnen

G
root

A
m

m
ers

G
oudriaan

B
erg

A
m

bacht

N
ieuw

M
illigen

A
m

ero
n

g
en

A
speren

L
eerdam

M
eerkerk

N
ieu

w
p
o
o
rt

M
a

asda
m

L
eu

sd
erh

eid
e

K
ijfhoek

H
erw

ijnen-V

H
erw

ijnen

G
root

A
m

m
ers

G
oudriaan

B
erg

A
m

bacht

0
5000

10000
15000

D
ekking

N
ederland

20000



0
5000

10000
15000

20000
25000

30000

Score,
drie

criteria
gelijkelijk

gew
ogen

N
ieuw

M
illigen

A
m

ero
n

g
en

A
speren

L
eerdam

M
eerkerk

N
ieu

w
p

o
o

rt

M
aasd

a
m

L
eu

sd
erh

eid
e

K
ijfhoek

H
erw

ijne
n-V

H
erw

ijnen

G
root

A
m

m
ers

G
oudriaan

B
erg

A
m

b
ach

t

0
0,2

0,4
0,6

0,8
1

1,2



R
angorde

H
m

M
aaiveldhoogte

A
r,

A
nl-W

r,
A

ni
A

r
O

pp.
R

andstad

10
A

nI
O

pp.
N

ederland

5
A

nl-W
r

O
pp.

N
ederland,

aanvullend
aan

W
ier

7911121134368214



Hoogbouw Utrecht

520 523 93”N 5° 6’26 43E 52 5 23,93 52,08998 5 6

52° 523 90”N 5° 628 97E 52 5 23 9 52,08997 5 6
520 521 28”N 5° 631 29E 52 5 21,28 52,08924 5 6

52° 5’21.05”N 5° 6’28.87”E 52 5 21,05 52,08918 5 6



26,43 5,107342

28,97 5,108047

31,29 5,108692

28,87 5,108019
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From: ‘ ( tno.nl>
Sent: Wednesday, November 20, 2019, 9:37 AM
To: “ mindef.nl” mindef.nl>
Subjéct: Plaatjes

Er komen vandaag nieuwe plaatjes voor Herwijnen aan, ik ben bang dat er iets is misgegaan met de
schatting van de hoogte van het maaiveld. Excuses!
Vriendelijke groet,

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

Of zoiets.
Ik ga nu door met lezen.
Grt

tno.nl>
Wednesday, November20, 2019, 2:48 PM

mindef.nl” <, mindef.nl>; ‘ mindef.nl”
mindef.nl>; ‘ mindef.nl’ mindef.nl>;

rijksoverheid.nl’ < rijksoverheid.nl>
Cc: ‘ mindef.nI’ mindef.nl>; mindef.nI’

mindef. ni>; ‘ rijksoverheid. nl’ < rijksoverheid. nI>;
mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ t tno.nl>;

mindefnl” < mindefnl> “DLW0000071943A06A00@MOD NL
<DLWO000071943A06A00@MOD.NL>; mindef.nl” < mindef.nl>;

@mindef.nl” @mindef.nl>
Subject: RE: Beantwoording vragen omwonenden Herwijnen: ad. Vraag 8

T+31(

E nI

Beste lotgenoten
Ik heb op vraag 8 wel een alternatief antwoord. Wat er nu staat beantwoord m.i. de vraag niet. Mijn
voorstel:

Er zit een groot verschil tussen het interactiemechanisme van laagfrequent en hoogfrequent
niet-ioniserende elektromagnetische velden en een mens. Toepassing van ALARA op blootstelling
aan laagfrequent elektromagnetische velden als implementatie van het voorzorgbeginsel is
misschien niet nodig maar wel nuttig teneinde maatschappelijke onrust en om disproportionele
maatregelen te voorkomen, zoals het beleidsadvies luidt. De reden om ALARA voor blootstelling
aan laagfrequent elektromagnetische velden nuttig maar niet noodzakelijk te verklaren is voor
radiofrequente elektromagnetische velden niet aanwezig. Daarom is ALARA voor 3G, 4G, 5G
zendmasten en radarinstallaties beleidsmatig niet van toepassing.

Senior research scientist M Location
Electronic Defence

_I lnnûratIon @mi
—‘z • tot life

ndef.nl
This messae may contain information that is not intended for you. 1f you are 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.n

Sent: woensdag 20 november 2019 14:27
To: mindef.nl;

Cc: mindef.nl; mindef.nl; •rijksoverheid.nl;
mindef.nl; tno.nl>; t

< tno.nl>; mindef.nl; DLW0000071943A06A00@MOD.NL;
mindef.nl; @mindef.nl

Subject: Beantwoording vragen omwonenden Herwijnen

Bijgesloten de laatste versie van de vragen met antwoorden. Er staan nog steeds een aantal vragen uit bij DJZ, daar
zijn al een paar reminders naar toe gestuurd maar ik stel voor om daar niet verder meer op te wachten.
Alle vragen zijn door de betreffende specialisten (TNO, CLSK, RVB) beantwoord cq aangevuld en zouden dus
technisch moeten kloppen, meer kan ik er niet van maken. Stel voor dat jullie hier nog wel naar de juiste
toonzetting kijken.
Mijn verzoek is om alle vragen waar nu een antwoord op is ook via de mail aan de stellers te beantwoorden.

From:

mi ndef. n 1;

1>

rijksoverheid.nl

en



ik heb begrepen dat er inmiddels ook nieuwe vragen ontvangen zijn?
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

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

M +31
mindef.nl

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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From: “ ( tno.nl>
Sent: Thursday, November 21, 2019, 10:52 AM
To: ‘ mindef.nl’ < mindef.nI>; ‘ rijksoverheid.nl

rijksoverheid. nI>; rijksoverheid nl” < rijksoverheid. ni>;
mindef.nI” < mindef.nI>; ‘, mindef.nl”

mindef.nI>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>
Cc: ‘ tno.nl>;

tno.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”
mindef. ni>

Subject: RE: Nieuwe of-sight resultaten, onderzoek naar alternatieve locaties.

Ik zou verwachten dat, gegeven de politieke gevoeligheid van dit dossier, een transparant
afwegingsproces moet worden gepresenteerd. Echter, ik ben geen politicus, noch de schrijver van het
rapport, het is aan ‘jullie’ om volksvertegenwoordigers te overtuigen.
Indien de uitslag van mijn vergelijk niet bevalt, dan zijn klaarblijkelijk de weegfactoren verkeerd
gekozen.
Vriendelijke groet,

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Thursday, November 21, 2019 9:42 AM
To: ( tno.nl>; rijksoverheid.nl;

rijksoverheid.nl; mindef.nl; mindef.nl;
min def. ni

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

Subject: RE: Nieuwe line-of-sight resultaten, onderzoek naar alternatieve locaties.
Dank,
Hoewel we de numerieke resultaten met de buitenwacht zouden kunnen delen, adviseer ik om het te houden bij
de visuele (CARPET) plaatjes, de kwalitatieve operationele appreciatie van de meetresultaten (mcl. PERSEUS) en de
analyse van RVB tav realisatietijd. Een goede getalsmatige score van de dekking kan namelijk uit operationeel
perspectief geheel teniet worden gedaan door een enkele “deuk” in de dekking door een obstakel.
Groet,

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

riiksoverheid.nl; rijksoverheid.nI>;
CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 < mindef.nl>;

AL/HDB mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PRO]N DIP
mi ndef. nI>

CC: tno.nl>;
tno.nl>

Onderwerp: Nieuwe line-of-sight resultaten, onderzoek naar alternatieve locaties.
Heren,

t miste gisteren resultaten van dekking binnen Nederland, niet-aanvullend op Wier. In bijgaand
Excel spreadsheet is aan zijn wens voldaan, dit is nu ook in kaart gebracht. Verder is Nieuw Milligen in de
Tabel opgenomen, evenals Herwijnen



De Amerikaanse natuurkundige indachtig adviseer ik jullie vooral ook naar de
staafdiagrammen te kijken, die maken de interpretatie makkelijker dan de cijfertjes.
Ik zou een aantal zaken willen opmerken:

a. De PERSEUS berekeningen leveren momenteel geen oppervlakken op. Wij kunnen daarin, indien
gewenst, voldoen. De tijdrovende berekeningen hoeven niet opnieuw.

b. Wij vermoeden dat de rangorde met PERSEUS niet veel anders zal uitvallen dan met de thans
gevolgde methodiek (line-of-sight met CARPET).

c. De line-of-sight diagrammen en numerieke resultaten kunnen zondermeer met de buitenwacht
gedeeld worden, gevoelige radar-informatie zit hier niet in.

Aarzel niet om vragen te stellen!
Vriendelijke groet,

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Friday, November 22, 2019, 3:46 PM
To: ‘ — rijksoverheid.nl>;

rijksoverheid.nI>; - ILT” lLenT.nI>;
minbzk.nl>; “ ni>;

ni>; “ mindef.nl” < mindef.nl>;
mindef.nl” < mindef.nl>; “ mindef.nl”

mindef.nl>; 0 mindef.nl” < mindef.nl>;
nl’ < ni>; “ mindef.nl” mindef.nl>

Cc: “ mindef.nI” mindef.nl>; ‘ mindef.nl”
mindef.nl>

Subject: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar

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

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

Dit be:ht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of it bericht abusieveliik aan u is
toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melOen en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aasrul vooi
schade van welte aard ook die verband houdt met isicos verbonden aan het elektronisch verzender van berichten
This message may contain information that is not ntended for you 1f you are not the addressee or if this niessage was sent to YOL1 by
mistake you are requested to inform the sender and delete tha message The State accepts no liability for damage of any kind resufting from
the risks inherent in the electronic transmission of messages
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From: rijksoverheid.nl>
Sent: Friday, November 22, 2019, 5:32 PM
To: “ mindef.nl” < mindef.nl>
Cc: ‘ mindef.nl” mindef.nl>; ‘ mindef.nl’

mindef.nl>; ‘ mindef.nI” < mindef.nl>;
rijksoverheid.nl>; mindef.nl” mindef.nl>;
mindef.nl” < mindef.nl>

Subjèct: RE: Operationele analyse van geschiktheid alternatieven voor Herwijnen

Dank voor de input. Ik ga hier een geheel van maken om de rapportage mee te besluiten.
Wat betreft Meerkerk: deze locatie ligt ook op het oog natuurlijk heel aardig, maar er is één groot nadeel: hij ligt écht midden in
de polder en om daar te komen, zul je ook een eigen ontsluitingsweg moeten maken. Die kruist vele eigendommen en dat zal
alleen al daarom geen sinecure zijn en dus lang duren. Daarom denk ik dat Meerkerk, ondanks een eventueel positieve
beoordeling van TNO, geen realistisch alternatief kan bieden.
Of we Zeeland de komende week al blij kunnen maken met een vvgb is inderdaad aan de HDB, maar die kunnen niet zonder de
operationele inschatting. Die hebben jullie hiermee gegeven. Dank daarvoor.
Groet,

Van: mindef.nl < mindef.nl>

Verzonden: vrijdag 22 november 2019 16:36
Aan: rijksoverheid.nl>
CC: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl;

rijksoverheid.nl>; mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: Operationele analyse van geschiktheid alternatieven voor Herwijnen
Goedemiddag
Zie hieronder de conclusies van onze operationele analyse van de geschiktheid van de alternatieven voor Herwijnen
in platte tekst.
We komentot deze conclusie zowel met als zonder het gebruik van (kwantitatieve) de rankings.
Noot: De locatie Meerkerk biedt potentie, mits de analyse van TNO kan aantonen dat de verstoring van de
watertoren een stuk minder is dan wat deze nu in PERSEUS laat zien. Als het theoretisch aannemelijk is dat de
verstoring door de watertoren realistischer te berekenen is door het model van een windmolen zonder wieken in te
voeren, en uit deze berekeningen komt inderdaad een significant positiever beeld (dus: significant minder
verstoring), dan lijkt Meerkerk zelfs het beste alternatief na Herwijnen.
Op de vraag of we vooruitlopend op het uitbrengen van het rapport al een uitspraak willen doen over de acceptatie
van windparken in Zeeland kan ik geen antwoord geven. De uitkomsten van onze operationele analyse staan (de
alternatieven in het zuidwesten van het zoekgebied zijn operationeel niet acceptabel). Echter, dit vooruitlopend op
het rapport te kennen geven aan de vragende partijen in Zeeland is niet aan ons maar aan het hogere (HDB /
politieke) dek.
Groet,

Herwijnen:
De radardekking vanaf Herwijnen valt redelijk goed in het midden van zuid Nederland. Dit is operationeel voordelig
voor zowel de situatie van twee radars als in geval er Wier buiten werking is. De radardekking boven de randstand
en overige richtingen laat weinig tot geen verstoringen zien. De locatie Herwijnen is derhalve operationeel
acceptabel.



Maasdam:
De radardekking vanaf Maasdam valt relatief ver naar het zuidwesten van Nederland, wat operationeel nadelig is in
geval de radar in Wier buiten werking is. Voorts is de verstoring van de radardekking boven de randstad en in
andere richtingen door hoogbouw operationeel onacceptabel. Deze locatie valt derhalve om operationele redenen
af.
Kijfhoek:
De radardekking vanaf Kijfhoek valt relatief ver naar het zuidwesten van Nederland, wat operationeel nadelig is in
geval de radar in Wier buiten werking is. Voorts is de verstoring van de radardekking boven de randstad en in
diverse andere richtingen door hoogbouw operationeel onacceptabel. Deze locatie valt derhalve om operationele
redenen af.
Berga m ba cht:
De radardekking vanaf Bergambacht toont significante verstoring van de radardekking in diverse richtingen door
hoogbouw in Rotterdam en hoogspanningsmasten over de lek. Dat is operationeel onacceptabel. Deze locatie valt
derhalve om operationele redenen af.
Groot-Ammers:
De radardekking vanaf Groot-Ammers toont verstoring van de radardekking in diverse richtingen door hoogbouw in
Rotterdam, hoogspanningsmasten over de lek en een betoncentrale. Dat is operationeel onacceptabel. Deze locatie
valt derhalve om operationele redenen af.
Nieuwpoort:
De radardekking vanaf Nieuwpoort toont enige verstoring van de radardekking richtingen het oosten door de
watertoren in Meerkerk en de asfaltfabriek in Blokland. Voorts is er enige verstoring van de radardekking richting
het noorden door hoogbouw in Utrecht. De verstoringen zijn operationeel acceptabel. Voorts is de ligging van de
radardekking centraal in zuid Nederland en de dekking boven de randstad operationeel acceptabel. Deze locatie is
derhalve operationeel acceptabel.
Meerkerk:
De radardekking vanaf Meerkerk toont significante verstoring van de radardekking richtingen het oosten door de
watertoren in Meerkerk. Voorts is er enige verstoring van de radardekking richting het noorden door hoogbouw in
Utrecht. Met name de verstoring door de watertoren is operationeel onacceptabel. Deze locatie valt derhalve om
operationele redenen af.
Goud ria a n:
De radardekking vanaf Goudriaan toont enige verstoring van de radardekking richtingen het oosten door de
watertoren in Meerkerk en de asfaltfabriek in Blokland. Voorts is er enige verstoring van de radardekking richting
het noorden door hoogbouw in Utrecht. De verstoringen zijn operationeel acceptabel. Voorts is de ligging van de
radardekking centraal in zuid Nederland en de dekking boven de randstad operationeel acceptabel. Deze locatie is
derhalve operationeel acceptabel.
Leetdam:
De radardekking vanaf Leerdam toont verstoring van de radardekking in diverse richtingen door bebouwing. De
verstoring van de radardekking boven de randstad als gevolg van de asfaltfabriek is operationeel onacceptabel.
Deze locatie valt derhalve om operationele redenen af.



Asperen
De radardekking vanafAsperen toont verstoring van de radardekking in diverse richtingen door bebouwing. De
verstoring van de radardekking boven de randstad als gevolg van de hoogbouw in Leerdam is operationeel
onacceptabel. Deze locatie valt derhalve om operationele redenen af.
Le u d se rh ei de:
De radardekking vanaf de Leuserheide toont ernstige verstoring van de radardekking boven de radardekking als
gevolg van de hoogbouw in Utrecht. Dit is operationeel onacceptabel. Deze locatie valt derhalve om operationele
redenen af.
Amerongen:
De radardekking vanaf de Amerongen toont ernstige verstoring van de radardekking boven de radardekking als
gevolg van de hoogbouw in Utrecht en richting het noordoosten als gevolg van de Veluwe. Dit is operationeel
onacceptabel. Deze locatie valt derhalve om operationele redenen af.

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

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



lLenT.nI>;
nI>;

mindef. ni>;
mindef.nl” < mindef.nl’”

mindef.nl>; ‘ mindef.nI>;
nl’ < mindef.nl” < mindef.nl>

m indef. nl’

Beste allen,
Bijgaand versie 1.0 van de rapportage.
Er zitten nog enkele bij te vijlen puntjes in. Ook kan nog worden gediscussieerd over de vraag of we concrete tijdstermijnen
moeten noemen met betrekking tot de verwachte extra tijd die een alternatieve locatie gaat kosten. Ik stel mij voor dat we dat
morgen bespreken waarna het stuk definitief kan worden gemaakt.
De bijlagen ontbreken hier. Die zouden verzending over de e-mail ook vrijwel onmogelijk maken door hun omvang. Deze kunnen
eenvoudig later worden toegevoegd en belemmeren nu de discussie niet.
Vriendelijke groet,

Rijksvastgoed bed rijf
Omgevingsmanagement Defensie

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

rijksoverheid.nl>; - ILT lLenT.nl>;
minbzk.nl>; nI>;’

nI>; ‘

mindef.nl’ <

mindef.nl>;

mindef.nl’ < mindef.nl>;
mindef.nl>; mindef.nl’

mindef.nl’ < mindef.nl>; ni;

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

Vervolgplanning:
28/11 presenteren stuurgroep
29/11 verwerken reacties tot versie 3.0 tbv stas en
01/12 uiterlijke reactie stas
02/12 verwerken commentaar stas en
03/12 versie 4.0 rondsturen voor laatste commentaar en
04/12 verwerken laatste commentaar en verzend gereed maken. en
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From:
Sent: Monday, November25, 2019, 1:21 PM
To:’

rijksoverheid. ni>;
minbzk.nl>;

ni>;

rijksoverheid. nI>

rijksoverheid. ni>;
- ILT”

mindef.nP”
mindef.nl>;
mindef.n 1” <

ni>;
Cc: ‘ mindef.nl” mindef.nl>;

mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl>;
tno.nl>; ‘ t tno.nl>

Subject: RE: versie 1.0 locatie onderzoek radar
Attachments: rapport alternatieve kcaties Herwijnen.docx

Aan: rijksoverheid.nl>;

CC:
mi ndef. n 1

min def. nl mi ndef. n 1



5/11 verzenden aan EK en TK

Dit echt kir fc matie eva:v die niet voor u is hestvm: Indier L let :e cead sserrUe bent of dit bericht bsevijk ar u is

tneezcnde- :n-c; u e:-,; nat aen de af:e le te melden e het berichtte verwiJder De raer aarrardt evr, an::;’c ikr’d voor
sh:e. van ere aard ook die verband houdt met ‘sics er: nden aan [el eleitrorrscb rerzenden van berichten
This ne3sov may contain -mat:r that is ren er fo you 1f you are io rhe ddrPssFr or if this nssene ia cent to you by
mstake you ae e tc infom rie e and ;Jeete the nvrage The State ac:vts no liahility for :n:eJe of ar-y Kind esLr frcm
tne ri;rrs r- e ii’ the Ci’ nrr. r transmission of eSsDCs
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From: ‘ tno.nI>
Sent: Monday, November 25, 2019, 9:53AM
To: ‘ mindef.nl”
Cc: ‘ mindef.nl”

rijksoverheid.nl>;
mindef.nl”

mindef.nl>; “

tno.nl>
Subject: RE: Radardekkinq vanaf Meerkerk: watertoren

mindef.nl; rijksoverheid.nI; rijksoverheid.nl;
mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl; t

tno.nl>
Subject: RE: Radardekking vanaf Meerkerk: watertoren
Dank,
Om het proces zuiver te houden kijken wij (CLSK) niet naar de bouwtechnische uitdagingen van Meerkerk en
andere operationeel acceptabel alternatieven (dat zijn idd Nieuwpoort en Goudriaan; alle andere alternatieven zijn
om operationele redenen niet acceptabel).
We horen graag wat er uitkomt.
Groet,

Verzonden: maandag 25 november 2019 09:11
1

Aan:

________

EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr <

________

riiksoverheid.nl; riiksoverheid.nl;

________

CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2
mindef.nl>; AOCS NM/7OSQN

mindef.nl>; ( tno.nl>
Onderwerp: RE: Radardekking vanaf Meerkerk: watertoren
Beste
Meerkerk is mogelijk operationeel aanvaardbaar, maar het is een kriem om daar te gaan bouwen. Wat
dat betreft zou Nieuwpoort of Goudriaan of iets daartussen praktischer zijn.
Maar afgezien van dat, in PERSEUS zijn bouwwerken harde obstakels. Het propagatiemodel dat we
toepassen simuleert alleen horizontale diffractie, dus kromming over het dak van een gebouw. Er
bestaan op dit moment geen propagatiemodellen die ook verticale diffractie simuleren, dus links en
rechts om het gebouw. Dat is een beperking van de realiteit, maar in de praktijk niet zo’n groot issue,
omdat gebouwen in het algemeen breed zijn. Voor windturbines is deze beperking wel een groot issue,
omdat deze smal zijn, dus de detectie achter een turbine herstelt zich. Om die reden hebben we in
PERSEUS speciaal voor turbines wel verticale diffractie toegevoegd.
Voor de relatief ranke watertoren zou je dus kunnen overwegen ook verticale diffractie toe te passen,
door hem/haar uit de terrein database weg te poetsen en er hem/haar als een turbine zonder wieken en
gondel in PERSEUS neer te zetten. De schaduw achter de toren wordt daardoor minder diep.

m indef. nl>
mindef.nl>;

rijksoverheid.nl”
mindef.nl>;

mindef.nl”

rijksoverheid. nl’
rijksoverheid. nI>;

mindef.nl”
mindef.nl>;

Beste
Helemaal mee eens. De bouwtechnische beoordeling is aan RVB.

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: maandag 25 november 2019 09:16
To: tno.nl>
Cc:

tno.nI>

AL/H D B mi ndef. n 1>;

mi ndef. n 1>
mindef.nl>;



Het is inderdaad de moeite waard om dat eens uit te proberen. Ik ga dit opstarten.
Ondertussen heeft in het weekend Amerongen gedraaid met het scenario 2020-3.3.2, en ik moet je
helaas mededelen, dat de SMART bij Amerongen, net als bij Leusderheide, ernstige last heeft van de
turbines in Flevoland. Ik zie een groot verlies aan bereik door Windplan Groen en een verlies aan dekking
boven Windpian Blauw. Verder is het zicht boven de randstad, met name boven de bollenstreek beperkt
door de hoogbouw van Utrecht. Maar dat laatste wist je al want dat zat ook al in de baseline 2019
windturbinedekkingsplaatjes in mijn PowerPoint.
Ik kan je deze data van Amerongen wel weer toesturen via de Mulan procedure, alleen moet ik een
collega weer vriendelijk toekijken... ©
Groeten,

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: maandag 25 november 2019 07:29
To: ( tno.nl>; tno.nl>
Cc: mindef.nl; riiksoverheid.nl; rijksoverheid.nl;

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

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

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

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
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From:” t tno.nI>
Sent: Monday, November 25, 2019, 5:55 PM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; “ rijksoverheid.nl”

rijksoverheid.nl>;” rijksoverheid. nl’
rijksoverheid.nl>; ‘ rijksoverheid. nl’ < rijksoverheid.nl>;

“douwe. lLenT.nl” lLenT.nI>;” minbzk.nl”
minbzk.nl>; ‘ nl’ nI>; ‘ nl’

nI>; ‘ mindef.nI” < mindef.nI>;
mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ nl’
nI>

Cc: mindef.nl” mindef.nl>; ‘ mindef.nl”
mindef.nl>; @rijksoverheid.nl” @rijksoverheid.nl>;

tno.nI>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;
mindef.nl” mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nI>
Subject: RE: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar
Attachments: RapportAlternatieveLocatiesHerwijnen_AT.docx

Heren, ik heb ook wat opmerkingen...
Vriendelijke groet en succes!

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Monday, November 25, 2019 5:12 PM
To: rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nl;
douwe. lLenT.nl; minbzk.nl; nI; nI;

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

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

mindef.nl; mindef.nl
Subject: RE: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar
Allen,
In bijlage mijn tekstuele voorstellen en opmerkingen.
Fijne avond!

rijksoverheid.
Verzonden: maandag 25 november 2019 13:21
Aan: riiksoverheid.nl>;

rijksoverheid.nl>; - ILT lLenT.nl>;
minbzk.nl>;’ nl>; t

nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
mindef.nl>; ., BS/AL/D]Z/Cl BST< mindef.nl>;

B5/AL/DJZ/Cl BST < mindef.nl>;
BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>; nI;

mi ndef. n 1>
CC: DMO/PRO]N/STGP mindef.nl>;

AL/HDB mindef.nl>; @riiksoverheid.nl>;



van < tno.nl>; t tno.nl>
Onderwerp: RE: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar
Beste allen,
Bijgaand versie 1.0 van de rapportage.
Er zitten nog enkele bij te vijlen puntjes in. Ook kan nog worden gediscussieerd over de vraag of we concrete tijdstermijnen
moeten noemen met betrekking tot de verwachte extra tijd die een alternatieve locatie gaat kosten. Ik stel mij voor dat we dat
morgen bespreken waarna het stuk definitief kan worden gemaakt.
De bijlagen ontbreken hier. Die zouden verzending over de e-mail ook vrijwel onmogelijk maken door hun omvang. Deze kunnen
eenvoudig later worden toegevoegd en belemmeren nu de discussie niet.
Vriendelijke groet,

Rijksvastgoedbedrijf
Omgevingsmanagement Defensie

rijksoverheid.nI>
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 15:46
Aan: rijksoverheid.nI>;

rijksoverheid.nl>; - ILT lLenT.nl>;
minbzk.nl>;’ nl>;

nl>; mindef.nl’ < mindef.nl>;
mindef.nl’ < mindef.nl>; mindef.nl’

mindef.nl>;’ mindef.nI’ < mindef.nl>;
min def. n 1

CC:’ 4mindef.nl’ mindef.nl>; mindef.nl
Onderwerp: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar
Beste allen,
As we speak wordt er nog hard gewerkt aan de input voor de rapportage. Dit loopt nog door tot zaterdagavond. Die info wordt
zondag verwerkt en dat betekent dat wij in plaats van vanmiddag dus zondagavond jullie versie 1.0 van het rapport gaan
toesturen. Het zou mooi zijn als wij jullie commentaar maandagavond binnen hebben. Dan verwerken wij dat grotendeels
dinsdagmorgen. Voor de leden van de projectgroep geldt dat wij dinsdagmorgen vanaf 11.30 bij elkaar zitten om dit aangepaste
concept te bespreken. Jullie hebben een uitnodiging via hiervoor gekregen. Voor de anderen geldt natuurlijk dat jullie
eerste commentaar welkom is voor dinsdagmorgen. Dinsdagmiddag verwerken wij zo goed als mogelijk het commentaar zodat
we dinsdagavond versie 2.0 naar de stuurgroep kunnen sturen, die donderdagmorgen bijeen komt..
Tot zover, goed weekend.

Vervolgplanning:
28/11 presenteren Stuurgroep
29/11 verwerken reacties tot versie 3.0 tbv stas en
01/12 uiterlijke reactie stas
02/12 verwerken commentaar stas en
03/12 versie 4.0 rondsturen voor laatste commentaar en
04/12 verwerken laatste commentaar en verzend gereed maken, en
5/ilverzenden aan EKenTK

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

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



From: ‘ rijksoverheid.nl>
Sent: Tuesday, November 26, 2019, 7:35 PM
To: ‘ mindef.nl” mindef.nl>
Subject: RE: Stuurgroepoverleg ADSS

Ja inderdaad, ik had verwacht dat de EK daarmee wel zou wachten tot ze de beide rapporten zouden hebben.

Van: mindef.nl mindef.nI>
Verzonden: dinsdag 26 november 2019 19:33
Aan: rijksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Stuurgroepoverleg ADSS
Maar wel volgende week een plenair debat in de EK

From: rijksoverheid.nl>
Sent: dinsdag 26 november 2019 19:33
To: AL/HDB mindef.nl>
Subject: RE: Stuurgroepoverleg ADSS
Mooi, AD ging ook goed toch? geen Herwijnen en geen al te lastige markaz vragen

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 26 november 2019 19:31
Aan: riiksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Stuurgroepoverleg ADSS
I’m Happy

From: rijksoverheid.nl>
Sent: dinsdag 26 november 2019 19:04
To: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;

rijksoverheid.nl’; , Drs. ing., DOSCO/ST DOSCO/DVM/PM

@mindef.nl>; /PRO]N/PROJMNGT/PROJOST
@mindef.nl>; EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr

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

Ing., DMO/PROJN/PRO]N DIP < mindef.nl>;
C-LSK/DO/C4ISR < mindef.nI>; , CLSK/KAB/BUR C-LSK

@mindef.nl>; ni; 1
BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>; Rijksoverheid.nI’;

BS/AL/DS/Dir. Plan. < mindef.nl>; DO
mindef.nl>; DOSCO/ST DOSCO/DVM

mindef.nl>; BS/AL/DS/Dir. Plan./Ondersteun
@mindef.nl>; AL/DS/Dir. Plan./AfdLanOptr < mindef.nI>

Cc: Riiksoverheid.nI>; AL/DS/DAOG
mindef.nl>; i, MA, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLanOptr

@mindef.nl>; , EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLanOptr
@mindef.nl>; LKOL, CLAS/ST CLAS/STAF/AFD S&P < @mindef.nI>;

MMOAS, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr @mindef.nl>
Subject: RE: Stuurgroepoverleg ADSS
Beste allen,
Versie 1.0 van het rapport over het alternatievenonderzoek zuidelijke Smart-L radar is gisteren rond gestuurd aan een aantal
van u en vandaag ook besproken met een aantal van u. Dat levert natuurlijk commentaar op dat verwerkt moet worden. Daar
was vandaag te weinig tijd voor en ook voor ons eindigt de werkdag op een moment en dat betekent dat wij niet vanavond
versie 2.0 naar u allen versturen maar morgen voor 15.00 uur. Ik hoop op uw begrip.
Fijne avond.
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Oorspronkelijke afspraak
Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: maandag 18 november 2019 15:39
Aan: mindef.nl; rijksoverheid.nl’; @mindef.nl;

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

ni; mindef.nl; Rijksoverheid.nl’; mindef.nl;
mindef.nl; mindef.nl; @mindef.nl; mindef.nI

CC: mindef.nl; @mindef.nl;
@mindef.nl; mindef.nl; @mindef.nl

Onderwerp: Stu u rgroepoverleg ADSS
Tijd: donderdag 28 november 2019 09:00-11:00 t UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome,
Stockholm, Wenen.
Locatie: PKC/ C/K12 /Sergeant-majoor
PE/31-10

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

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

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee
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From: tno.nl>
Sent: Tuesday, November 26, 2019, 9:25 AM
To: rijksoverheid.nl>
Cc: “ mindef.nl” mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>;” @rijksoverheid.nI>;” t
tno.nl>; “ mindef.nl” < mindef.nl>; “ nl’

nl>;’ mindet.nl’ < mindef.nl>;
rijksoverheid.nl>; t minbzk.nl>;

fl1>;
“ ( fl1>;

mindef.nl” < mindef.nI>; “ mindef.nI”
mindef.nl>; “ mindef.nI” < mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>; ‘
- ILT” lLenT.nl>

Subject: RE: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar
Attachments: Rapport RVB alternatieve locaties Herwijnen versie 1.0 OvG.docx

Beste
Hierbij mijn opmerkingen. Ik heb daarnaast ook de meest recente resultaten v.w.b. Amerongen met scen
2020-3.3.2 en Meerkerk met de watertoren toegevoegd.
Succes.
Groeten,

From: rijksoverheid.nl>
Sent: maandag 25 november 2019 13:21
To: rijksoverheid.nl>;

rijksoverheid.nl>; - ILT lLenT.nl>;
minbzk.nl>;’ nl>;

nl>; mindef.nl’ < mindef.nl>;
mindef.nI’ < mindef.nl>;’ mindef.nl’

mindef.nl>;’ mindef.nl’ < mindef.nl>; nI;
mi ndef. nl

Cc:’ mindef.nl’ mindef.nl>; mindef.nl;
<piet.meijer@rijksoverheid.nl>; tno.nl>; t

tno.nl>
Subject: RE: versie 1.0 rapport locatie onderzoek radar
Beste allen,
Bijgaand versie 1.0 van de rapportage.
Er zitten nog enkele bij te vijlen puntjes in. Ook kan nog worden gediscussieerd over de vraag of we concrete tijdstermijnen
moeten noemen met betrekking tot de verwachte extra tijd die een alternatieve locatie gaat kosten. Ik stel mij voor dat we dat
morgen bespreken waarna het stuk definitief kan worden gemaakt.
De bijlagen ontbreken hier. Die zouden verzending over de e-mail ook vrijwel onmogelijk maken door hun omvang. Deze kunnen
eenvoudig later worden toegevoegd en belemmeren nu de discussie niet.
Vriendelijke groet,

Rijksvastgoedbedrijf
Omgevingsmanagement Defensie

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

riiksoverheid.nl>; - ILT lLenT.nl>;
minbzk.nl>; ‘ nl>; t
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From: rijksoverheid.nI>
Sent: Wednesday, November 27, 2019, 3:52 PM
To: ‘ mindef.nl” mindef.nI>
Cc: rijksoverheid.nl>; mindef.nl

mindef.nl>
Subject: FW: Herwijnen
Attachments: 2019 11 22 Antwoordbrief STASDEF EK vragen Herwijnen stappen overwegingen en
onderzoek definitief.docx; 2019 11 22 Bijlage bij brief STASDEF Herwijnen 2012 12 11
LageHoogteDekkingM PRopvolgerNieuwMilligen pdf

Bijgaand een bericht dat ik net ontving van de Zeeuwse provinciale windcoördinator.
Het is mij niet helemaal duidelijk wat wordt bedoeld met “de afstemming voorkomen” maar het klinkt als een signaal dat we uit
de IPO-hoek steun mogen verwachten om Herwijnen te steunen. Ofwel men gaat proberen om de bijeenkomst te cancelen in
afwachting van het locatieonderzoek, dan wel men gaat proberen om de EK-leden te laten afzien van een negatief oordeel over
de RCR-procedure voor Herwijnen. Beide zou ik mij kunnen voorstellen.
In ieder geval is dit politiek relevant en moet dit bericht dus naar de stas.
Groet,

Van: LJ.M. zeeland.nl>
Verzonden: woensdag 27 november 2019 14:50
Aan: rijksoverheid.nl>
Onderwerp: FW: Herwijnen
Krijg ik net binnen. Ter info.
Gr,

Van: @ipo.nl>
Verzonden: woensdag 27 november 2019 14:34
Aan: P overijssel.nl; @prvlimburg.nl; @pzh.nl; @noord
holland.nl; @brabant.nl; @drenthe.nl; h @frvslan.nl; @gelderland.nl;

flevoland.nl; zeeland.nl>;
rvo.nl;

.
provinciegroningen.nl; @provincie-utrecht.nl

Onderwerp: Herwijnen
Beste BLOW-co’s,
Bijgevoegd ontvangen jullie de brief van de staatssecretaris over de radarpost Herwijnen. Naar
verwachting zal medio december het onderzoek naar alternatieven opgeleverd worden.
Van onze lobbyist heb ik de volgende stand van zaken update ontvangen:
IWO en BDQ (defensie) hebben gister overlegd en er komt -heel ongebruikelijk in de Eerste Kamer- een
plenair debat volgende week (kijken!). Verwachting is dat daar dan moties zullen worden ingediend en
stemmingen 10 december.
Wij zullen via de onze lobby-ingangen een ultieme poging doen om afstemming van de RCR-procedure
op 10 december te voorkomen, en het onderzoek medio december af te wachten.
Met vriendelijke groeten,

Interprovinciaal Overleg
Adviseur
Herengracht 23
2S11EGDen Haag
Tel:
Email: @ipo.nl
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Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

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

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

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

2513 AA Den Haag BS2019021077

Afschrift aan
De Voorzitter van de Tweede
Kamer, Plein 2
2511 CR Den Haag
der Staten-Generaal
Binnenhof 22
2513 AA Den Haag

Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.

Datum 22 november 2019
Betreft Beantwoording vragen Besluit tot toepassing Rijkcoördinatieregeling

Herwijnen

Naar aanleiding van een mondeling overleg met de commissies voor Buitenlandse
Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en Infrastructuur, Waterstaat en
Omgeving over het Besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling in
Herwijnen op 5 november 2019, heeft u mij in uw brief (165192.17u) van 13
november 2019 nog twee aanvullende vragen gesteld.

1. De eerste vraag was of ik een overzicht kon geven van de verschillende
stappen en de overwegingen die hebben geleid tot de keuze voor Herwijnen
als meest dan wel enige geschikte locatie voor het militair radarstation.

2. De tweede vraag was wanneer ik verwacht dat het onderzoek naar
alternatieve locaties is afgerond.

Met deze brief beantwoord ik de door u gestelde vragen.

Ik ben mij ervan bewust dat er bij de omwonenden zorgen om de plaatsing van
de radar zijn. Naar aanleiding van een brief van en gesprek met de gemeente
West Betuwe heb ik toegezegd samen met de gemeente en omwonenden een
onderzoek naar alternatieve locaties uit te voeren. Daarnaast heb ik toegezegd
een onderzoek naar cumulatieve effecten uit te voeren. De gemeente West
Betuwe heeft bijgedragen aan de onderzoeksvraag van dit onderzoek. Beide
onderzoeken zijn in volle gang. Indien er alternatieve locaties zijn die evengoed
als of beter voldoen dan de locatie te Herwijnen en die op korte termijn
beschikbaar zijn stopt de uitvoering van de Rijkscoördinatieregeling en zal ik eerst
de alternatieven nader in beschouwing nemen.
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Overwegingen en stappen die hebben geleid tot de keuze voor Herwïjnen
als meest geschikte locatie voor het militair radarstation
In mijn brief van 25 oktober 2019 “Antwoord op de vragen vanuit de commissies
BDO en IWO over het besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten
behoeve van het project militair radarstation Herwijnen” heb ik aangegeven dat
het noodzakelijk is de meer dan 40 jaar oude radars te vervangen en welke
overwegingen ten grondslag hebben gelegen aan de locatiekeuze Herwijnen. Deze
waren:

1. Optimale radardekking (vrije zichtlijnen);

2. Optimale spreiding met de radar in Wier;

3. De mogelijkheid een zendvergunning te krijgen;

4. De mogelijkheid het terrein te bestemmen als defensieterrein met voldoende
mogelijkheden voor ruimtelijke indeling.

Als eerste stap bij de noodzakelijke vervanging van de twee radarstations is
gekeken naar de mogelijkheid de bestaande radars te Wier en Nieuw-Milligen te
vervangen. Voor de radar in Wier was dit mogelijk. Voor de radar in Nieuw
Milligen was dit binnen de eisen echter niet mogelijk:

1. Er is slechts een beperkte detectiecapaciteit op lage hoogte. Dit wordt
veroorzaakt doordat de radar tussen enerzijds de Utrechtse Heuvelrug en
anderzijds de Hoge Veluwe ligt (zie figuur 1). Er is zelfs overwogen de radar
op een toren die hoger is dan 60 meter te plaatsen. Maar het zicht zou nog
steeds beperkt zijn en de spreiding tussen de beide radars zou niet optimaal
zijn. Zie ook het volgende punt.

1 De noordelijk gelegen radar staat in Wier, te Friesland.

2. De beide radars staan te dicht bij elkaar. Om voor een zo compleet mogelijke
radardekking van Nederland te zorgen is een betere spreiding tussen beide
radars1, en daarmee een locatie die verder naar het zuidwesten is gelegen,
noodzakelijk.

Figuur 1: Detectie op lage hoogte (1.000 voet) van de radarlocatie. Nieuw Milligen wordt beperkt door de Hoge
Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Het blauw gekleurde gebied is het gebied waarbinnen vliegtuigen kunnen
worden gezien die op 300 meter hoogte vliegen. Het detectiegebied is kleiner voor lager vliegende vliegtuigen
en uiteraard groter voor hoger vliegende vliegtuigen. Het diagram is tot stand gekomen door gebruik te maken
van het programma CARPET (“computer aided radar performace evaluation tool”) van TNO.
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Als tweede stap is er daarom in 2012 voor gekozen te zoeken naar een meet
zuidwestelijk gelegen alternatief voor Nieuw-Milligen. Hierbij is het TNO
onderzoek van 2012 gebruikt. Zoals toegezegd tijdens het mondeling overleg van
5 november voeg ik als bijlage dit TNO onderzoek. In dit onderzoek is gekeken
naar de meest optimale militaire locatie in zuid Nederland (vliegveld Gilze-Rijen).
Ter referentie is ook de voormalige radarlocatie van Luchtverkeersleiding
Nederland te Herwijnen meegenomen. De locatie Gilze Rijen schoot ook tekort
voor wat betreft de afdekking van met name het noordwestelijk deel van de
Randstad (zie figuur 2).

In 2014 kwam de locatie Herwijnen beschikbaar. Deze locatie kwam uit het TNO
onderzoek als de meest geschikte locatie naar voren. De vrije zichtlijnen (zie
figuur 3), de geografisch gunstige ligging en de afstand tot obstakels, waren
elementen die daarbij positief in het oog sprongen. In 2015 bleek dat de locatie
Herwijnen eenvoudig te verwerven was en dat er draagvlak bij de gemeente
Lingewaal was voor de plaatsing van een radar. Dit heeft ertoe geleid dat er
destijds geen aanleiding was om uitgebreid nader onderzoek te doen naar
eventuele andere alternatieve locaties en aldus is de keus voor Herwijnen
gemaakt.

Figuur 2: Vanaf locatie jen is de detectiecapaciteit op lage loogte boven het noordwestelijk deel van de
Randstad onvoldoende. Amsterdam wordt nauwelijks afgedekt de Noordzeekanaal- monding bij Ijmuiden
helemaal niet, De radar in Wier heeft daar ook geen radardekking op lage hoogte.
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Gedurende dit traject zijn er vanwege het Energieakkoord plannen gemaakt om
windmolenparken te realiseren, onder andere in de provincie Flevoland. De
werking van radars wordt verstoord door hoogbouw en windmolens. Naar mate
de windmolens groter zijn en dichter bij een radar staan, veroorzaken zij meer
verstoring. Ondanks dat moderne radars hier minder gevoelig voor zijn, is met
name bij grootschalige windenergieprojecten de verstoring niet acceptabel.
Daarom kunnen bij plaatsing van de nieuwe radar op Nieuw-Milligen geplande
grootschalige windenergieprojecten in Flevoland geen doorgang vinden. Door de
keuze van verder zuidelijk gelegen locatie wordt daardoor ruimte gecreëerd voor
grote windenergieparken in Flevoland.

Figuur 3: Locatie Herwijnen biedt goede zichtlijnen op lage hoogte over de Randstad en het zuidwestelijk deel
van Nederland.
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Verwachte afronding van het onderzoek naar alternatieve locaties
Op dit moment voert Defensie samen met TNO dit onderzoek uit en het is mijn
streven dit medio december te kunnen aanbieden. Deze doorlooptijd blijkt helaas
langer te zijn dan vooraf was ingeschat. Dat komt door de complexe en daarmee
tijdrovende berekeningen die moeten worden gemaakt om te bepalen binnen
welk geografisch gebied de zichtfijnen operationeel acceptabel zijn, zoals dat op
de locatie Herwijnen het geval is. Deze berekeningen zijn bepalend voor het
vaststellen van het zoekgebied voor alternatieve locaties. Het zoekgebied is op 8
november online gezet (zie figuur 4). Daarnaast kost het tijd om alternatieven die
door omwonenden zijn aangedragen te beoordelen.

Drs. B. Visser

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE
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Oude Waaisdorperweg 63
2597 AK Den Haag
Postbus 96864
2509 JG Den Haag

www.tno.nl

Van

Onderwerp
Lage hoogte dekking MPR-opvolger Nieuw Milligen

1. Inleiding
In het DMP-A document wordt voor de geëiste radardekking van de MPR-opvolgers
verwezen naar het NATO ACCS C&S document, [1]. Eisen zijn evenwel verwoord in
het SHAPE “Air Surveillance (Sensor) Plan” (ASP) uit 2006, [2]. In
‘windturbinenormvergaderingen’ is gesproken over een lagere ondergrens van de
radardekking.1 De destijds gevoerde discussies hebben bi; de behoeftesteller niet
geleid tot aangepaste eisen wat betreft de radardekking. In het B-beraad is gesteld
dat onderzocht moet worden of de dekking op de huidige locaties kan worden
verbeterd, wat in dit stuk aan de orde komt. Tevens wordt in dit document aandacht
besteed aan enkele BMD eisen, voor zover die van invloed zijn op de radardekking

T ÷31888661000
F +31 70 328 09 61

infodesk@tno.nl

Datum
11 december2012

Onze referentie
<vnr-ext>

Doorkiesnummer
÷31 88 866 40 70

1 Motivenngen waren: het vermijden van onopgemerkte penetratie van het Nederlandse luchtruim (actie
Matthias Rust’) het begeleiden van laagvliegende gevechtstoestellen boven de Noordzee, en het verruimen
van plaatsingsmogeljkheden van windturbines.

Aan

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

Figuur 1 Ondertekening van het NADGE initiatief op 1juli 1g66.
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In een door TNO uitgevoerde studie naar de prestaties van de MPR’s, [3], bleek dat de
lage-hoogte-dekking van de radar in Wier op orde is, terwijl de dekking van het
systeem te Nieuw Milligen te wensen overlaat. De oorzaak is evident; Nieuw Milligen is
gelegen aan de westelijke rand van de Veluwe. Het terreinhoogteprofiel in oostelijke
richting wordt gegeven in Figuur 2. De MPR antenne bevindt zich ter hoogte van de
cirkel op de linker verticale as (onder het getal ‘60’), de schaalverdeling is de hoogte in
m (ten opzichte van de EGM96 geoïde, wat vergelijkbaar is met NAP).

Datum

11 december2012

Onze referentie
<vnr-ext>

Blad
2/10

Een terreinhoogtekaart met de radacpost Nieuw Milligen in het midden wordt
weergegeven in Figuur 3. Ook in zuid-westelijke richting is de lage-hoogte-dekking
gebrekkig, veroorzaakt door de Utrechtse Heuvelrug. Voor dekkingsdiagrammen van
Wier en Nieuw Milligen bij verschillende doelhoogten refereten wij naar [3].

t0

rÏ

l

10

Figuur 2: Terreinprofiei in oostelijke richting vanaf radarpost Nieuw Militgen.
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Datum
11 december2012

Onze referentie
<vnr-ext>

Blad
3/10

Omdat bij NADGE de primaire interesse uitging naar Russische long range
bommenwerpers die op aanzienlijke hoogte vliegen, werd het door de geografische
omstandigheden veroorzaakte verlies aan lage hoogte dekking van het systeem Nieuw
Mifligen klaarblijkelijk niet als bezwaarlijk gezien.
Vanwege de aardkromming wordt een hoogvliegend naderend doel eerder
gedetecteerd dan een laagvliegend naderend doel, zoals in Figuur 3 is geïllustreerd.
Tevens wordt terreinaccidentatie minder prominent voor hoogvliegers, hetgeen
eveneens in Figuur 3 (rechter diagram) is geillustreerd. Het dekkingsdiagram van de
radar Nieuw Milligen voor een doel op 30.000 voet ziet er dan ook alleszins redelijk uit.
Situatie B uit de rechter figuur doet zich dan voor

8

Figuur 3: Links: een doel dat op lage hoogte naar een radar vliegt (traject At zal op een kortere afstand tot de

radar voor het eerst gedetecteerd worden dan een doel dat op grote hoogte naar de radar vliegt (traject B).

Rechts: naarmate de vlieghoogte toeneemt heeft men minder last van terreinaccidentatie. Doel A zal ten

gevolge van afscherming later gedetecteerd worden. Bij doel B treedt dit effect niet op.

Figuur 3: Terreinhoogtekaart, gebaseerd op space shuttle hoogte data (STRM) De stip in het midden is de

locatie van radarpost Nieuw Milligen.

%•••‘
Aarde h
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3. Verbeteren van lage hoogte dekking
In tegenstelling tot Wier (Radar Post Noord) is radatpost Nieuw Milligen vanwege de
topologie van het omringende landschap geen optimale locatie. Een triviale oplossing
is dan ook: wijk uit naar een andere locatie. Een andere remedie om de dekking te
verbeteren is het omhoog brengen van de antenne. Om aan de oostkant de effecten
veroorzaakt door het terreinprofiel te verkieinen moet men voor Nieuw Milligen echter
denken aan een mast van aanzienlijke hoogte. Figuur 4 toont zogenaamde line-of-sight
dekkingsdiagrammen voor een doel op 1000 voet hoogte en voor een doel op 5000
voet hoogte, bij de huidige antennehoogte, en bij een radarmast van 60 m hoog. Deze
diagrammen geven een goede eerste indruk van de radardekking die gehaald kan
worden. In het gekleurde vlak is het doel ‘in zicht.’ Wanneer de rand van het gekleurde
vlak rafelig is betekent dit dat er afscherming door terrein plaatsvindt, waarbij het
terrein het zicht op de horizon belemmert.

ringen zijn in NM

De extra dekking die ten gevolge van de (beduidend) hogere mast verkregen wordt
blijkt voor de noord-west sector zeer sterk te zijn. Het verlengen van de radarmast

Datum
11december2012

Onze referentie
‘cvnr.ext>

Blad
4/10

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

boven het maaiveid (onder). Links: doelhoogte 1000 voet, rechts: doelhoogte 5000 voet De afstanden bij de
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levert aan de oostkant circa 15 NM op. Analyse toont voorts aan dat de oppervlakte
van het dekkingsgebied lineair toeneemt met de hoogte van de mast; een optimale
masthoogte is derhalve lastig te destilleren. Vergelijkbare diagrammen voor de
radarstations Wier, Herwijnen en Gilze-Rijen worden gegeven in Appendix A.
Dekkingdiagrammen voor radarstation Nieuw Milligen en verschillende
antennehoogten worden gegeven in Appendix B.
Naast het aanpassen van de hoogte waarop zich de radarantenne bevindt is het aantal
middelen om de dekking te verbeteren beperkt. Voor de volledigheid noemen wij een
tweetal.
• In geaccidenteerd terrein is het toepassen van VHF/UHF (30—1000 MHz) radar

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

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

de single-scan detectiekans 80% of meet.

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

Datum
11 december2012

Onze referentie
<vnr-ext>

Blad
5/10
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Figuur 4: Verticale dekkingsdiagrammen bij L-band (links) en bij S-band (rechts). In het donker-rode vlak is
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Datum
11 december2012

4. BMD Onze referentie

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

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

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

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

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

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

5. Conclusies
In deze notitie wordt een indruk gegeven van de lage hoogte dekking van het
radarsysteem te Nieuw Milligen. Een mast van circa 60 m hoog is nodig opdat de radar
over de Veluwe heen kan kijken. De dekking tegen laagvliegers blijft bij een dergelijke
masthoogte evenwel beperkt. Voor het waarnemen van een ballistisch doel is de
huidige antennehoogte mogelijk wel geschikt. maat afhankelijk van de lanceerpositie
en de dracht Om dit nader te beoordelen is het nodig dat inzage wordt verschaft in
plausibele BMD scenario’s. Ook voor dekking op lage hoogte moet de eis kenbaar
gemaakt worden, opdat een gefundeerde uitspraak omtrent de benodigde masthoogte
kan worden gedaan.
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7. Afkortingen
BMD Ballistic Missile Defence
CARPET Computer Aided Radar Performance Evaluation Tool
DMP Defensie Materieelproces
GPS Global Positioning System
MPR Medium Power Radar
NADGE NATO Air Defense Ground Environment
RFI Request For Information
SRTM Shuttle Radar Topography Mission
TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk

Onderzoek
UHF Ultra High Frequency
VHF Very High Frequency
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Appendix A Onze referentie
<vnr-ext>
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voet Het maaiveldniveau is op

Figuur A.2: Locatie Herwijnen, links doelhoogte 1000 voet, rechts doelhoogte 5000 voet. Hel maaiveldniveau

• A.3: • ks doelhoogte • _.t, rechts doelhoogteS.hL.
maaiveldniveau is op 8 m De antenne bevindt zich op 25 m boven het maaiveld.
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1 Antennehoogten 20 (links) en 30 m (rechts) boven maaiveld. De hoogte van het doel is

ur B.2: Antennehoogten 40 1

jr B3: A,..hoogten 60 (links) en 70 m (recnts) boven maaiveld. De hoogte
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__i
-.4: Antennehoogten 8] (knks) en 9] m (rechts) boven maav&d. De hoogte van het doel is 1000 ft.
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From: rijksoverheid.nl>
Sent: Thursday, November 28, 2019, 3:35 PM
To: mindef.nl’ mindef.nI>
Subject: RE: Voorbespreken EK debat Herwijnen maandag 2 dec 16:00/17:00

Is al gedaan, we hebben inmiddels vier voorbeelden, worden door verwerkt in het fiche
Verzonden met BlackBerry Work(www.blackbeny.com)
Van: mindefni
Verzonden: 22 nov. 2019 15:19
Aan: rijksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Voorbespreken liK debat Herwijnen maandag 2 dec 16:00/17:00

Goed plan, graag,... leg je bij hem ook de vraag van het aanleveren van een voorbeeld RCR mt Kamerbesluit neer?

From: rijksoverheid.nl>
Sent: donderdag 28 november 2019 15:09
To: AL/HDB mindef.nl>
Subject: RE: Voorbespreken EK debat Herwijnen maandag 2 dec 16:00/17:00

Wil je dat ik van BZK uit nodig voor ondersteuning maandag? Als mede
ministerie, los van RVB, wellicht zinvol.
Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.coin)

Van: mindef.n
Verzonden: 2$ nov. 2019 15:03
Naar: rninctef.n]; mindeEni;

tmindef.n 1; inindef.nI; in indef.nl;
mindef.nl; mindetni;
rijksoverheid.nl>;
fjjjçfheid.nl>; nl; ni;

_____

rnindef.nl; rnindef.nl; tno.nl; tno.nl;
rnindefnI

Cc: rnindefnl
Onderwerp: RE: Voorbespreken EK debat Herwijnen maandag 2 dec 16:00/17:00

All, het debat in de EK is gepland voor Maandag 2-12 18:30 - 22:30 met een uitloop op Dinsdag 3-12 10:00 - 11:15.
Er is op maandagavond geen PARESTO eetgelegenheid op het Plein. Als we tijdig met de voorbespreking klaar zijn
kun je een snelle snack op het plein scoren. Iets meenemen is handiger...

Original Message
From: AL/HDB
Sent: donderdag 28 november 2019 12:42
To: AL/BSG < mindef.nl>; AL/BSG

rnindcfnl>: /AL/HDB/Statbureau
a mi ndeï. ni>: BS/AL/HDB/Stafbureau

mindeLni>; AL/DS/DAOG < rnindef.nl>;
DMO/PROJN/STGP rninde[nI>: Ing.,

DMO/PROJN/PROJN DIP < mindet.nl>; rijksoverheid.nl:
rikso\erheid.nL: iii; ii: EMSD,

BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr < inindeLn>; EMSD, CLSKJPLV C



From: ‘

Sent: Thursday, November 28, 2019, 5:57 PM
To: ‘ mindef.nI’

mindef.nI>;
Cc: ‘ mindef.nI” < mindef.nI>;

Subject: Fiche Stand van Zaken Locatieonderzoek 2 12 EK
Attachments: Fiche Stand van Zaken Locatieonderzoek 2 12 EK.docx

Bijgaand een eerste aanzet voor een fiche over de stand van zaken van het locatie onderzoek.
Vanzelfsprekend allemaal uit te breiden met hoe onderzoek was opgezet en welke stappen precies zijn genomen (bijvoorbeeld
met de nu opgenomen tabel). De vraag is of dat zinvol wordt geacht: het wordt dan wel steeds meer tekst.
Graag uw commentaar, dan werk ik dat morgenochtend verder uit.
Groet,

Dit berrcht kan informatie he’atter, die net voor u is oestenn Indien u n;et de ge ‘re& ::e bent of dit bercbt ahusreveIrr aan u IS
toegezonden wordt u ve;zo.ht dat aan ce afzender te meiden en het bericht te verwIjaeen De Staat aanaardt geen ansprat eijkheid voor
schade van welke aard rm de etband houdt met risicos verbonden aan het eietrcnscn verzenden van berichten
Tnis n,essage may contain information that is not intenneci for you 1f you are not the a i rcrr or if this massage ‘.as sent to you by
i,istaee you are requested to inforrn the sender and deiete the massage The State ncnerte no :abilitv for damage of any kind resulting froiri
tne risks inherent in the electronrc transmission of messages
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ni>

rijksoverheid. fl1>

mindef.nI>; mindef.nI’
rijksoverheid. ni>



Fiche Stand van Zaken Locatieonderzoek (alternatief voor Herwijnen)

Politiek:

Toezegging locatieonderzoek te doen op basis van motie Voordewind cs., Kamerstuk 31 936 nr.
655 en op basis van een verzoek daartoe van de gemeente West Betuwe (bezoek 30 augustus
2019)

Toelichting:

• Locatieonderzoek is thans inhoudelijk gereed. Redactie vergt nog enige dagen. Medio
december afgerond.

• Hoofdconciusie 1: er zijn enkele locaties geselecteerd waar een SMART-L radar
vergelijkbare prestaties als op de locatie Herwijnen zou moeten kunnen leveren. Deze
locaties zijn echter nog slechts een stip op de kaart en zullen nog nader moeten worden
begrensd. (dat uitwerken past qua tijd niet binnen dit onderzoek)

• Hoofdconclusie 2: de locaties zijn geen van alle in overheidseigendom, hebben geen
passende bestemming of bouwtitel en realisatie van een alternatief zal dus veel extra tijd
gaan kosten (grdve schatting: 18 — 24 maanden langer dan Herwijnen)

• Suggestie voor appreciatie van het onderzoek: verplaatsen van de beoogde locatie
Herwijnen naar elders betekent dat slechts de maatschappelijke onrust wordt verplaatst
omdat de mogelijk alternatieve locaties niet heel erg veel minder bevolking in de omgeving
hebben. Tegelijkertijd zal het zorgvuldig realiseren van het project zeker 1,5 2 jaar extra
kosten.

• De operationeel acceptabel geachte locaties liggen in de noordelijke Albiasserwaard (op de
lijn tussen Nieuwpooft en Meerkerk). Van daaruit blijkt de verwachte radardekking boven
de Randstad en boven de rest van Nederland (precieze definities in het rapport) voldoende
en blijven de verstoringen en het verlies aan bereik door obstakels acceptabel. Deze
locaties geven een vergelijkbaar resultaat als Herwijnen.

• De afstand tot afzonderlijke woningen en bebouwde kommen is vergeleken met Herwijnen
niet wezenlijk anders. Dat zal afhankelijk zijn van een nader vast te stellen precieze
locatie. De indruk is dat ten oosten van Nieuwpooft waarschijnlijk gemiddeld iets grotere
afstanden tot woningen kunnen worden gevonden dan in Herwijnen.

• De participatie van de omgeving in het onderzoek is beperkt tot het aanreiken van
suggesties voor locaties. Voor zover deze binnen het vastgestelde zoekgebied lagen, zijn
deze meegenomen. Hier zaten echter geen locaties tussen die het onderzoek een andere
wending hebben gegeven.

• Insteek van het vinden van locaties was primair dat deze operationeel acceptabel moesten
zijn (minimaal vergelijkbaar met Herwijnen). Toen deze waren vastgesteld, is gekeken
naar de wensen van de omgeving, nI: verder weg van bebouwing dan in Herwijnen is
béter. Veel winst wordt daar dus niet geboekt.
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From tno ni>
Sent: November28, 2019, 11:34 PM
To: mindef.nl” mindef.nI>
Cc: mindef.nI” < mindef.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nI>; rijksoverheid.nl” < rijksoverheid.nl>;
mindef.nI” < mindef.nl>

Subject: Re: Fiche stavaza TNO onderzoek

Ha
Ik heb samen met en verschillende vragen beantwoord. Een paar heb ik specifieker
beantwoord in het rapport. Dat waren vooral vragen van bewoners. De vraag van de gemeente en

behandel ik in het rapport.
Is dat wat je bedoelde?
Grt

Ps. ik heb de fiche tekst niet gezien dus ik reageer op een eigen veronderstelling.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 28 nov. 2019 om 22:52 mindef.nl”
mindefnl> het volgende geschreven:

in het fiche schrijf je vragen van omwonenden meegenomen... Is dat zo of gaat het om
vragen van de gemeente?

als jij weet waar de aanvullende vragen vandaan komen kun je ok reageren natuurlijk...

From: Ing., DMO/PROJN/PRO]N DIP
Sent: donderdag 28 november 2019 19:10
To: AL/HDB mindef.nl>;
DMO/PRO]N/STGP mindef.nl>
Cc: rijksoverheid.nI; AL/DS/DAOG

min def. n 1>
Subject: Fiche stavaza TNO onderzoek
en

Bijgesloten mijn fiche voor de stand van zaken mbt het TNO onderzoek.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

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

M +31
mindef.nI

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Thursday, November28, 2019, 3:55 PM
To: mindef.nl” mindef.nI>
Cc:” mindef.nl” < mindef.nI>
Subject: windpark Noord-Beveland (Kamperwind)

Ik heb nog gebeld met de provinciale windcoördinator Zeeland, en hem gevraagd naar de subsidieregeling en
de deadline van morgen.
De wens om een vvgb is nog even hard, maar de deadline van morgen is niet meer nodig! We hoeven dus niet nu te beslissen
over een vvgb!
Toelichting:
Uiterlijk morgen moesten de initiatiefnemers het contract met de leverancier van de turbines ondertekenen. Daarbij moesten ze
K€ 750 (vooruit) betalen. Daarvoor wilden ze tijdig de financiering van de banken rond hebben. De banken financieren echter
niets zonder de vvgb van Defensie. Omdat ze persé dit project (5 oude turbines vervangen door 4 nieuwe grote) door willen
laten gaan, hebben ze nu zelfde portemonnee getrokken. NB: het gaat om particulieren die nu elk K€ 40 op tafel hebben
gelegd. Zonder de absolute zekerheid dat ze dit van de banken terug gaan krijgen. Vanmorgen is het contract met de leverancier
getekend. Er is dus geen noodzaak om nog voor het weekend een vvgb te sturen. Dat kan wachten tot we zekerheid hebben
over het doorgaan van Herwijnen.
De SDU subsidie voor dit project is reeds toegekend. Die gaat echter pas lopen in februari 2021, wanneer de molens gaan
draaien. Tot die tijd moet men snel aan de slag om dat dan klaar te hebben. Daar was de druk voor bedoeld: om met de vvgb de
financiering rond te krijgen. Dat is nu dus ook gelukt doordat men zichzelf in de schulden heeft gestoken.
Wanneer de vvgb alsnog komt, kan men alsnog met de banken om de tafel om het benodigde bedrag voro de investering rond
te krijgen, inclusie het zelf voorgefinancierde bedrag.
Ik begrijp van en dat er geen operationeel bezwaar zou zijn tegen het nu alsnog
uitschrijven van een vvgb voor dit project. Mijn advies is echter om dat nu niet te doen, aangezien de druk er nu af is (zie boven)
en om de stapel niet afgegeven vvgb’s niet kleiner te maken voor het debat van maandag in de EK.
Groet,

Dit bericht kaf irifor’iabv bevatten die net voor ii is bestemd Indien u niet de ge bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt Deen aansprakelijkheid voor
schade van welke aard ook die verbano houdt met risicos verbonden aan het &ektron,sch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you 1f you are not the addressee or if this nessage was sentto you by
mistake you are requested to inform the senoer and oelete the nssoge The State o;:s no liability for damage of any Kind resulting fiom
the risks inherent in the electronic transmission of messages
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From: ‘ DMO/PROJN/STGP” mindef.nl>
Sent: Friday, November 29, 2019, 6:52 PM
To: ‘ AL/HDB” mindef.nl>;

rijksoverheid nl>
Cc: AL/DS/DAOG’ < mindef.nI>; Ing.,
DMO/PROJN/PROJN DIP” < mindef.nI>
Subject: RE: Nieuwsbrief Regionale Media - Ministerie van Defensie 29 november 2019
Attachments: Fiche Radarstation Zuid 29 november 2019 Participatie en communicatie.docx

Hi
Bijgaand nog de door jou gevraagde fiche over communicatie. Er zitten nog twee check
vragen in (geel gearceerd):

• © klopt het dat jij 25 oktober nog bij wethouder bent geweest?
• © in welke gemeentes en provincie(s) liggen de alternatieve locaties die uit het

onderzoek volgen? r1ijn inschatting: Vijfheerenlande en Molenwaard, provincie
Utrecht. (Internet is niet erg eenduidig.)

Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mi ndef. n 1

AL/H D B
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 10:32
Aan: DMO/PROJN/STGP mindef.nI>; Ing.,
DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nI>
CC: AL/DS/DAOG < mindef.nI>;

AL/HDB mindef.nl>
Onderwerp: Ewd: Nieuwsbrief Regionale Media - Ministerie van Defensie 29 november 2019

Kun je meelezen in mailtrail...
Paar concrete vragen
- Wil je nog een keer met en via hem / door hem met en
contact opnemen en benadrukken dat we vandaag een of meerdere RCR voorbeelden hebben die
we kunnen benoemen als succes, waar de rijksoverheid een goede RCR heeft uitgevoerd.
- We hebben het in de stuurgroep al gehad over de mails van omwonenden. Ik benadruk
nogmaals de urgentie van het zekerstellen dat de mails zijn beantwoord.
- Voor het fiche communicatie graag een extractje uit jouw PvA aanleveren waar, toch in wat
detail, in staat wat en hoe en wanneer we wat gaan doen
- TNO nog even vragen om een paar regels op een mail te zetten over straling en dieren.
Is er onderzoek? Zijn er conclusies?Kunnen we zeggen dat het aannemelijk is dat een radar die
veilig is voor mensen ook veilig is voor koeien

Directeur Integraal Beleid
+31



Begin doorgestuurd bericht:

Van: AL/HDB” mindef.nl>
Datum: 29 november 2019 om 09:54:47 CEl
Aan:” AL/BSG” < mindef.nl>, “Visser, B,
Drs.” < mindefnl>
Kopie:” (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool”
< mindef.nl>,” AL/HUB”

mindef.nl>
Onderwerp: Antw.:[Fs] Nieuwsbrief Regionale Media - Ministerie van Defensie
29 november 2019[PDI]

Barbara
De vraag over andere RCR’s stond al uit bij RVB, BZK en EZK. Ik denk echter,
gebaseerd op gesprekken met hen, dat er geen gelijkwaardig voorbeeld is (een RCR
met discussie zoals . Zal er nog een keer op drukken om goed te zoeken.
Alle radars die er stonden hebben in actieve zendmodes gewerkt. Je krijgt een
toelichting.
De mails die wij hebben gekregen zijn tenminste voorzien van ontvangstbevestiging.
Vandaag wordt door DM0 nog een keer gecheckt of we ze allemaal hebben gehad.
Inhoudelijke beantwoording wordt parallel met onderzoeksrapporten gedaan omdat
er veel overlap is en omdat beantwoording simpelweg tijd kost.
Communicatie Er is een PvA highlights worden samengevat
Gevolgen voor dieren zijn geen onderwerp van studie geweest, is al met TNO over
gesproken, ik zal nog een keer vragen, of ze op dat gebied toch een aantal uitspraken
kunnen doen.
@
Kun jij mij alle burgermails aan EK die jij hebt toemailen dan laat ik ze van een
appreciatie voorzien (koppeling aan de mails die wij hebben gekregen)
Heb jij vanuit het politieke domein ook info over RCR en EK? 1f so graag delen

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 29 nov. 2019 om 09:08 heeft Visser, B, Drs. < mindef.nl> het
volgende geschreven:

Dag
Zie bijgaand artikel. Ik wil aan vragen of we alle burgermails
hebben die aan de leden van de eerste kamer zijn gestuurd en daar ook
onze reactie op.
Idem voor mail eerste kamer lid PvdD inzake de RCR en ik denk ook
dat hij gaat vragen naar gevolgen dieren. Dus hier is het echt goed om de
procedure heel helder te hebben en ook hoe andere RCR’s zijn gegaan!



Wil nu duidelijk weten of de twee radars altijd hebben gewerkt, of dat
bij gemeente bekend was, hoe hierover is gecommuniceerd en of de
effecten toen zijn gemeten.
En zoals gezegd verwerken van burgermails overzicht en zekerheid dat
er is geantwoord vandaag, overzicht van participatie met burgers en
inhoud en afspraken uit gesprekken gemeente, proces zoals we dat voor
ons zien, stavaza onderzoeken, stavaza windmolenprojecten etc.

Met vriendelijke groet,
Barbara Visser

Begin doorgestuurd bericht:

Van: %Persvoorlichting, B $!AL/DCO”
(mindef.n1>

Datum: 29 november 2019 om 07:5 1:14 CEl
Onderwerp: Nieuwsbrief Regionale Media - Ministerie
van Defensie 29 november 2019

Het Defensie-nieuwsoverzicht uit de regionale
dagbladen

• Luchtmacht

Apetrots op eerste concert in Ha112 1 De Gelderlander 29 Nov 2019 03:40

• Een optreden dat meer is dan zomaar een concertje 1 De Gelderlander 1 29 Nov

2019 03:39

• Inwoners kunnen wél bezwaar maken tegen vliegbasis De Peel 1 De

Gelderlander 1 29 Nov 2019 03:35

• Militaire radar weet ter discussie 1 De Gelderlander 1 29 Nov 2019 03:35

• Landmacht

• Het leek wel even oo een oorlogsgebied 1 BN/Destem 29 Nov 2019 03:44

• Limburgse Jagers geëerd voot Uruzgan 2007 1 Dagblad De Limburger 1 29 Nov

201901:37



• KMar

• Marechaussee actief in stad 1 Hapriems Daablad 1 29 Nov 2019 05:42

• Marechaussee naar woonhuis 1 AD/Amersfoortse Courant 29 Nov 2019 02:54

• Nationale Operaties

• Het leger moet het tekort aan mankracht bii de politie opvangen. Die oproep
doen de burgemeesters van Veenendaal. De Bilt en Utrechtse Heuvelrug. Vandaag
dienen zij hierover een motie in op de... 1 AD/Utrechts Nieuwsblad 1 29 Nov 2019 02:48

• Militaire Historie

• Hoevelakers leggen bunker bloot 1 AD/Amersfoortse Courant 1 29 Nov 2019

02:54

• Herdenken

• Zes dagen voor onze trouwdag stierf hij’ 1 Dagblad van het Noorden 1 29 Nov

2019 05:34
Disclairner: Deze LexisNexis Newsdesk®-nieuwsbrief is uitsluitend
bestemd voor gebruik door uw Organisatie; externe distributie is niet
toegestaan. 0p het gebruik van de content in deze nieuwsbrief zijn
de aanvullende beperkingen van toepassing die zijn opgenomen in

de Algemene voorwaarden
Luchtmacht:

Apetrots op eerste concert in Ha112
De Gelderlander - 29 Nov 2019 03:40
Rubriek: p.1
Lengte: 20 woorden

William Thuis van Stichting Veteranen de Liemers nodigt orkest
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Een optreden dat meer is dan zomaar een concertje

De Gelderlander - LUUK STAM -29 Nov 2019 03:39
Rubriek: p.4
Lengte: 408 woorden



Het orkest van de Koninklijke Luchtmacht krijgt morgen de primeur:
het eerste concert in Ha112, het nieuwe cultureel centrum naast het
Zevenaars gemeentehuis.

Voordat voorzitter William Thuis (64) van Stichting Veteranen de
Liemers begint, laat hij een bericht op zijn telefoon zien. Het is een
bericht van zijn vrouw. ‘Succes met het interview!’, staat er. En of hij
na afloop een wortel mee kan nemen, voor in de schoen van zijn
kleindochter. Prachtig toch?”, zegt hij. ,,Het thuisfront is zô
belangrijk.”

De man die veertig jaar voor de luchtmacht werkte en onder meet als
officier diende in Afghanistan, beseft het als geen ander. Het thuisfront
komt dan ook zeker terug in het concert Sounds of Freedom van het
orkest van de Koninklijke Luchtmacht, morgen in Ha112 in Zevenaar.
Het orkest speelde de voorbije drie jaar op het Raadhuisplein. Door de
sloop van het oude gemeentehuis is die plek niet beschikbaar. Hall2
is een gedroomd alternatief. ,,Een primeur van de bovenste plank. We
zijn apetrots”, zegt Thuis. Dat juist dit orkest komt optreden, noemt hij
een visitekaartje voor Zevenaar. In mijn ogen is dit het beste orkest
van Europa.”

Waar de locatie van het concert in Zevenaar is gewijzigd, blijft het
goede doel onveranderd: vrijwel de gehele opbrengst gaat naar de
stichting Hulphond Nederland. Praktijkvoorbeelden tonen immers dat
oorlogsveteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS)
enorm baat kunnen hebben bij zo’n hond.

Zo kan een hulphond zijn baasje wakker maken als die een
nachtmerrie heeft met herbeleving van vreselijke gebeurtenissen. Of
zo’n hond gaat in de rij bij de kassa als barrière achter zijn baasje
staan, want een veteraan met PTSS kan enorm schrikken als er
onverwacht iemand achter hem opduikt. Bij één van de eerste
concerten kwam een man met PTSS. , Zijn vrouw dacht erover na om
bij hem weg te gaan, want er was niet meer met hem te leven”, zegt
Thuis. ,,Na de komst van een huiphond draait het gezin weer heel
goed.”

Thuis hield de dierbaren van ‘zijn’ jongens als leidinggevende altijd in
zijn achterhoofd. ,,Het thuisfront rekent op je en verwacht je weer
heelhuids terug. De mensen die hier zaterdag komen, hebben
allemaal familie. Dat is voor ieder mens de bakermat, dat mag je nooit
vergeten.”

Met driehonderd bezoekers is het concert uitverkocht. Iedereen krijgt
bij binnenkomst een witte anjer, met het verzoek die als erkenning en
waardering voor de veteranen op de linkerborst te dragen. Thuis:

Want dit is zoveel meer dan een concertje.”

Het thuisfront is zo belangrijk, dat mag je nooit vergeten
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Inwoners kunnen wél bezwaar maken tegen vliegbasis De
Peel
De Gelderlander - DAPHNE BROERS -29 Nov 2019 03:35



Rubriek: p.4
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Inwoners van deze regio kunnen wel degelijk naar de hoogste rechter
stappen om bezwaar te maken tegen vliegbasis De Peel.

Eerder werd gemeld dat een bezwaar en beroep indienen tegen het
aanstaande Luchthavenbesluit niet mogelijk was. Het ministerie van
Defensie laat weten dat dit alleen opgaat voor overheden, zoals
gemeenten. In Nederland is de laatste halte waar mensen hun
bezwaren kenbaar kunnen maken de Raad van State. Om daar aan te
kunnen kloppen, zullen mensen in november of december 2020 een
zogenaamde zienswijze moeten indienen.

In die twee maanden maakt Defensie twee plannen bekend waar op
gereageerd kan worden: de Milieueffectrapportage en het
Luchthavenbesluit. De twee stukken zijn nodig om in 2021 een
definitief Luchthavenbesluit te nemen. Alleen via die weg kan
vliegbasis De Peel in Vredepeel opnieuw in gebruik genomen worden.

In tegenstelling tot eerdere berichten kunnen inwoners wel degelijk
met hun bezwaren in de hand richting Raad van State. Het ministerie
van Defensie onderstreept dat alleen overheden geen bezwaar of
beroep kunnen indienen, alleen een zienswijze. Defensie wil het
vliegveld weer voor militaire doeleinden gaan gebruiken omdat ‘de
militaire luchtvaart krap zit in zijn ruimte’. Volgens een woordvoerder
zitten alle vliegbases nu vol of bijna vol en kan Defensie de ruimte van
De Peel niet missen.

Het ministerie aan dat het toekomstige besluit pas volgt na het
doorlopen van een ‘zware’ procedure. Naast een onderzoek naar de
gevolgen voor het milieu (de wordt er op
verschillende fronten advies ngewonnen, zal het besluit worden
behandeld in de ministerraad en buigt de Raad van State zich erover.

Bij het Ministerie van Defensie zijn ‘enkele honderden bezwaren’
binnengekomen op de conceptnotitie. Deze eerste bezwarenronde
werd in augustus afgesloten.

Bijeenkomst

In Merselo wordt op 3 december een informatiebijeenkomst gehouden
van werkgroep ‘Stop Vliegbasis de Peel’ voor alle inwoners die iets te
maken zullen krijgen met de vliegbasis. Onderwerpen zijn onder
andere het proces en tijdpad voor de Milieueffectrapportage en het
definitieve Luchthavenbesluit. Advocaten van Achmea en Sumrin
Advocaten uit Someren zijn die avond ook aanwezig, aldus
initiatiefnemer Boudewijn Sterk.
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Militaire radar weer ter discussie
De Gelderlander - JANNEKE BOLUIJT -29 Nov 2019 03:35
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Mag het ministerie van Defensie voorbijgaan aan de angst in
Herwijnen en het plan om er, een radar neer te zetten verder
uitwerken? Daarover debatteert de Eerste Kamer dinsdag.

Inwoners Herwijnen zijn bang voor straling

Liever vandaag dan morgen wil het ministerie van Defensie een
gloednieuw radarstation in het zuiden van het land neerzetten ter
bewaking van het luchtruim. Aan de Broekgraaf in Herwijnen, als het
even kan. West Betuwe weigert alle medewerking.

Herwijnen mag niet het stralingsdorp van Nederland worden, vinden
inwoners. Het lokale bestuur schaart zich achter de dorpelingen die
bang zijn om ziek te worden. Eén radar in het dorp, de weerradar van
het KNMI, vindt West Betuwe meer dan genoeg.

Ondanks de lokale tegenwerking wil de rijksoverheid doorzetten. De
radar in Herwijnen komt een stap dichterbij als de Eerste Kamer
meegaat met het pleidooi van staatssecretaris Barbara Visser
(Defensie). Zij stelt dat de veiligheid van ons land van groter belang is
dan de - volgens haar onnodige - angst in Herwijnen.

Dinsdag is in de Eerste Kamer een debat over de vraag of de
Rijksoverheid de volgende stap mag zetten: een regeling treffen
waarmee lokale besluitvorming - West Betuwe dus - wordt omzeild,
omwille van het landsbelang.

Het West Betuwse raadslid Andrea Zierleyn (GroenLinks) hoopt dat
Herwijnen massaal op de publieke tribune van de Eerste Kamer zit,
dinsdagmiddag. ,,Wees aanwezig”, riep ze afgelopen dinsdagavond
op in de raadsvergadering, , ,Want het heeft heel veel invloed als er
veel publiek op de tribune zit.”

Zij vreest dat de Eerste Kamer zwicht voor de argumenten van Visser
en Defensie gelijk geeft: ,,Langzaam tekent zich af dat er druk wordt
uitgeoefend op de Eerste Kamer.”

,Druk hoort bij de politieke discussie”, reageert Eerste Kamerlid
Ruard Ganzevoort (GroenLinks). ,,We stemmen dinsdag niet voor of
tegen Herwijnen als plek, maar voor of tegen de regeling. Als de
Eerste Kamer instemt, betekent dat nog niet dat de radar in Herwijnen
komt. Het betekent alleen dat de kans grôter is dat hij daar komt.”

Het Kamerlid noemt de kwestie ‘ingewikkeld’. , ,De staatssecretaris
moest op een rijtje zetten hoe de keuze voor Herwijnen is gemaakt.
Dat is een rommelig verhaal. Defensie stelde al die tijd dat er grondig
naar alternatieve plekken is gezocht, maar dat is maar de vraag.”

Visser gaf op 22 november in een brief aan de Eerste Kamer toe dat
alleen vliegveld Gilze-Rijen als serieus alternatief is onderzocht.
Alsnog moet ze - van beide Kamers - met andere opties komen. Die
worden naar verwachting half december bekend. Inwoners konden
suggesties mailen.

Ook in Herwijnen zelf heerst twijfel over de werkwijze van Defensie,
zeker na de brief van 22 november, waar in staat dat ‘er geen
aanleiding was om uitgebreid nader onderzoek te doen naar
alternatieve locaties’.



Defensie laat nu alsnog onderzoek doen naar gezondheidseffecten
van gecombineerde straling.

Het heeft heel veel invloed als er veel publiek op de tribune zit

Barbara Visser (Defensie) stelt dat de veiligheid van ons land van
groter belang is dan de angst in Herwijnen
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Landmacht:

‘Het leek wel even op een oorlogsgebied
BN/Destem - NICO SCHAPENDONK -29 Nov 2019 03:44
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De pui staat helemaal bol. Aan een kant van de gevel zijn alle
bakstenen uit de muur geslagen, terwijl om de hoek de omkluizing
van de ABN Amro-pinautomaat half naar voren hangt. Overal ligt
puin. De ravage is fors, na de plofkraak die het winkelcentrum Hoge
Vucht in Breda gisteren heeft getroffen.

Grote ravage in winkelcentrum in Breda-Noord na flinke plofkraak

Ja, goeiemorgen... Deze keer sta ik bij Moerwijk”, verzucht een
expert van de getroffen bank. Hij kan niet uitweiden over de schade,
maar kan vanuit zijn ervaring wel beamen dat het deze keer een
forse klap is geweest.

In de flats is het vroeg in de ochtend stil. Het is nog pikdonker en
nergens brandt licht. Op het eerste gezicht is er ook geen schade.
Geluk bij een ongeluk, de pinautomaat staat betrekkelijk ver
verwijderd van de woningen. Maar dat is maar het halve verhaal. Pal
naast de ravage bevindt zich de ingang van het aanpalende flatblok.
Er had iemand naar buiten kunnen komen op het moment van de
plofkraak. Met alle gevolgen van dien.

Het gebied rond de plaats delict is tot ver op de parkeerplaats
afgezet met linten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie
(EOD) komt rond 5.30 uur uit Soesterberg aan voor onderzoek. De
bomexperts gaan met mondkapjes op aan de slag. Ze gaan
voorzichtig te werk. De gevel is onstabiel. Geen idee wat de daders
hebben achtergelaten.

Een ambtenaar van de gemeente regelt onder meer de afzettingen.
,Ja, de burgemeester is op de hoogte. Dit soort incidenten wordt

altijd meteen aan ‘m doorgegeven”, zegt hij. Waarna hij weer zijn
telefoon pakt: er moeten aannemers worden opgetrommeld, hekken
geplaatst, mensen gebeld.

De schade van de plofkraak is aanzienlijk, maar heeft geen directe
gevolgen voor het winkelcentrum. Dat opent zijn deuren als altijd.
Alleen kledingzaak Ter Stal blijft dicht. De achterkant van het
winkelpand grenst aan de ontplofte geldautomaat en is ook zwaar
getroffen.



Op het plein arriveren intussen de eerste marktkooplui. Ze zetten
hun kraam op en kijken verwonderd naar de hectiek bij de
pinautomaat: , ,Nee, we hebben niks gezien. En nee, zoiets hebben
we nog nooit meegemaakt.”

Wanneer het eerste waterige ochtendlicht doorbreekt, wordt duidelijk
welke puinhoop de criminelen achterlaten. Een aannemer kijkt naar
de chaos. Hij kan niet bij benadering een schatting maken van de
schade: ,,We kunnen er niet goed bij. Te gevaarlijk.”

Intussen staat een medewerkster van kledingzaak Ter Stal te
wachten op wat komen gaat. ,,lk mag de winkel niet in”, zegt de
Bredase. Blijkbaar is er rook in de zaak gekomen en is het plafond
vernield. Als dat naar beneden valt, dan bestaat de kans dat de hele
winkel instort.”

Diverse buurtbewoners zeggen dat ze rond half vier ‘s nachts iets
hebben gehoord. Alsof er een garagedeur hard naar beneden viel”,
zegt een Bredanaar. Alsof er vuurwerk werd afgeschoten”, zegt een
ander. Alsof er geschoten werd. Het leek wel even op een
oorlogsgebied”, herinnert een andere inwoner zich. Een van de
omwonenden hoorde een klap en zat gelijk recht op in bed. ,,Daarna
ben ik naar het balkon gegaan. Aan de overkant, bij de pinautomaat,
zag ik rook. Opeens zag ik iemand de hoek om rennen, waarna er
wéér een harde knal volgde. Toen kwam er een scooter aan,
waarmee twee mensen wegreden in de richting van de Groenedijk.
Ze riepen nog iets naar elkaar. Wat me opviel was dat een van de
twee een vrouwenstem leek te hebben.”

De klap heeft indruk gemaakt op de buurt. Stukken van de
pinautomaat en zijn behuizing zijn tot ver op de parkeerplaats
aangetroffen. Dan dringt ook het besef door dat het niet gaat om een
zomaar een paar kwajongens die baldadig wat vuurwerk hebben
lopen afsteken. Dat gebeurt om de haverklap in dit deel van de Hoge
Vucht, zeggen de buurtbewoners. , ,Maar dit is anders. Echt
ongelofelijk”, zegt een van hen. ,,Nu pas zie je hoe professioneel die
criminelen bezig zijn.”

Wat me opviel, was dat een van de twee een vrouwenstem leek te
hebben
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Limburgse Jagers geëerd voor Uruzgan 2007
Dagblad De Limburger - J05 Van Den Camp - 29 Nov 2019 01:37
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Regiments- en bataljonsadjudant Johan van de Voort schrikt en
fronst zijn wenkbrauwen. De fotograaf heeft zojuist nietsvermoedend
voorgesteld ‘met het vaandel aan de slag te gaan voor een paar
mooie foto’s’. Maar even voor alle duidelijkheid: Niemand raakt hier
het vaandel aan!” Laat staan dat er iemand mee aan de slag gaat.

Behalve dan deze regimentsadjudant.”

Het vaandel is heilig. Op de werkkamer van zijn regiments- en
bataljonscommandant Ron Plender in de Generaal Majoor De Ruyter
van Steveninck Kazerne in Oirschot staat de eikenhouten



vaandelkast: een vitrinekast waarin het oranjekleurige zijden doek
gedrapeerd ligt opgeborgen.

Slagveld

Vroeger was het vaandel een teken op het slagveld, stond het fier
overeind, gericht naar de plek waar de aanval uitgevoerd moest
worden. Nu staat het voor eenheid, trouw en eergevoel en wordt het
gebruikt om nieuwe Limburgse Jagers (de helft is nog steeds van
Limburgse afkomst) de eed of belofte bij af te laten leggen.

We bekijken het vaandel van nabij: negen memorabele
gevechtsacties telt het dubbelzijdig gevoerde doek van 87 bij 87
centimeter. Links bovenin herinnert het borduursel aan de veldslagen
die de voorlopers van de Limburgse Jagers uitvochten bij Quatre
Bras en Waterloo in juni 1815. Rechts bovenin wordt op het doek
hun deelname aan de Tiendaagse Veldtocht van 1831 trots vermeld.

En precies daartussenin is nog één plekje vrij. Het enige vrije plekje
op het vaandel van het regiment, opgericht in 1813. Precies dâr, net
boven de J van Juliana en het koninklijke kroontje, daar zal het
opschrift Uruzgan 2007 in gouddraad worden geborduurd,
vermoeden Plender en Van de Voort. Het is een kleine klus voor de
naaister, maar het is een eer van bijzonder grote betekenis voor de
Limburgse Jagers.

Chora

En dat is het te meer omdat het opschrift alles te maken heeft met de
inzet van de Limburgse Jagers bij de Slag om Chora. Dat is een
inmiddels veelbesproken veldslag van 15 tot en met 19 juni 2007 in
en nabij Ah Shirzai in de Chora-vallei in Afghanistan. Het bataljon
Limburgse Jagers, in gevechtsmodus beter bekend onder de naam
van het 42ste Pantserinfanteriebataljon (42 Painfbat), was niet het
enige legeronderdeel actief in Uruzgan. Dat waren er achttien in de
periode tussen 2006 en 2010. En alle achttien krijgen ze nu een
vermelding op hun vaandel voor hun bijdrage aan de vredesmissie
ter plekke. De Jagers waren er in 2007 met 440 manschappen
vertegenwoordigd.

Taliban

Het Regiment Limburgse Jagers had een uitzonderlijke positie. Het
was er destijds wel ‘in the lead’ bij die wederopbouwmissie Uruzgan
toen het midden juni 2007 betrokken raakte bij een hevige militaire
operatie. Die moest voorkomen dat oprukkende Talibanstrijders (in
elkaar tegensprekende rapportages variëren de aantallen vijandelijke
troepen tussen de 80 en 800) onverwachts Chora konden innemen,
een plaats van grote strategische betekenis.

Bij een zelfmoordaanslag van een Tahibanstrijder sneuvelde op 15
juni de eerste Nederlandse soldaat, een gebeurtenis met een grote
impact op het moreel en de inzetbaarheid van het peloton, herinnert
overste Plender zich. Daags daarna blijken vijandelijke eenheden
verder te zijn opgerukt en komen Limburgse Jagers voor het eerst in
gevecht als ze beschoten worden met mortieren. Opnieuw sneuvelt
dan een militair.



Los van de Slag om Chora verliest het regiment in de periode tot
2010 ook nog twee andere militairen; bij een zelfmoordaanslag en
een raketaanval op Kamp Holland.

Aan vijandelijke zijde wordt het aantal dodelijke slachtoffers van de
Slag om Chora geschat op tussen de 150 en 200: Taliban, maar ook
vele tientallen burgerslachtoffers.

‘Disproportioneel’

Inmiddels heeft de mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld
namens vier Afghanen - nabestaanden van slachtoffers -

bekendgemaakt een schadevergoeding te eisen van de Nederlandse
Staat voor ‘disproportioneel geweld, dat het leger bij die Slag om
Chora zou hebben gehanteerd. Blind geweld, is haar oordeel. En
dat is vooral het geval door de inzet van een zware
pantserhouwitser. In strijd met het humanitair oorlogsrecht”,
oordeelt zij.

Op zijn werkkamer in Oirschot reageert Regimentscommandant
Plender ogenschijnlijk zakelijk daarop: Over de gevallen
burgerslachtoffers bij de strijd om Chora zijn diverse rapportages
uitgebracht, ook door de Verenigde Naties. De conclusie is dat het
geweld bij de strijd om Chora is aangewend binnen de grenzen van
het humanitair oorlogsrecht en de voor de daar gestationeerde
Nederlandse militairen geldende geweldsinstructies. Maar als
mevrouw Zegveld vindt dat het anders is, dan is het haar goed recht
om dat ter sprake te brengen”, zegt hij in eerste instantie.

De toekenning ‘Uruzgan 2007’ op het vaandel is de erkenning voor
het werk ‘dat we daar verricht hebben’, zegt Plender. Even later zegt
hij: Ik weet wat we daar gedaan hebben. Maar ik heb gemakkelijk
praten. Ik werk nog bij Defensie. Maar voor die Jagers met een
posifraumatische stressstoornis (PTSS) is dit van bijzonder grote
betekenis.”

,Zo’n opstelling van de advocaat doet wel wat met mijn mensen.
Natuurlijk, ze neemt het op voor de bevolking in Chora. En terecht.
Maar dit raakt ook de mensen die je ernaartoe stuurt, mannen en
vrouwen die hun eigen belang aan de kant zetten en strijden voor het
collectief.”

Koning

De Traditiecommissie Krijgsmacht heeft zijn werk gedaan. Koning
Willem-Alexander heeft zijn handtekening gezet onder de
voordrachten om Uruzgan en andere gevechtshandelingen in
Afghanistan op het vaandel van achttien legeronderdelen te mogen
zetten. Alle hebben ze voldaan aan de criteria van ‘moed, beleidvol
en dapper optreden en zich aan de wettelijke grenzen gehouden’.

Alleen de naaisters zullen nu hun werk met naald en gouddraad voor
juni 2020 gereed moeten hebben.

En dan verschijnen op een goede dag de regimentsadjudanten met
hun vaandelwachten op een centrale plek in Den Haag voor de grote
ceremonie met de koning.



Uruzgan 2007: het zijn maar zeven letters en vier cijfers. Maar voor
de Limburgse Jagers en meer in het bijzonder de regimentsadjudant
Johan van de Voort zijn ze van bijzonder grote waarde. ,Het wordt
het hoogtepunt in mijn carrière, weet hij zeker.

De zelfmoord-aanslag vôôr de Slag om Chora in 2007 had grote
impact op het moreel van het peloton.

Regimentscommandant Ron Plender van de Limburgse Jagers

De toekenning Uruzgan 2007 op het vaandel is de erkenning voor
het werk dat we daar hebben gedaan.

Regimentscommandant Ron Plender van de Limburgse Jagers
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Marechaussee actief in stad
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Haarlem De Koninklijke Marechaussee heeft woensdagmiddag
onderzoek gedaan in en rond een woning aan de
Spaarnwouderstraat in Haarlem. De aanleiding daarvan is nog niet
bekend.

De straat werd aan het begin van de middag afgezet door de
Koninklijke Marechaussee. Vervolgens werd rond en in de woning
een speurhond ingezet. De auto van de bewoner van het pand
werd in beslag genomen. Een woordvoerder laat weten dat de
doorzoeking van de woning onderdeel is van een lopend onderzoek
waarover voorlopig geen details bekendgemaakt worden. Of er
aanhoudingen zijn verricht wil de Koninklijke Marechaussee ook
niet bevestigen.
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Marechaussee naar woonhuis
AD/Amersfoortse Courant -29 Nov 2019 02:54
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Lengte: 78 woorden

BUNSCHOTEN

De politie en de Koninklijke Marechaussee hebben gistermiddag
een actie uitgevoerd in een woning aan de Plevier in Bunschoten.
Het gaat volgens politiewoordvoerder Joost Lanshage om een
lopend onderzoek. De politie doet verder geen mededelingen over
de zaak en zegt niet of er aanhoudingen zijn verricht. Boven de wijk
vloog een politiehelikopter. Het bezoek van de opsporingsdiensten
trok veel bekijks in de wijk.
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Nationale Operaties:

Het leger moet het tekort aan mankracht bij de politie
opvangen. Die oproep doen de burgemeesters van
Veenendaal, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug. Vandaag dienen
zij hierover een motie in op de...
AD/Utrechts Nieuwsblad -29 Nov 2019 02:48
Rubriek: p.2
Lengte: 16 woorden

Veenendaal/De Bilt

Regio

‘Laat het leger de politie helpen
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Militaire Historie:

Hoevelakers leggen bunker bloot
AD/Amersfoortse Courant - GERRIT STEEN -29 Nov 2019
02:54
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De tot voor kort begroeide bunker in Hoevelaken gaat volgend
jaar open voor publiek. , Er was veel hak- en knipwerk voor
nodig.”

De gemeente Nijkerk heeft over de openstelling
overeenstemming bereikt met de bewoners van het perceel, Gijs-
Jan en Lucienne Termeer. Patrick Burgers en Henk Kok van de
Amateur archeologie- en historieclub Hoevelaken (Amarch) zijn
de laatste weken in druk in de weer geweest om de bunker in de
oorspronkelijke staat te herstellen. Daarbij kregen ze onder meer
hulp van Ted Smeding van de stichting Grebbelinie en directeur
RoeI Zuidhof van de Bibliotheek Nijkerk. ,,Door het ‘bunkerteam’
is hard gewerkt om de honderden kilo’s klimop, struiken en
houtwerk te verwijderen van het dak en de voorkant”, aldus
Burgers. ,,Met veel hak- en knipwerk en met de hulp van een
tractor is de bunker nu vrijgemaakt.”

De Duitse bunker is van het type 703. Hij is in goede staat en
volgers kenners kent het exemplaar bijzondere details, zoals nog
volledig intacte druipgootjes. Ook de stalen haken op de
bovenkant zijn bewaard gebleven. Hij maakte deel uit van de
Pantherstellung, de verdedigingslinie die in 1944 en 1945 werd
aangelegd.

Haastklus



Aan de bunker kun je goed zien dat hij haastig is gebouwd’,
aldus Burgers. ,, Dat kwam mogelijk door onderbrekingen van
geallieerde vliegtuigen of slechte weersomstandigheden.’ Tijdens
de restauratie is ook veldonderzoek gedaan. Daarbij werd een
Duitse panzergranaat aangetroffen, groot genoeg om een tank uit
te schakelen. Deze panzergranaat is afgelopen februari al door
de Explosieven Opruimings Dienst fEOD) op locatie onschadelijk
gemaakt.

De bunker wordt straks alleen overdag toegankelijk en krijgt
informatieborden bij de ingang. Verscheidene politici in de
Nijkerkse gemeenteraad zijn blij met de openbaarmaking van de
bunker en het plan er een parkeergelegenheid én een woning bij
te bouwen. Hiermee krijgt de entree van Hoevelaken een mooie
facelift”, aldus Ries van Elteren van De Lokale Partij (4 van de 27
raadszetels).

In de gemeente Nijkerk zijn er nog drie bunkers over: aan de
Samuel Gerssenlaan, de Jan Tijmensteeg en dus aan de
Weldammerlaan. De bunkers zijn particulier eigendom. Op de
Westerdorpsstraat, ter hoogte van de Wiekslag, heeft in de
Tweede Wereldoorlog ook een bunker gestaan, maar die is
inmiddels gesloopt.
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Herdenken:

‘Zes dagen voor onze trouwdag stierf hij’
Dagblad van het Noorden - Ina Reitzema -29 Nov 2019 05:34
Rubriek: p27
Lengte: 1009 woorden

Haiko Steenhuis (21) kwam in april 2017 op een bouwplaats in
Groningen onder een omvallende muur. De timmerman in
opleiding was op slag dood. ,,We zouden zes dagen later
trouwen”, vertelt Esmee Veendorp (23).

Om kwart voor negen ‘s ochtends op 26 april 2017 krijgt moeder
Petra Steenhuis telefoon. De directeur van het Praktijkcentrum
Bouw. Haiko was op het werk onder een muur gekomen. Het
was een ernstig ongeval, er zou snel meet informatie volgen. Ze
wacht een tweede telefoontje niet af, gaat direct naar het
ziekenhuis, om haar zoon te zien. Ook vader Koos Steenhuis,
Haiko’s broer en zus en verloofde Esmee spoeden zich naar de
spoedopvang van het UMCG. , ,Maat hij kwam maar niet
binnen”, blikt de moeder terug.

Ze worden naar een aparte kamer geleid en daar brengt een
politieman het slechte nieuws. Haiko was op slag dood toen hij
door de muur werd bedolven. Zijn lichaam is nog op de
bouwplaats in Groningen, waar onderzoek wordt gedaan naar
de oorzaak van het ongeluk. ‘s Middags om 2 uur kregen we
Haiko te zien in het mortuarium”, vertelt Esmee. ,,Zijn gezicht
was op een schrammetje na gelukkig in orde. Hij kon in een
open kist worden opgebaard.”

Het is de dag voor Koningsdag. Esmee zal het nooit vergeten.
Half Nederland is een lang weekend vrij, veel scholen en



bedrijven zijn dicht. Het gemeentehuis van Oldambt is die
maandag (Dag van de Arbeid) ook gesloten. Dinsdag 2 mei
zouden Haiko en Esmee ‘s ochtends om 9.00 trouwen. Op de
afgesproken tijd is Esmee toch op het gemeentehuis, met haar
familie en schoonfamilie. Niet voor een huwelijk, maar om
samen te melden dat Haiko is overleden. Heel bizar. Maar we
moesten dat gewoon doen met z’n allen. De trouwambtenaar
was gelukkig al op de hoogte. De trouwakte was al opgemaakt.
Die heb ik meegekregen.”

De dag daarna is de uitvaart. Petra Steenhuis: ,,Het had één
dag eerder gekund. Maar om Haiko nu te begraven op de dag
dat hij zou trouwen... Dat wilden we niet.”

Nog even terug naar een week eerder, die zwarte woensdag.
Voor Haiko is het de laatste werkdag voor een weekje vrij. Hij is
bijna klaar met zijn opleiding en werkt als leerling-bouwvakker
aan de Langezijde in Groningen — op de plek van het oude
Oosterparkstadion — mee aan de bouw van woningen. Er moet
een betonnen prefabwand tussen twee muren worden geplaatst.
Maar de tussenruimte is te klein. Daarom proberen collega’s
met een breekijzer een al staande muur wat opzij te wrikken.
Haiko is aan de andere kant bezig met het aanbrengen van
specie voor de nieuwe wand. Plotseling bezwijkt de ruim 5000
kilo wegende muur en valt boven op Haiko.

De dood van Haiko heeft grote impact op de collega’s van
bouwbedrijf Van Wijnen, vooral op de mannen die er op de dag
van het ongeluk bij waren. Twee dagen later staan ze met 17
man voor de deur bij de familie van Haiko. , Aangeslagen en
afwachtend. Bang dat we boos waren, dat we hen de schuld
zouden geven”, vertelt Koos Steenhuis. ,,We hebben ze binnen
gelaten en uitgebreid met hen gesproken, de laatste werkdag
van onze zoon met hen doorgenomen. Zonder precaire vragen
te stellen. We wilden weten hoe de sfeer was en hebben
herinneringen aan Haiko opgehaald.” Zijn vrouw voegt toe:
,Wat heeft het voor zin verwijten te maken? Zij hebben dit ook

niet gewild.”

Ruim tweeënhalf jaar na dato, moet bouwbedrijf Van Wijnen
zich verantwoorden voor de rechter in Zwolle. De familie
Steenhuis en Esmee en haar ouders zijn erbij. , ,We doen nog
altijd heel veel samen. We hebben de afgelopen jaren samen
heel wat af gehuild en gerouwd”, vertelt Haiko’s moeder. In
afwachting van de zitting halen ze aan een grote tafel in de hal
van de rechtbank met z’n allen mooie herinneringen op aan
Haiko.

Stoere Haiko. Fanatiek en in timmermanskledij op het werk. Een
gezellige jongen, die tijdens de schaft hamburgers bakt voor z’n
collega’s. In z’n vrij tijd een blitse gozer: donkere zonnebril,
hagelwitte blouse. Zo staat hij ook op foto’s die hij en Esmee
kort voor zijn dood hebben laten maken. Mooie verhalen ook
over het huis in hartje Winschoten dat Haiko en Esmee hadden
gekocht. Hij knapte het op met zijn vader en schoonvader. Ze
zijn er heel wat uurtjes aan het werk geweest samen. Esmee:
,,Het was bijna klaar. Alleen de vloer moest er nog in. De
meubels hadden we al gekocht.”

De jonge vrouw woont er inmiddels twee jaar. Ze heeft haar
leven weer aardig op de rit. Ze is zwemjuf en werkt in de



kinderopvang. . Het gaat wel goed met me. Alleen is mijn leven
niet zoals ik me had voorgesteld, zegt ze flink. , Esmee is soms
een beetje hard voor zichzelf”, mompelt Haiko’s vader.

De contacten met de collega’s op de werkvloer zijn nog altijd
warm. De groep was bij de herdenking aan de Langezijde, op
26 april 2018, precies een jaar na het ongeluk. De huizen zijn
inmiddels bewoond. Tot grote verrassing van de nabestaanden
hangen in de straat de vlaggen half stok. De eigenaren van het
bewuste huis, zijn thuis en nodigen hen uit voor een kop koffie.

Hartverwarmend.” Een jaar later gaat het net zo.

De relatie met de directie van bouwbedrijf Van Wijnen is
bekoeld. Na moeizame onderhandelingen kreeg Esmee een
schadebedrag uitgekeerd. Een directeur van Van Wijnen sprak
tijdens de zitting van ‘intens’ contact met de nabestaanden en
een ruimhartige schaderegeling. Dat is niet zo, zeggen de
families. Inhoudelijk mag Esmee er niets over zeggen, dat zijn
beide partijen overeengekomen.

De geldboete van 40.000 euro die de rechter het bedrijf gisteren
oplegde vinden ze van ondergeschikt belang. Ze willen vooral
meet oog voor veiligheid in de bouw en zijn blij dat Van Wijnen
aanpassingen en veiligheidsmaatregelen heeft doorgevoerd.

Te laat voor de jonge timmerman in opleiding. Hij had zijn
diploma bijna op zak. Bij Van Wijnen lag zijn werkcontract al
klaar. Haiko wilde eigenlijk het leger in, maar koos toch voor de
bouw, net als zijn vader. Gelukkig, dacht ik. Dat is veel
veiliger”, verzucht zijn moeder. En nu is hij er niet meet.”

‘De trouwakte was al opgemaakt. Die heb ik meegekregen’

Copyright 2019 Noordelijke Dagblad Combinatie / Dagblad van
het Noorden All Rights Reserved
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Friday, November 29, 2019, 11:07 AM
To: “ mindef.nl’” mindef.nl>
Cc: rijksoverheid.nl>; mindef.nl”

mindef.nl>
Subject: RE: paar opmerkingen ficjhe

op de agenda van de EK staat ons project op de agenda voor maandagavond plenair en op dinsdagmorgen 10.00 plenair
re- en dupliek. Heb jij inzicht hoe dit zit en of wij met beide momenten rekening moeten houden?

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 10:49
Aan: rijksoverheid.nl>
CC: rijksoverheid.nl>; mindef.nl
Onderwerp: Re: paar opmerkingen ficjhe
Ik zie het fiche wel komen

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 29 nov. 2019 om 10:41 rijksoverheid.nl> het volgende
geschreven:

Mijn inziens correct

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 10:41
Aan: riiksoverheid.nl>
CC: rijksoverheid.nl>; mindef.nl
Onderwerp: Re: paar opmerkingen ficjhe
Als jullie vanuit RVB kunnen aangeven dat geen van de locaties redelijk snel te betrekken is
dan kan dat doorslaggevende argument in het fiche worden verwerkt. Ben ik happy mee.
Mar dan is de eindconclusie du Herwijnen anders niets... is dat correct?

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 29 nov. 2019 om 10:32 riiksoverheid.nl>
het volgende geschreven:

Dat waren ook mijn opmerkingen alleen zou ik sterk ontraden om een onderzoeksfase te
beloven om de drie locaties verder te onderzoeken. Dat geeft onrust bij de andere gemeenten,
de lokale bevolking en kosten maanden extra tijd. En de factor tijd vinden we nu juist erg
belangrijk.

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 10:27
Aan: rijksoverheid.nl>
CC: riiksoverheid.nl>;



mi ndef. n
Onderwerp: Re: paar opmerkingen ficjhe

en
Bericht in fiche moet dan zijn dat onderzoek is afgerond.
Dat er 3 locaties zijn die op de operationele eisen een goed alternatief kunnen
zijn voor Herwijnen, maar dat het terreinen zijn die niet in rijkseigendom zijn
en waarvoor een aantal onderzoeken naar bijv milieueffecten moet worden
gedaan.
Dit leidt beide tot vertraging en daarmee is nu de verwachting dat er geen
alternatief is. Voor de zorgvuldigheid kijken we nog wel of er op de drie
locaties mogelijkheden zijn. Daarvoor gaan we in gesprek met eigenaren en
gemeentes. Daarbij moeten we dan een tijdsindicatie geven hoe lang we
daarvoor uittrekken.
Kun je die gedachtenlijn in het fiche inbrengen?

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 29 nov. 2019 om 09:27
riiksoverheid.nI> het volgende geschreven;

Hallo
Naar aanleiding van je opmerking op het fiche: jij hebt volgens mij goed
opgelet, maar de locaties die TNO voor ons heeft doorgerekend zijn niet
anders dan op het oog “geprikt” in de (na de zeefanalyse) overgebleven
gebieden. Waar het aan een weg kon liggen, heb ik ook een plek naast een weg
gepakt, maar dat was alleen bij “Nieuwpoort” het geval. Bij “Goudriaan” en
“Meerkerk” zit ik midden in een weiland. Vandaar de opmerking dat deze
locaties nog nader moeten worden begrensd. Er moet dus letterlijk nader
onderzoek worden gedaan om een écht goede locatie aan te wijzen (in de
naaste omgeving van de doorgerekende plek om de resultaten van TNO niet te
veel te laten wijzigen).
Dat vergt onderzoek naar de eigendomsverhoudingen en een eerste overleg
met de gemeente. Daar gaat echt wel tijd in zitten.
We concluderen met het onderzoek dat er (drie) locaties zijn waar een
alternatief qua radardekking acceptabel zou zijn en waar de afstanden tot
woningen en bebouwde kommen gelijkwaardig (tot iets beter) zijn dan in
H erwij nen.
Hoeveel tijd het extra kost om met zekerheid te zeggen dat je dat en dat
perceel wil hebben (als je naar één van die drie locaties zou gaan), kost op zijn
minst wéken werk omdat je dan ook echt in overleg moet met de eigenaren en
de gemeente.
Wat betreft de gevraagde tabel met de door derden aangedragen locaties: ik
zal een tabel maken zoals jij vraagt als bijlage bij dit fiche. In het onderzoek zijn
al die locaties opgenomen in een kaart van Nederland en in een lijst. In de tekst
van het onderzoek is ingegaan op de locaties die binnen het zoekgebied vallen
(Leusderheide, ‘De Biesbosch’, ‘omgeving Slot Loevestein’). Die vallen allemaal
af en dat is daar beschreven.
Ik zal het fiche verder aanvullen met Q&A’s
Ik kan natuurlijk ook meer schrijven over het onderzoek, maar dan gaat het
ook veel meer tekst worden.
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From: ‘ rijksoverheid.nl>
Sent: Friday, November 29, 2019, 10:41 AM
To: “ mindef.nl” mindef.nI>
Cc: rijksoverheid.nI>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>
Subject: RE: paar opmerkingen ficjhe

Mijn inziens correct

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 10:41
Aan: rijksoverheid.nl>
CC: rijksoverheid.nl>; mindef.nl
Onderwerp: Re: paar opmerkingen ficjhe
Als jullie vanuit RVB kunnen aangeven dat geen van de locaties redelijk snel te betrekken is dan kan dat
doorslaggevende argument in het fiche worden verwerkt. Ben ik happy mee. Mar dan is de eindconclusie
du Herwijnen anders niets... is dat correct?

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 29 nov. 2019 om 10:32 riiksoverheid.nl> het volgende
geschreven:

Dat waren ook mijn opmerkingen alleen zou ik sterk ontraden om een onderzoeksfase te beloven om de drie
locaties verder te onderzoeken. Dat geeft onrust bij de andere gemeenten , de lokale bevolking en kosten
maanden extra tijd. En de factor tijd vinden we nu juist erg belangrijk.

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 10:27
Aan: riiksoverheid.nl>
CC: riiksoverheid.nl>; mindef.nl
Onderwerp: Re: paar opmerkingen ficjhe

en
Bericht in fiche moet dan zijn dat onderzoek is afgerond.
Dat er 3 locaties zijn die op de operationele eisen een goed alternatief kunnen zijn voor
Herwijnen, maar dat het terreinen zijn die niet in rijkseigendom zijn en waarvoor een aantal
onderzoeken naar bijv milieueffecten moet worden gedaan.
Dit leidt beide tot vertraging en daarmee is nu de verwachting dat er geen alternatief is.
Voor de zorgvuldigheid kijken we nog wel of er op de drie locaties mogelijkheden zijn.
Daarvoor gaan we in gesprek met eigenaren en gemeentes. Daarbij moeten we dan een
tijdsindicatie geven hoe lang we daarvoor uittrekken.
Kun je die gedachtenlijn in het fiche inbrengen?

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 29 nov. 2019 om 09:27 riiksoverheid.nl> het
volgende geschreven:



Hallo
Naar aanleiding van je opmerking op het fiche: jij hebt volgens mij goed opgelet, maar de
locaties die TNO voor ons heeft doorgerekend zijn niet anders dan op het oog “geprikt” in de
(na de zeefanalyse) overgebleven gebieden. Waar het aan een weg kon liggen, heb ik ook een
plek naast een weg gepakt, maar dat was alleen bij “Nieuwpoort” het geval. Bij “Goudriaan” en
“Meerkerk” zit ik midden in een weiland. Vandaar de opmerking dat deze locaties nog nader
moeten worden begrensd. Er moet dus letterlijk nader onderzoek worden gedaan om een écht
goede locatie aan te wijzen (in de naaste omgeving van de doorgerekende plek om de
resultaten van TNO niet te veel te laten wijzigen).
Dat vergt onderzoek naar de eigendomsverhoudingen en een eerste overleg met de gemeente.
Daar gaat echt wel tijd in zitten.
We concluderen met het onderzoek dat er (drie) locaties zijn waar een alternatief qua
radardekking acceptabel zou zijn en waarde afstanden tot woningen en bebouwde kommen
gelijkwaardig (tot iets beter) zijn dan in Herwijnen.
Hoeveel tijd het extra kost om met zekerheid te zeggen dat je dat en dat perceel wil hebben
(als je naar één van die drie locaties zou gaan), kost op zijn minst wéken werk omdat je dan ook
echt in overleg moet met de eigenaren en de gemeente.
Wat betreft de gevraagde tabel met de door derden aangedragen locaties: ik zal een tabel
maken zoals jij vraagt als bijlage bij dit fiche. In het onderzoek zijn al die locaties opgenomen in
een kaart van Nederland en in een lijst. In de tekst van het onderzoek is ingegaan op de locaties
die binnen het zoekgebied vallen (Leusderheide, ‘De Biesbosch’, ‘omgeving Slot Loevestein’).
Die vallen allemaal af en dat is daar beschreven.
Ik zal het fiche verder aanvullen met Q&A’s
Ik kan natuurlijk ook meer schrijven over het onderzoek, maar dan gaat het ook veel meer tekst
worden.

1
Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: donderdag 28 november 2019 23:15
Aan: rijksoverheid.nl>
Onderwerp: paar opmerkingen ficjhe

Directeur Integraal Beleid

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

M +31648957813
mindef.nl

www.defensie.nl

T,b
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f
you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the
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From: nI>
Sent: Friday, November 29, 2019, 12:38 PM
To: “ rijksoverheid.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl>;
mindef.nl” < mindef.nl>;

_____

mindef.nl’
mindef.nl>; mindef.nl” < mindef.nl>

cc: ‘ ( nl>; ‘,
@rws.nl>; @minezk.nl>;

@minbzk.nl>; “ minbzk.nl>
Subject: Fiche Parlementaire behandeling andere RCR projecten en Fiche RCR procedure en inspraak
Attachments: fiche parlementaire behandeling andere RCR besluiten.docx; Fiche RCR procedure en
inspraak.docx

Dag allen,
Bijgaand de twee EZK fiches
- parlementaire behandeling van andere RCR besluiten
- RCR procedure en inspraak
We hebben na consultatie van BZK en l&W slechts vier andere RCR besluiten gevonden waarvoor goedkeuring EK en TK nodig
was.
Een vijfde project dat genoemd werd is het project Ontpoldering Hertogin Hedwigepolder.
Het Rijksinpassingsplan hiervoor is vastgesteld op 27 januari 2014. Dit project blijkt al ruim vôôr 2009 (invoering RCR) te zijn
gestart onder de ‘rijksprojectenprocedure’ (Wet op de Ruimtelijke Ordening art. 39).
Het ‘besluit tot toepassing van de rijksprojectenprocedure’ voor dit project is op 7 september 2005 voor goedkeuring
voorgelegd aan de TK. Deze goedkeuring is zonder parlementaire behandeling verleend.
Vriendelijke groeten,

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

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

Dit becht f:i-ar bevatten die niet oc u is bestemd Indien u niet de aeadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan ii is
toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te versvijderen De Sre: as: eardt geen aansprakehikheic voor
schade van ,je!ke aard nos o:e verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verze her. van berichten.
This message may contain information that s not intended for you 1f you are not the edd:esse or ‘t this e ag as sent t you hy
mistake you are reqierre: to inform the senoer and oeiete the message Th State e:ceprs no liabsity fr: damage of any tnd resulting from
the risks nhten1 in :be electronic transmissico of esz.Coes
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From: ‘

________

rijksoverheid.nI>
Sent: Friday, November 29, 2019, 1:OZPN
To: mindef.nl” mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>; 1 mindef.nl” mindef.nl>;
mindef.nl” < mindef.nI>;

ni>; “ mindef.nl’ < mindef.nl>
Subject: Fiche relatie met windparken def. format
Attachments: Fiche relatie met windparken def. format.docx

Bijgaand ook het fiche over de relatie met windparken in het format gegoten.

Q&A’s moeten nog volgen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u hes9c Indien u niet de gea*ss c bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden wordt u ve’z: it dat aan de afzende’ te melden en het h&chtte veviideren De Staat n avr qn aar:iakjkheid voor
schaas an ,vIk aard ook die verband houdt met risico’s verbcnden aan het e’ektronisn verzenden van bCr!Citëfl
This v5sne may contain informat:on that is not intended for you 1f you are not the -i esee or t thv :vvsze was tc you b
mvak you are -‘.3srv: to inform the sender and delete thv mesvzje Tl :e azcepts nc !iability for darnage of any kind rescl”ig
the ‘3kv inhe’e,t n the electronic tratvi’ si:’ af -1vv2 es



Fiche over de relatie van de locatie Herwijnen met de windparken

in Nederland

Politiek

Er is in de regio’s veel (bestuurlijke) onrust over het uitblijven van
Verklaringen van geen bezwaar voor windparken als gevolg van het
uitblijven van besluitvorming over het starten van de
Rïjkscoördinatieregeling Herwijnen.

Kern

Toelichting

• De verplaatsing van Nieuw Milligen naar Herwijnen heeft primair een
militair-operationele reden. Het is echter gebleken dat dit voor de
nieuwe windparken in Flevoland 66k een uitkomst is omdat deze
windparken op een radar op de locatie Nieuw Milligen een
onacceptabele verstoring en verlies aan bereik betekenen. De
windparken (“Blauw” en “Groen”) zouden, wanneer Nieuw Milligen
een radarlocatie zou blijven, niet gerealiseerd kunnen worden (zoals
voorzien). Dat zou vanuit het perspectief van het Energieakkoord
2013 onacceptabel zijn.

• Omdat de locatie Herwijnen al sinds 2016 is bekend gesteld als
nieuwe radarlocatie (in de Rarro), zijn alle windparkontwikkelingen
sindsdien (mede) afgestemd op Herwijnen. Parken die nu in
ontwikkeling zijn, ook in het zuiden van het land, zijn zo gesitueerd
dat er geen onacceptabele verstoringen voor Herwijnen ontstaan.

• Wanneer Herwijnen zou moeten worden verlaten als nieuwe locatie
voor de SMART-L radar en een nieuwe locatie elders moet worden
ontwikkeld, dan zal voor al die windparklocaties opnieuw moeten
worden vastgesteld of er geen onacceptabele situaties gaan
ontstaan, Dat betekent dat de ontwikkeling van die parken moet
worden stilgelegd tot er 100 % zekerheid bestaat over de definitieve
locatie van de alternatieve plek voor Herwijnen. Dit betekent veel
tijdverlies, later opleveren van de afgesproken hoeveelheid nieuwe
duurzame energie, vastlopende businesscases van die parken en
daardoor ook grote financiële schade voor die parken. Die schade



zal men willen verhalen op de Nederlandse staat die de vertragingen
heeft veroorzaakt door reeds lang vastgestelde locatie Herwijnen
alsnog te wijzigen.

Sinds beide Kamers hebben aangegeven niet zonder meer te willen
instemmen met het starten van de Rijkscoördinatieregeling (RCR)
voor Herwijnen en eerst zeker willen weten dat er geen goede
alternatieven zijn, kan Defensie er niet zonder meer op vertrouwen
dat Herwijnen wordt gerealiseerd. Defensie is daaröm voorlopig
gestopt met het verstrekken van Verklaringen van Geen Bezwaar
aan initiatiefnemers van windparken die binnen 75 km (de in de
Rarro aangegeven toetszone) van het zoekgebied zijn gelegen. Dit
om te voorkomen dat deze windparken op een nieuwe locatie alsnog
een onacceptabele impact hebben op de radar. Voor alle windparken
die reeds een vvgb hebben, verandert er niets.

• Door deze noodzakelijke maatregel, zijn verschillende reeds
uitontwikkelde windparken in hun realisatie stilgelegd. Zonder vvgb
geven banken geen investeringskredieten omdat zij volledige
realisatiegarantie eisen. Zonder vvgb kan een project ook niet
worden uitgevoerd.

• Dit treft op dit moment in ieder geval een aantal parken in Zeeland
(Noord-Beveland en Oosterscheldekering) en Noord-Brabant (A16,
Reusel-De Mierden, Karolinapolder Steenbergen). Ook de parken
“Groen” en “Blauw” in Flevoland kunnen niet verder zo lang het niet
helemaal zeker is dat Nieuw Milligen weg zal gaan. Bij elkaar gaat
het om honderden MW aan energie die hierdoor pas (veel) later
kunnen worden gerealiseerd. Deze situatie benadeelt dan ook de
Nationale energietransitie en de afspraken uit het Energieakkoord
2013.

Q&A’s

Q-1: moeten nog worden aangemaakt... work in progress
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From: “rijksoverheid.nI>
Sent: Friday, November 29, 2019, 5:44 PM
To: “ mindef.nl’ mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>
Subject: rapport alternatieve locaties Herwijnen versie 1.2
Attachments: rapport alternatieve locaties Herwijnen versie 1 .2.docx

Bijgaand de laatste versie van het locatieonderzoek Herwijnen. Ik heb de wijzigingen die door zijn aangebracht
geaccepteerd en slechts enkele extra aanpassingen gedaan. Toch meende ik te zien dat ik eerder nog wat aanpassingen had
gemaakt die hier nog niet onder zaten. Dat vergt nog enig nauwkeurig redactioneel speurwerk.
Los daarvan is dit bij lange na nog niet een 95% versie. Er zijn nog vele opmerkingen gemaakt die zeker verwerkt moeten
worden, Ik ga daar dit weekend nog wel even voor zitten zodat we maandag een heel eind zijn.
Ik was ook onder de indruk van de opmerkingen van (BZK). Daar wil ik het nodige mee doen; ik denk dat we daar
sterker van worden.
Work in progress zogezegd.
Groet en voor nu, prettig weekend.

Dit bericht kar rformatie bevatten die niet voor u is nestemd ii u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is

tceZDjer wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het hercht te vewcie av aan\aardt neer aansprakelijkheid voor
shae van weie aard ook dit verband houdt met risscos verbonden aan her eetronisch erzender van bencbten
This message may r,tvn informatior that is riot intended for you t you 3re not the acrrressee or t this e :.a err to you by
mistake yoci are enesivc to inform the sender and delete the message f iie State accepts no liability fr :nre of any knd rerihg from
the rir inherent in the electronic tranvi irsvyi of
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From: ‘ fl1>
Sent: Friday, November 29, 2019, 4:40 PM
To: ‘ mindef.nl’ < mindef.nl> - -

Cc rijksoverheid ni < rijksoverheid ni> ‘ 4’ mindef nI
mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl” < rijksoverheid.nI>;

mindef.nI” < rnindef.nl>; mindef.nl” < mindef.nl>
Subject: Re: Fiche relatie met windparken def. format

Geheel eens met Het verschil in staatsrechteljke positie is zeker wel relevant. Het is van
belang dat de Stas consequent uitspreekt dat alleen de EK nog niet heeft ingestemd met het
besluit. Anders zet zij zelfde deur uitnodigend open voor de TK om goedkeuring te onthouden.
De interpretatie van de Stas zelf weegt zwaar voor het parlement hebben we eerder gemerkt.
Ik zou deze formulering dus aanpassen cf. de opmerking van
Groeten

Op 29nov. 2019 om 13:51 “ rnindef.nl”
mindefnl> het volgende geschreven:

In alinea vier geef je aan dat beide Kamers hebben aangegeven niet zonder meer te willen
instemmen met het starten van de RCR. Formeel heeft de Tweede Kamer toch ingestemd?
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ccs & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieei Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Hercuiesiaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPc 55A

M÷31
mindef.nI

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

rijksoverheid. nI>
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 13:02
Aan: AL/HDB mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 < mindef.nl>; Ing.,
DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>

nI>; EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIa n./AfdLuOptr
mindef.nI>

Onderwerp: Fiche relatie met windparken def. format
Bijgaand ook het fiche over de relatie met windparken in het format gegoten.

Q&A’s moeten nog volgen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van
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From: ‘ rijksoverheid.nl>
Sent: Friday, November 29, 2019, 2:27 PM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nI>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl>;
mindef.nl” < mindef.nl>; nl’ < ni>;
mindef.nl” < mindef.nl>

Subject: RE: Fiche relatie met windparken def. format

Ja, het lijkt erop dat de TK strikt genomen heeft ingestemd omdat ze heeft nagelaten na het VAO en de stemming over de
moties iets anders te verklaren.
Maar als de geluiden die ik heb opgevangen kloppen, heeft de TK, althans sommige leden daarvan, wel spijt van die gang van
zaken. Het lijkt erop dat de EK daarom het stokje heeft overgenomen en nu het gesprek met de Staatssecretaris voortzet.
In het fiche lijkt me dit subtiele onderscheid tussen de beide Kamers niet zo relevant. Ik denk dat je echter op zich wel gelijk
hebt: de TK is niet meet aan zet.
Groet,

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 13:51
Aan: rijksoverheid.nl>; mindef.nI;

rijksoverheid.nl>; mindef.nI; ni;
min def. n 1

Onderwerp: RE: Fiche relatie met windparken def. format

In alinea vier geef je aan dat beide Kamers hebben aangegeven niet zonder meer te willen instemmen met het
starten van de RCR. Formeel heeft de Tweede Kamer toch ingestemd?
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

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

M +31
mindef.nl

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

riiksoverheid.nl>
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 13:02
Aan: AL/HDB mindef.nl>;

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

mindef.nl>;
EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr < mindef.nl>
Onderwerp: Fiche relatie met windparken def. format
Bijgaand ook het fiche over de relatie met windparken in het format gegoten.
Q&A’s moeten nog volgen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt
u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
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From: ‘ ni>
Sent: Friday, November 29, 2019, 12:45 PM
To: “ mindef.nI” < mindetni>; 1 rijksoverheid.nI”

rijksoverheid.nl>; ‘ mindef.nl” mindef.nl>;
mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl”

rijksoverheid. ni>
Cc:’ mindef.nl” < mindef.nl>;

nI>
Subject: RE: Fiche Stand van Zaken Locatieonderzoek 2 12 EK
Attachments: Fiche Stand van Zaken Locatieonderzoek 2 12 EK (BH) (BS).docx

En ook nog enkele opmerkingen / suggesties van mijn kant.
Vr.gr.

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

rijksoverheid. nI
CC: ni>; mindef.nI
Onderwerp: RE: Fiche Stand van Zaken Locatieonderzoek 2 12 EK
Beste

Een kleine aanpassing (track changes).
Groet,

rilksoverheid.nl>
Verzonden: donderdag 28 november 2019 17:58
Aan: AL/HDB mindef.nI>; Ing.,
DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>
CC: mindef.nl>;

nI>
Onderwerp: Fiche Stand van Zaken Locatieonderzoek 2 12 EK
Bijgaand een eerste aanzet voor een fiche over de stand van zaken van het locatie onderzoek.
Vanzelfsprekend allemaal uit te breiden met hoe onderzoek was opgezet en welke stappen precies zijn genomen (bijvoorbeeld
met de nu opgenomen tabel). De vraag is of dat zinvol wordt geacht: het wordt dan wel steeds meer tekst.
Graag uw commentaar, dan werk ik dat morgenochtend verder uit.
Groet,

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Friday, November 29, 2019, 10:31 AM
To: ‘ mindef.nI” < mindef.nI>;

rijksoverheid.nI>
Cc: “ nl’ < fl1>; “ mindef.nl’

mindef.nI>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;
mindef.nl” < mindef.nI>

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

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

Van: mindef.nI < mindef.nI>
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 09:39
Aan: rijksoverheid.nI>; mindef.nI;

mindef.nI; rijksoverheid.nl>
CC: nI; mindef.nI
Onderwerp: RE: Fiche Stand van Zaken Locatieonderzoek 2 12 EK
Beste

Een kleine aanpassing (track changes).
Groet,

rijksoverheid. nI>
Verzonden: donderdag 28 november 2019 17:58
Aan: AL/HDB mindef.nl>; Ing.,
DMO/PROJN/PRO]N DIP < mindef.nl>;

riiksoverheid.nl>
CC: mindef.nl>;

nI>
Onderwerp: Fiche Stand van Zaken Locatieonderzoek 2 12 EK
Bijgaand een eerste aanzet voor een fiche over de stand van zaken van het locatie onderzoek.
Vanzelfsprekend allemaal uit te breiden met hoe onderzoek was opgezet en welke stappen precies zijn genomen (bijvoorbeeld
met de nu opgenomen tabel). De vraag is of dat zinvol wordt geacht: het wordt dan wel steeds meer tekst.
Graag uw commentaar, dan werk ik dat morgenochtend verder uit.
Groet,

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde

bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te

melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,

van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee
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From: tno.nl>
Sent: Friday, November 29, 2019, 2:01 PM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>
Cc: ‘ ( tno.nl>; “ tno.nI>;

mindef.nl” mindef.nl>; ‘ mindef.nl”
mindef.nl>;” tno.nl>

Subject: RE: Nieuwsbrief Regionale Media - Ministerie van Defensie 29 november 2019

Ha
Tja, niet iedere vraag is dus te beantwoorden.
In mijn rapport heb ik aangegeven voorzichtig te zijn met het extrapoleren van dierexperimentele
onderzoeksresultaten naar de humane situatie; Wat dus gewoon waar is. Een rat of een muis reageert nu
eenmaal anders dan een mens.
Om dan de omgekeerde redenering te gebruiken om die vraag te pareren, dat lijkt mij niet zo’n goed plan.
Er is gewoon niet(s) zinnigs over bekend, in de beantwoording naar een soortgelijke vraag hebben we het
volgende soortgelijke antwoord al gegeven

In het door u genoemde artikel in stralingsleed.nl maken we op dat er behoefte is
aan wetenschappelijk onderzoek over de mogelijke negatieve effecten van
kunstmatige elektromagnetische velden op de natuur. Dit wordt vooral duidelijk
uit de conclusie uit het Eklipse rapport, waar het genoemde artikel mede op is
gebaseerd. In de conclusie over ongewervelde dieren valt te lezen: “The majority
of experimental and field studies suffered from poor scientffic method (e.g. zero or
under-replicated, lack of covariate measurernents), field-unrealistic exposures to
EMR sources, or underreporting of scientific or teclmical details making
evaluation difficult.”
Met andere woorden, het onderzoek dat beschikbaar is, is van bedenkelijke
kwaliteit. Aangezien TNO zich louter baseert op publicaties die de toets der
grondigheid hebben doorstaan, zal het onderhavige document niet door TNO
beschouwd worden.

Ik stel voor om die party-line vol te houden. Verder heb ik mijn het conceptrapport over ALARA nog een
volgende zinsnede opgenomen

Eventuele toepassing van ALARA op radiofrequente elektromagnetische velden reikt in
dit geval verder dan specifiek alleen voor de voorgenomen plaatsing van de SMART-L
radar in Herwijnen.

Ook dat zou mijn advies zijn om die vol te houden. Als dieren last zouden hebben (met nadruk op als),
dan moet dat breder worden bekeken dan alleen de SMART-L radar.
Een inhoudelijke discussie over dierenwelzijn en elektromagnetische velden is buiten mijn expertiseveld
en ik zou ook niet weten wie we dan daarbij moeten betrekken. Vooralsnog is mijn advies: Vasthouden
dat het toetsingskader nu ICNIRP is. Als er politieke redenen zijn dat dit ander moet worden, dan moet er
nationaal beleid worden gemaakt en afgestemd.”. Maar dan ook voor alle andere RF-bronnen en niet
alleen SMART-L.
Is dit al iets van een voorbereiding?
M.vr.gr.

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

nnvHon
iir

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



messages.
From:

mindef.nl < mindef.nl>
Sent: vrijdag 29 november 2019 13:43
To: tno.nl>
Cc: tno.nl>; tno.nl>;

mindefni; mindef.nl
Subject: fW: Nieuwsbrief Regionale Media - Ministerie van Defensie 29 november 2019
Hoi
De STAS verwacht dat de PvdA in het debat vragen zal stellen over de gevolgen voor de gezondheid van dieren. Ik
weet dat je daar inje onderzoek niet veel mee hebt kunnen doen, maar misschien kun je wel al rekening houden met
deze vraag en iets van een antwoord voorbereiden, dan wel beschikbaar hebben?
Is bijvoorbeeld iets te zeggen of straling die voor mensen veilig is ook veilig is voor dieren? Volgens mij niet omdat
dieren toch anders in elkaar zitten en bijvoorbeeld kun zinmigen anders werken, maar misschien is daar ook iets over
te zeggen?
Met vriendelijke groet.

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

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

M +31
mindef.nl

W tvww.det’ensienl/dmo
Project Management Assistente; +31

AL/HDB
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 10:32
Aan: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;
Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>
CC: AL/DS/DAOG < mindef.nl>;

AL/HDB mindef.nl>
Onderwerp: fwd: Nieuwsbrief Regionale Media - Ministerie van Defensie 29 november 2019

en
Kun je meelezen in mailtrail...
Paar concrete vragen
- Wil je nog een keer met en via hem / door hem met en
contact opnemen en benadrukken dat we vandaag een of meerdere RCR voorbeelden hebben die
we kunnen benoemen als succes, waar de rijksoverheid een goede RCR heeft uitgevoerd.
- We hebben het in de stuurgroep al gehad over de mails van omwonenden. Ik benadruk
nogmaals de urgentie van het zekerstellen dat de mails zijn beantwoord.
- Voor het fiche communicatie graag een extracij e uit jouw PvA aanleveren waar, toch in wat
detail, in staat wat en hoe en wanneer we wat gaan doen
- TNO 4 nog even vragen om een paar regels op een mail te zetten over straling en dieren.
Is er onderzoek? Zijn er conclusies?Kunnen we zeggen dat het aannemelijk is dat een radar die
veilig is voor mensen ook veilig is voor koeien

Directeur Integraal Beleid
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From: ‘ rijksoverheid.nl>
Sent: Friday, November 29, 2019, 10:55 AM
To: ‘ mindef.nl” mindef.nl>
Cc:’ rijksoverheid.nl>; ‘ mindef.nI”

mindef.nl>; “ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ nl’
ni>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>

Subject: RE: tabel en kaart locatiesuggesties derden
Attachments: Fiche Stand van Zaken Locatieonderzoek 2 12 EK (002) opm BVV.docx

Bijgaand het aangepaste fiche. Ik werk nog aan enkele U&A’s.
Het fiche is platte tekst. Moet nog in een format van Defensie worden gegoten.

Verzonden: vrijdag 29 november 2019 10:35
Aan: mindef.nl’ mindef.nl>
CC: rijksoverheid.nl>; mindef.nl’

mindef.nl>; mindef.nl; nI; mindef.nl
Onderwerp: RE: tabel en kaart locatiesuggesties derden

Bijgaand de toegezegde tabel en de bijbehorende kaart (ook al eerder aan de stuurgroep gestuurd).
Ik pas het fiche aan aan de hand van de opmerkingen van en

Verzonden: vrijdag 29 november 2019 09:28
Aan:’ mindef.nl’ mindef.nl>
CC: riiksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: paar opmerkingen
Urgentie: Hoog
Hallo
Naar aanleiding van je opmerking op het fiche: jij hebt volgens mij goed opgelet, maar de locaties die TNO voor ons heeft
doorgerekend zijn niet anders dan op het oog “geprikt” in de (na de zeefanalyse) overgebleven gebieden. Waar het aan een weg
kon liggen, heb ik ook een plek naast een weg gepakt, maar dat was alleen bij “Nieuwpoort” het geval. Bij “Goudriaan” en
“Meerkerk” zit ik midden in een weiland. Vandaar de opmerking dat deze locaties nog nader moeten worden begrensd. Er moet
dus letterlijk nader onderzoek worden gedaan om een écht goede locatie aan te wijzen (in de naaste omgeving van de
doorgerekende plek om de resultaten van TNO niet te veel te laten wijzigen).
Dat vergt onderzoek naar de eigendomsverhoudingen en een eerste overleg met de gemeente. Daar gaat echt wel tijd in zitten.
We concluderen met het onderzoek dat er (drie) locaties zijn waar een alternatief qua radardekking acceptabel zou zijn en waar
de afstanden tot woningen en bebouwde kommen gelijkwaardig (tot iets beter) zijn dan in Herwijnen.
Hoeveel tijd het extra kost om met zekerheid te zeggen dat je dat en dat perceel wil hebben (als je naar één van die drie locaties
zou gaan), kost op zijn minst wéken werk omdat je dan ook echt in overleg moet met de eigenaren en de gemeente.
Wat betreft de gevraagde tabel met de door derden aangedragen locaties: ik zal een tabel maken zoals jij vraagt als bijlage bij
dit fiche. In het onderzoek zijn al die locaties opgenomen in een kaart van Nederland en in een lijst. In de tekst van het
onderzoek is ingegaan op de locaties die binnen het zoekgebied vallen (Leusderheide, ‘De Biesbosch’, ‘omgeving Slot
Loevestein’). Die vallen allemaal af en dat is daar beschreven.
Ik zal het fiche verder aanvullen met Q&A’s
Ik kan natuurlijk ook meer schrijven over het onderzoek, maar dan gaat het ook veel meer tekst worden.

Van: mindef.nl mindef.ni>
Verzonden: donderdag 28 november 2019 23:15
Aan: rilksoverheid.nl>
Onderwerp: paar opmerkingen

Oirecteur Integraal Beleid
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From: rijksoverheid.nl>
Sent: Saturday, November30, 2019, 11:37 PM
To: fl1>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>
Cc: ‘ mindef.nl” mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>; mindef.nl” < mindef.nI>;
mindef.nI” < mindef.nl>

Subject: RE: Fiche relatie met windparken def. format

Ik heb daar geen problemen mee. Het is natuurlijk wel zo dat de fiches alleen voor intern gebruik zijn bedoeld. En bedoeld om
feitelijke informatie op tafel te leggen bij de staatssecretaris. In mijn reactie op de mail van gaf ik al aan dat het volgens
mij ook wel klopt dat de TK akkoord is, alleen dat ik de indruk heb dat zij daar tegelijk spijt van heeft...
Maar omdat dit een heel bijzondere situatie is - deze procedure is dus heel ongebruikelijk zoals al aangaf in zijn fiche — is het
wellicht erg nuttig nog een fiche over de situatie te schetsen waarmee een goede opstelling voor het debat kan worden
gekozen. Vanzelfsprekend zal de Staatssecretaris dat zelf wel beter kunnen dan wij, maar een duwtje in de rug kan natuurlijk
geen kwaad.
Misschien moeten we ook nég duidelijker schetsen wat er gebeurt wanneer de Kamer niet instemt met de RCR voor Herwijnen.
Waar moeten we dan heen? We hebben dan wel twee drie plekken waar een radar het waarschijnlijk net zo goed zou kunnen
doen als in Herwijnen, maar ik geloof er niets van dat men daar dat zomaar zal accepteren. Hoe harder men ons weg wil hebben
uit Herwijnen, des te sterker zal het verzet op élke andere locatie worden. Niemand wil toch het afvoerputje van Herwijnen zijn?
Ik weet natuurlijk ook niet precies langs welke lijnen het debat in de EK zal worden gevoerd, maar ik denk dat de Staatssecretaris
daar ook zou moeten kunnen inbrengen (afhankelijk van de stemming natuurlijk) dat er een aanzienlijk dilemma zou ontstaan
wanneer men zou oordelen dat het absoluut ongewenst is dat de radar in Herwijnen komt. Ten eerste omdat de
politiek/maatschappelijke discussie alleen maar naar een andere plek wordt verplaatst. Ten tweede omdat er (dus) heel veel tijd
in gaat zitten voordat er sprake kan zijn van een definitief andere vestigingslokatie en dat dit dan ook ten koste zal moeten gaan
van meerdere windparken in Nederland. Ten derde omdat men dan welbewust de Nederlandse defensiecapaciteit (ook ten
dienste van geheel andere maatschappelijke belangen zoals criminaliteitsbestrijding) aantast die niet langer kan wachten op het
beschikbaar komen van een nieuwe radar.
Ik ben geen politiek adviseur, maar ik zou mij goed kunnen voorstellen dat het tijd wordt om een meet offensieve houding aan
te nemen in het debat. Steeds geduldig proberen uit te leggen wat men toch niet wil horen, is volgens mij geen succes. Laten
anderen onze stellingen maar eens weg redeneren.
Groet,

Van: nI>
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 16:40
Aan: mindef.nl
CC: rijksoverheid.nl>; mindef.nl;

rijksoverheid.nl>; mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: Re: Fiche relatie met windparken def. format
Geheel eens met Het verschil in staatsrechtelijke positie is zeker wel relevant. Het is van belang
dat de Stas consequent uitspreekt dat alleen de EK nog niet heeft ingestemd met het besluit. Anders zet
zij zelfde deur uitnodigend open voor de TK om goedkeuring te onthouden.
De interpretatie van de Stas zelf weegt zwaar voor het parlement hebben we eerder gemerkt.
Ik zou deze formulering dus aanpassen cf. de opmerking van
Groeten

Op 29 nov. 2019 om 13:51 mindef.nl” < mindef.nl> het
volgende geschreven:



In alinea vier geef je aan dat beide Kamers hebben aangegeven niet zonder meer te willen
instemmen met het starten van de RCR. Formeel heeft de Tweede Kamer toch ingestemd?
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau AcCS & Projectleider ADSS

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

M +31
mindef.nl

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

rijksoverheid. nI>
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 13:02
Aan: AL/HDB mindef.nl>;

rijksoverheid.nI>; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 < mindef.nl> Ing.,
DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nI>;

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

Onderwerp: Fiche relatie met windparken def. format
Bijgaand ook het fiche over de relatie met windparken in het format gegoten.

Q&A’s moeten nog volgen.

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

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

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
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From:’
Sent: Sunday, December 1,2019, 11:08 PM
To: mindef.nI
Cc: mindef.nl

mindef.nI>;
tnonI>;

Subject: Re: Herwijnen aanvullende vragen DM0 TNO

Ha
Ik wil eerst naar het RIVM rapport en zeker stellen wat in het stuk staat klopt alvorens ik

ga benaderen.
de veidsterkteberekening laten verifiëren omdat de gegevenlevens wit ik

veldsterkten op die afstand best hoog is.
Wordt vervolgd.
Grt

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 1 dec. 2019 om 19:59 heeft “t. mindef.nl”
mindef.nl> het volgende geschreven:

Omwonenden brengen een rapport van RTVM naar voren. Kunnen jullie de
bijbehorende vragen van een antwoord voorzien. Graag maandag met spoed
oppakken. kun jij RIVM contacten?

Directeur Integraal Beleid
+31

______

Begin doorgestuurd bericht:

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

tno.nI>

mindef. ni>
mindef.nI>; %r

mindef.nI” <

tno.nI>

mindef.nl
mindef.nI>;
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From: tno.nI>
Sent: Sunday, December 1, 2019, 10:59 PM
To: mindef.nI mindef.nI>
Subject: Re:

Ha
Ik heb Enige tijd geleden bij de voorzitter van de Gezondheid navraag gedaan. Hij kan niet op
individuele vragen ingaan, dat ivm privacywetgeving. Echter, uit ons land zijn bij ICNIRP
reacties gekomen. In hoeverre dat een relatie heeft met mijn oproep is niet vast te stellen.
Wat ik tevens begrepen meen te hebben is dat als ICNIRP de herziening publiceert, er ook een
verantwoording komt wat er met de verschillende inbreng gebeurd is.
Grt

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 1 dec. 2019 om 18:50 heeft mindef.nP
mindef.nl> het volgende geschreven:

Kun jij mij deze vraag beantwoorden?

Directeur integraal Beleid
+31

Begin doorgestuurd bericht:

Van: Wisser, B, Drs.’ < mindef.nl>
Datum: 1 december 2019 om 17:34:40 CEl
Aan: ‘ AL/HDB”

mindefni>
Kopie: (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool”
< mindefnl>,” AL/BSG”

mindef.nl>

Nogmaals de vraag wat hier uitgekomen is volgens TNO, uit de oproep
aan omwonenden?
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From: DMO/PROJN/STGP” mindef.nI>
Sent: Monday, December 2, 2019, 8:28 AM
To: ‘ rijksoverheid.nl>; ‘ AL/HDB”

mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl>; 1

BS/AL/DCO’ mindef.nl>; ‘ — Ing., DMD/PROJN/PROJN DIP”
mi ndef. ni>

Cc: ‘ AL/DS/DAOG” < mindef.nI>
Subject: RE: Aanvullende vragen Herwijnen

Collega’s,

Serieus ingaan op de locatievoorstellen van burgers is belangrijk, maar elk
(vaag) voorstel enkele uren laten doorrekenen door CARPET kost teveel tijd.

Mijn voorstel:
Het locatleonderzoek werkt op verstandige wijze van grof naar fijn. De
locatievoorstellen van de burgers horen bij “grof” (stap 1 in liet onderzoek),
doorrekenen met CARPET hoort bij stadium “fijn” (stap 3 in het onderzoek)
Daarom is mijn voorstel als volgt. Er is al een kaartje met alle
locatievoorstellen. Maak hier een tabel bij met per locatie een appreciatie,
dus een kwalitatieve toelichting waarom deze locatie niet in het zoekgebied
ligt. Paragraaf 2.4 geeft hier veel handvatten voor.
- Bijv. #l Vlasakkers Soest: biedt beperkt zicht op de Randstad omdat het
“achter” de hoogbouw van de stad Utrecht ligt.
— Bijv. 437 Voormalig vliegbasis Twente: ligt zeer oostelijk en biedt
daardoor geen zicht op de Randstad, Zeeland, Limburg en grote delen van
Brabant.

En dan nog een woord van troost. We zitten in een vervelende fase van het
project. Mijn ervaring is dat beschuldigingen van burgers helaas bij het
leven horen van een ambtenaar die werkzaam is in de ruimtelijke ordening.
Mijn advies: laat ze van je afglijden (hoe lastig ook) en blijf professioneel
werken.

Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mindef.nl

Oorspronkelijk bericht
rijksoverlieid.nl>

Verzonden: maandag 2 december 2019 00:32
Aan: AL/HDS mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>;
3S/AL/DdO mindef.nl>; DMO/PROJN/STGP

mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJ}J DI?
mindef.nl>

CC: AL/DS/DAOG < mindef.nl>
Onderwerp: EE: Aanvullende vragen Herwijnen



Met alle respect, maar de tweede opdracht om alle 39 t!) merendeels lukraak
ingediende locatiesuggesties te laten doorrekenen met ‘CARPET’ is werkelijk
belachelijk.

We hebben toch niet zomaar een zoekgebied vastgesteld?
Op wat voor niveau zijn wij in hemelsnaam aangeland? Wie uiten dit soort
beschuldigingen? Als dit de toon is die we in de Eerste Kamer gaan
tegenkomen, dan maakt het helemaal niets meer uit wat wij naar voren brengen;
dan wordt alles afgedaan met de dooddoener dat we de boel hebben
gemanipuleerd.

En er is ook nog zoiets als een praktisch bezwaar. Veel van de aangedragen
locatiesuggesties komen niet verder dan, bijvoorbeeld, de aanduiding dat de
radar op alle verschillende eilanden van Zeeland kan worden geplaatst. Dan
zouden we voor elk eiland dus een punt moeten uitzoeken waar we dan CARPET
een paar uur per locatie voor moeten laten draaien. Wat te denken van: “alle
gemeenten in liet grensgebied met België”, of “de Flevopolder benoorden
Spakenburg”, of “daar waar niet zoveel mensen wonen”?

Maar, we kunnen er ook op wijzen dat liet onderzoeksrapport de vraag zelf
feitelijk al beantwoordt: daarin is de totstandkoming van liet zoekgebied
namelijk uitvoerig beschreven. De twee criteria (“100 % afdekking Randstad”
en “maximale afdekking van de rest van Nederland buiten Wier”) hebben elk via
CARPET een eigen zoekgebied gekregen. Door die twee te combineren is het
uiteindelijke zoekgebied vastgesteld. Als men liet zoekgebied ter discussie
wil stellen, dan stelt men dus liet rekenmodel CARPET ter discussie en daarmee
zijn we geheel op sloperslioogte van dit onderzoek gekomen. Als we in die
discussie mee zouden gaan, dan nemen we onszelf niet serieus.

Bovendien worden de vragenstellers nog bediend ook: kijk je naar de kaart van
CARPET voor de “plaatsingsmogelijkheden voor afdekking van Nederland buiten
Wier” dan zie je dat heel Nederland een bepaalde score heeft. Om het
zoekgebied te kunnen vaststellen is als drempelwaarde de score van Herwijnen
gekozen. (want: “niet slecliter dan Herwijnen”) . Buiten het zoekgebied scoort
alles lager dan Herwijnen. De kaart laat duidelijk zien waar liet zwaartepunt
(de hoogste scores) ligt: grofweg rond de Biesboscli en op de stuwwallen van
Utrecht, Nijmegen en de Veluwe. Leg over die kaart de 39 genoemde locaties en
je kunt grofweg voor die locaties zien hoeveel Km2’s daar worden gescoord
voor zo’n locatie (ik neem aan dat op de CARPET-kaart kan worden ingezoomd en
dat het dus ook nog eens precies te zien zou zijn)

Dit laatste geeft in feite het antwoord op de vraag lioe elke afzonderlijk
aangedragen locatie zou scoren in CARPET. Het is dus onzin om het opnieuw te
doen en liet is zeer verantwoord om vast te stellen dat een locatie wel of
niet binnen het zoekgebied valt.

Oorspronkelijk bericht
Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: zondag 1 december 2019 16:49
Aan: rijksoverheid.nl>;

mindef.nl;
rijksoverheid.nl>; mindef.nl;

mindef . nl
mindef.nl; mindef.nl



Onderwerp: Aanvullende vragen Herwijnen

All, Ik ben bezig met aanvullende emails die zijn binnengekomen bij de EK.
Er blijven beschuldigingen worden geuit t.a.v. de beantwoording van ingekomen
emails.
Kunnen we maandag al een deel van de beantwoorden vragen online zetten. . . en
er duidelijk bij aangeven dat we de vragen over locatie en gezondheid
tegelijk inhoudelijk beantwoorden als dat we de onderzoeken online zetten? De
antwoorden die online kunnen graag afstemmen met mij en DCC,
hij kan zorgen dat er gepubliceerd wordt

Staan alle Kamerbrieven online? 1f not graag aanvullen

Kunnen jullie zekerstellen dat de ingekomen locatievoorstellen niet worden
afgedaan met “ligt buiten zoekgebied”. Graag in het locatieonderzoek een
tabel opnemen met daarin per ingekomen locatie een carpet coverage diagram
met appreciatie (bijv: te weinig lage hoogte afdekking boven de Maasvlakte /
koeltoren in de nabije omgeving leidt tot te grote schaduwwerking en daardoor
te weinig zicht) . Reden is dat er beschuldigingen worden geuit dat we eerst
iedereen locaties hebben laten aanleveren en daarna het zoekgehied pas hebben
vastgesteld en ons er nu makkelijk afmaken.

Directeur ntegraal Beleid
+31

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
reguested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Monday, December 2, 2019, 10:21 AM
To: “ mindef.nI” < mindef.nI>; “ mindef.nI”

mindef.nI>; “ mindef.nI” mindef.nI>
Cc: “ mindef.nI” mindef.nI>; “ mindef.nI” < mindef.nI>
Subject: RE: Herwijnen niet beantwoorde emails

kun jij dat bevestigen?

De vragen zoals hieronder bedoeld zijn onbekend en niet aanwezig in de
mailberichten in de inbox van radarstations@mindef.nl
De mailer heeft zeer waarschijnlijk een foutief emailadres gebruikt.

Is bij de PA te achterhalen van welk mailadres dit stuk afkomstig is?
Groeten

Oorspronkelijk bericht

maandag 2 december 2019 09:12
Aan: T mindef.nl’ < mindef.nl>;

mindef.nl; mindef.nl
CC: mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: Herwijnen niet beantwoorde emails

Ik heb zojuist alle mails uit de inbox uitgeprint en ben ze aan het
vergelijken met deze vragen maar tot zover niets kunnen vinden. Het is
waarschijnlijk een samengesteld stuk door de ons bekende hoofdindiener van
vragen en bedoeld om verwarring te zaaien en defensie in een kwaad daglicht
te zetten. Of het is. wel afkomstig van een mail maar nooit bij ons
aangekomen.
Ik check nog even verder.

Wat wel een kritisch punt zou kunnen worden is het feit (volgens mij) dat de
mail van 12 november van met een herhaald verzoek om een reactie op
zijn reactie op de mail van defensie met een uitnodiging voor een gesprek.
Die zouden we natuurlijk vanavond terug kunnen krijgen.
Het is misschien een beetje raar om vandaag hierop te reageren, dat komt over
als straatje schoon geven.
Hoe gaan we hier mee om? en
Groet

Oorspronkelijk bericht
Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: maandag 2 december 2019 09:01
Aan: mindef.nl; mindef.nl;

rijksoverheid.nl>
CC: mindef.nl
Onderwerp: EE: Herwijnen niet beantwoorde emails

Als ik heel eerlijk ben komt geen van deze vragen mij bekend voor...

Deze vragen zijn allemaal nieuw voor mij.

@ kun jij dat bevestigen?



Met vriendelijke groet,
Hoofd Projectbureau ACCS &

Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht Postbus 90125 1 3509 33

1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mindef .nl

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

Oorspronkelijk bericht
AL / H D3

Verzonden: zondag 1 december 2019 17:00
Aan: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>;
rijksoverheid.nl; BS/AL/DCO

mindef . ni>
Onderwerp: Herwijnen niet beantwoorde emails

het zou handig zijn als er op de website komt te staan dat de emails met
vragen die een verband hebben met het locatie onderzoek en of onderzoek naar
cumulatieve effecten gelijk met de publicatie van die onderzoeken worden
beantwoord...

Bijgevoegde vragen zouden nog niet zijn beantwoord (deze bijlage is ook aan
EK gestuurd) ... kunnen jullie er iets mee?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet
de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt
u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico1s verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.
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From: “ rijksoverheid.nl>
Sent: Mdriday, December 2, 2019, 9:02 AM
To: mindef.nl” mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>; ‘ nl’ < ni>
Cc: mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>
Subject: RE: RCR procedurekennis

is onze directeur T&P en heeft geen ervaring met RCR procedures. Hij is een keer gebeld door de PA hierover,
mogelijk dat daar de verkeerde veronderstelling uit voort is gekomen.
Groet

Van: mindef.nJ mindef.nl>
Verzonden: zondag 1 december 2019 20:20
Aan: rij ksoverheid.nl>;W

rjksoverheid.nl>; ni
CC: rnindefnl; mindefni; r

mindefnl
Onderwerp: Fwd: RCR procedurekennis

Iw
Ik hoor via de poi adviseur dat van RVB ( - ) de expert RCR
is. Kunnen jullie hem nog eens om argumenten in ons voordeel vragen?

Hieronder een voorbeeld waar een RCR his genomen in EK

Bijgaand stuur ikje graag een precedent als het gaat om de (uitdrukkelijke)
instemmingsprocedure tav de RCR. Het gaat om het besluit tot toepassing van de
RCR ten behoeve van het project ‘transmissiesysteem op zee Hollandse Kust Zuid?.

Op 1 december 2015 besloot de commissie EZ van de Eerste Kamer om het besluit
tot toepassing van de RCR te betrekken bij een plenaire wetsbehandeling over een
aanverwant onderwerp (wetsvoorstel STROOM), alvorens al dan niet in te stemmen.
De minister werd daarover per brief geïnformeerd op 2 december door
commissievoorzitter Gerkens (zie bijlage).

Na de plenaire behandeling van het wetsvoorstel STROOM werd het besluit tot
toepassing van de RCR opnieuw geagendeerd in de commissie op 19januari 2016.
De commissie besloot toen om in te stemmen met het besluit. Op 20 januari werd de
minister wederom per brief van de commissievoorzitter hierover geïnformeerd (zie
bijlage).
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From: tno.nl>
Sent: Monday, December 2, 2019, 12:44 PM
To: ‘ mindef.nI mindef.nl>; mindef.nl”

mindef.nl>
Subject: FW: Herwijnen aanvullende vragen DM0 TNO
Attachments: Vragen aan DM0 en TNO over stralin KNMI.docx; ATT00001.htm; KNMlradar-work-in
progress.pdf

Vanwege de urgentie een stand van zaken update.
Grt

T+31(
Senior research scientist M Cocation From
Electronic Defence t ‘ . tnonl

Innovatlon
— 1’orflf

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

g2
december 2019 12:43
To: @rivm.nl’ @rivm.nl>
Cc: t tno.nl>; tno.nl>
Subject: EW: Herwijnen aanvullende vragen DM0 TNO
Importance: High
Beste
Zeer bedankt dat je tijd wilt besteden om het volgende plat te slaan. De geel gemarkeerde passage staat
op pagina 86 van jullie rapport
RIVM rapport 861020007 / 2004
Naast de vraag, hoe hebben jullie de 80V/m fRMS) bepaald om te kunnen vergelijken met de
limitwaarde van 61 V/m RMS, heb ik ook de vraag of op 2 m hoogte betekent dit “2 meter hoogte boven
maaiveld” of “2 meter hoogte boven hartlijn van de weerradar”?
Neerslagradar
Het KNMI heeft twee neerslagradarinstallaties, één in De Bilt en één in Den Helder. Een derde
weerradar wordt beheerd door de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en staat in Herwijnen.
Neerslagradar wordt gebruikt om de locatie en de intensiteit van neerslag te kunnen bepalen. De
neerslagradars maken drie tot zes omwentelingen per minuut en zenden met een frequentie van
ongeveer 5,7 GHz. Het piekvermogen bedraagt 250 300 kW. Het gemiddeld vermogen is 200 300 W.
Uit een modellering door het RIVM van weerradar De Bilt blijkt dat op 2 m hoogte op 1000 m afstand
een niet homogeen veld met maxima tot 80 V/m voorkomt. Dit is boven het referentieniveau van 61
V/m.
Om je een beeld te geven van de cijfers waar bij vanuit gaan, heb ik een allereerste concept/notitie van
mijn collega bijgevoegd. Hierin bepalen we eerst de piekveldsterkte en daarna het tijdgemiddelde. Ook
tref je de inbreng van de bewoners aan die aan de Kamerleden is aangeboden.
Een spoedig antwoord vanmiddag wordt zeer op prijs gesteld. Vanmiddag om 15:30 zit ik samen met
Defensie bij de STAS DEF om het plenaire debat in de Eerste Kamer vanavond te bespreken.
Ongetwijfeld komt dit aan bod.
BVD!
M.vr.gr.
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From: t tno.nl>
Sent: Monday, December 2, 2019, 2:18 PM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nI>; mindef.nI”

mindef.nl>; ‘ mindef.nl’ mindef.nI>
Cc:” tno.nI>;

tno.nl>
Subject: RadHaz KNMI weerradar
Attachments: KNMlradar.pdf

Heren,
Bijgaand is een notitie omtrent de blootstelling van de KNMI weerradar te Herwijnen. De getallen die in
het bericht van de ongeruste bewonder staat kunnen wij op dit moment nog niet verklaren. Dit
‘kattenbelletje’ van mijn hand is niet intern-TNO gereviewd, vandaar de status ‘concept’.
Met de vriendelijke groet,

TNO Den Haag

From: mindef.nI < mindef.nl>
Sent: Monday, December 2, 2019 11:34 AM
To: ( tno.nI>
Subject: RE: RadHaz KNMI weerradar
0w en omdat ik na 12:00 in de auto naar den Haag zit, zou je jouw notitie dan ook direct door kunnen zetten
naar en
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

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

M +31
mindef.nI

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

Van: Ing., DMO/PRO]N/PROJN DIP
Verzonden: maandag 2 december 2019 11:32
Aan:’ t tno.nl>
CC: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;

AL/HDB mindef.nl>; AL/D5/DAOG
mindef.nl>

Onderwerp: RE: RadHaz KNMI weerradar
Helder Thanks!
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie

1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC SSA



M +31
mindef.nl

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

Van: t tno.nl>
Verzonden: maandag 2 december 2019 11:27
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nI>
Onderwerp: RadHaz KNMI weerradar

Onze berekeningen komen beduidend lager uit dat wat gemeld wordt in het bericht van de ongeruste
bewonder. Ik schrijf het netjes op in een notitie, en ga je dat vanmiddag sturen. Parallel hieraan gaat

contact opnemen met het RIVM om uit te zoeken hoe zij aan de ton onze optiek verkeerde)
waarden komen.

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Monday, December 2, 2019, 9:42 AM
To: ‘ mindef.nI” mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>; ‘ mindef.nl” mindef.nl>;
mindef.nI” mindef.nl>; mindef.nl”

mindef.nl>
Cc: ‘ mindef.nI” < mindef.nl>
Subject: RE: Aanvullende vragen Herwijnen

Collega’ s,

Er zijn twee locaties voorgesteld die in de buurt van het zoekgebied liggen
en die niet het karakter hebben van een willekeurige kreet om maar ergens een
defensieterrein te pakken. Dat betreft de locatie ‘Busterweg bij de A2 bij
Beesd’ en het AVRI-terrein in Geldermalsen. In de eerste versie van ons
rapport heb ik die locaties beschreven en aangegeven waarom ze, los van het
feit dat ze buiten het zoekgebied liggen, niet voor vestiging van de radar in
aanmerking kunnen komen (ni. beide binnen 4 km van windturbines en AVRI
terrein tevens omsloten door zones van hoogspanningsmasten) . Dat moest uit
het rapport omdat we daarmee ons eigen zoekgebied te veel nuanceerden...
buiten het zoekgebied valt gewoon af... Ik vind het uitstekend om die
beschrijvingen weer op te nemen.

En als dat niet voldoende is, kunnen we natuurlijk voor alle locaties een
dergelijke analyse maken, maar dan zullen we in feite de hele exercitie
opnieuw moeten doen (dan wel moeten uitbreiden) : waar liggen de bestaande en
geplande turbines, waar liggen alle hoogspanningsverbindingen, N2000
gebieden. Ook zullen we voor alle locaties (die dan overblijven) cirkels van
400 meter rond woningen (groot bestand!) moeten gaan trekken en dan voor de
daar weer uit overgebleven locaties alsnog een Carpet en Perseus-berekeningen
laten uitvoeren (30 uur per Perseus—berekening) . Dat is de enige manier om
een inhoudelijke beschrijving te geven van waarom een locatie afvalt. Alleen,
het laatste hebben al gedaan: met Carpet zijn al die locaties al in de éérste
stap in beeld gekomen (toen we ze nog niet kenden!) en is gebleken dat ze
lager scoren dan Herwijnen waardoor we stellen dat zo’n locatie operationeel
niet in aanmerking komt. Je kunt niet volstaan met een blik op de kaart en
dan zeggen dat een locatie te ver achter een hoog object of zo. Daar moet je
dan echt werk van maken.

Ik vind het prima om die analyse voor alle (enigszins te plaatsen) locaties
te maken, maar dan zijn we deze week nog niet klaar. En volgende weekook nog
niet omdat het doorrekenen van al die plekken heel veel tijd kost.

Oorspronkelijk bericht
Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: maandag 2 december 2019 08:59
Aan: < rijksoverheid.nl>;

rijksoverheid.nl>; mindef.nl;
mindef.nl; mindef.nl

CC: mindef.nl
Onderwerp: RE: Aanvullende vragen Herwijnen

zie mijn reactie op mail van Je hebt helemaal gelijk alle locaties
doorrekenen is niet alleen onmogelijk maar we stellen onze eigen werkwijze te
makkelijk open voor kritiek. Tegelijk is er een ander end van het spectrum en



daar geldt dat als we alleen maar zeggen dat we een aantal locaties niet
meenemen omdat ze buiten liet zoekgebied vallen, we daarmee de burger het
gevoel geven dat hij niet serieus wordt genomen. Daarom goede middenweg
kiezen en inhoudelijk beschrijven wat de reden van afkeuren is. Als er
aangedragen locaties zijn net buiten het zoekgebied is een carpetslag wel
nodig...

Original Message
From: rijksoverlieid.nl>
Sent: maandag 2 december 2019 00:32
To: Al. /HDB mindef.nl>;

rij ksoverheid.nl>;
BS/AL/DCO mindef . ni>; DMO/PROJN/STGP

mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DI?
mindef . nl>

Cc: AL/DS/DAOG < mindef.nl>
Subject: RE: Aanvullende vragen Herwijnen

Met alle respect, maar de tweede opdracht om alle 39 t!) merendeels lukraak
ingediende locatiesuggesties te laten doorrekenen met ‘CARPET’ is werkelijk
belachelijk.

We hebben toch niet zomaar een zoekgebied vastgesteld?
Op wat voor niveau zijn wij in hemelsnaam aangeland? Wie uiten dit soort
beschuldigingen? Als dit de toon is die we in de Eerste Kamer gaan
tegenkomen, dan maakt het helemaal niets meer uit wat wij naar voren brengen;
dan wordt alles afgedaan met de dooddoener dat we de boel hebben
gemanipuleerd.

En er is ook nog zoiets als een praktisch bezwaar. Veel van de aangedragen
locatiesuggesties komen niet verder dan, bijvoorbeeld, de aanduiding dat de
radar op alle verschillende eilanden van Zeeland kan worden geplaatst. Dan
zouden we voor elk eiland dus een punt moeten uitzoeken waar we dan CARPET
een paar uur per locatie voor moeten laten draaien. Wat te denken van: “alle
gemeenten in het grensgebied met België”, of Tde Flevopolder benoorden
Spakenburg”, of “daar waar niet zoveel mensen wonen”?

Maar, we kunnen er ook op wijzen dat het onderzoeksrapport de vraag zelf
feitelijk al beantwoordt: daarin is de totstandkoming van het zoekgebied
namelijk uitvoerig beschreven. De twee criteria (“100 % afdekking Randstad”
en “maximale afdekking van de rest van Nederland buiten Wier”) hebben elk via
CARPET een eigen zoekgebied gekregen. Door die twee te combineren is het
uiteindelijke zoekgebied vastgesteld. Als men het zoekgebied ter discussie
wil stellen, dan stelt men dus liet rekenmodel CARPET ter discussie en daarmee
zijn we geheel op slopershoogte van dit onderzoek gekomen. Als we in die
discussie mee zouden gaan, dan nemen we onszelf niet serieus.

Bovendien worden de vragenstellers nog bediend ook: kijk je naar de kaart van
CARPET voor de “plaatsingsmogelijkheden voor afdekking van Nederland buiten
Wier” dan zie je dat heel Nederland een bepaalde score heeft. Om het
zoekgebied te kunnen vaststellen is als drempelwaarde de score van Herwijnen
gekozen. (want: “niet slechter dan Herwijnen”) . Buiten liet zoekgebied scoort
alles lager dan Herwijnen. De kaart laat duidelijk zien waar het zwaartepunt



(de hoogste scores) ligt: grofweg rond de Biesbosch en op de stuwwallen van
Utrecht, Nijmegen en de Veluwe. Leg over die kaart de 39 genoemde locaties en
je kunt grofweg voor die locaties zien hoeveel Km2’s daar worden gescoord
voor zo’n locatie (ik neem aan dat op de CARPET-kaart kan worden ingezoomd en
dat het dus ook nog eens precies te zien zou zijn)

Dit laatste geeft in feite het antwoord op de vraag hoe elke afzonderlijk
aangedragen locatie zou scoren in CARPET. Het is dus onzin om het opnieuw te
doen en het is zeer verantwoord om vast te stellen dat een locatie wel of
niet binnen het zoekgebied valt.

Oorspronkelijk bericht
Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: zondag 1 decemler 2019 16:49
Aan: rijksoverheid.nl>;

mindef.nl;
rijksoverheid.nl>; mindef.nl;

mindef . nl
CC: mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: Aanvullende vragen Herwijnen

All, Ik ben bezig met aanvullende emails die zijn binnengekomen bij de EX.
Er blijven beschuldigingen worden geuit t.a.v. de beantwoording van ingekomen
emails.
Kunnen we maandag al een deel van de beantwoorden vragen online zetten. . . en
er duidelijk bij aangeven dat we de vragen over locatie en gezondheid
tegelijk inhoudelijk beantwoorden als dat we de onderzoeken online zetten? De
antwoorden die online kunnen graag afstemmen met mij en DCO,
hij kan zorgen dat er gepubliceerd wordt

Staan alle Kamerbrieven online? 1f not graag aanvullen

Kunnen jullie zekerstellen dat de ingekomen locatievoorstellen niet worden
afgedaan met “ligt buiten zoekgebied”. Graag in het locatieonderzoek een
tabel opnemen met daarin per ingekomen locatie een carpet coverage diagram
met appreciatie (bijv: te weinig lage hoogte afdekking hoven de Maasvlakte /
koeltoren in de nabije omgeving leidt tot te grote schaduwwerking en daardoor
te weinig zicht) . Reden is dat er beschuldigingen worden geuit dat we eerst
iedereen locaties hebben laten aanleveren en daarna het zoekgebied pas hebben
vastgesteld en ons er nu makkelijk afmaken.

Directeur Integraal Beleid
+31

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



En nu even zonder de emotie van gisteravond

Het is niet nodig om alle aangedragen locaties te laten berekenen met CARPET.
Door de manier waarop het zoekgebied is bepaald, zijn alle denkbare locaties
te loceren op een landsdekkende kaart waarop het aantal vierkante kilometers
dekking valt af te lezen. Die kaart staat in het rapport (ik krijg hem nu
niet in het mailtje geplakt...) . Als die kaart nog iets scherper wordt
afgedrukt, dan kan hij zo bij het antwoord op die “vraag” worden geplaatst.

Wil je het nog beter doen, dan moet je ook de kaart met daarop de
plaatsingsmogelijkheden om de hele Randstad te zien plaatsen. Dan heb je
beide (lioofd)criteria in beeld gebracht.

Met die kaarten hoef je ook niet nog een beschrijving van al die
verschillende locaties (valt binnen een windturbinezone, of in een N2000-
gebied etc.) te maken omdat de belangrijkste criteria (scoort lager dan
Herwijnen op afdekking van Nederland en/of valt buiten het plaatsingsgebied
voor de Randstad) daaruit kunnen worden afgeleid.

Die kaarten logenstraffen de bewering dat wij ons onderzoek zouden hebben
gemodelleerd rond de aangedragen locaties. Desalniettemin uitvoeren van
uitvoerige analyses van de afgevallen locaties betekent dat we onszelf niet
serieus nemen.

Groet,

-‘
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From: rijksoverheid.nI>
Sent: Monday, December 2, 2019, 8:22 AM
To: mindef.nI” mindef.nI>;

rijksoverheid.nI>; ‘ mfndef.nI”
mindef.nI mindef.nI>;

mindef.nI>
Cc:’ mindef.nl < mindef.nI>
Subject: RE: Aanvullende vragen Herwijnen

mindef.nl>;
mindef.nl’

reeds beoordeeld
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From:’ AOCS NM/711SQN” < @mindef.nI>
Sent: Monday, December 2, 2019, 6:52 AM
To: ‘ AL/HDB” mindef.nI>; ‘ @eatc-mil.com”

@eatc-mil.com>; @eurocontrol. int” < @eurocontrol.int>
Subject: RE: Brief radars in actieve zendmodes

Met vriendelijke groet,

Commandant 711 LVL-squadron

Oorspronkelijk bericht
Van:” AL/HDB” mindef.nl>
Datum: 01-12-19 16:53 (GMT+01:00)
Aan:” AOCS NM/71 1SQN” < @mindef.nl>,

(aeatc-mi1. corn, @eurocontrol.int
Cc:” AL/HDB” mindef.nI>
Onderwerp: Brief radars in actieve zendmodes

Omwonenden van Hei-wijnen hebben wederom aangegeven dat een deel van de radars bij Hei-wijnen reserve radars
waren en uit stonden. Is het mogelijk dat jullie een brief laten schrijven waarin wordt aangegeven van welk jaar tot
welk jaar jullie t graag de coördinatie met LVNL doen) organisaties een actieve (zendende) radar hadden
staan. Als jullie PSR SSR benoemen dan graag de uitleg erbij wat met de eerste S in SSR wordt bedoeld. Ik heb de
indruk dat secvondary met reserve wordt verward

Directeur Integraal Beleid
+31
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From: ‘ rijksoverheid.nl>
Sent: Monday, December 2, 2019, 10:I6AM
To: ‘ mindef.nl” mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>
Cc: ‘ mindef.nI” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ minbzk.nl>; ‘ nl’
ni>; ‘ rijksoverheid.nl>;

mindef.nl” mindef.nl>; ‘ tno.nl’
tno.nl>; ‘ nl’ < ni>; mindef.nl”

mindef.nl>;” mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ tno.nl”
tno.nl>

Subject: RE: Fiche communicatie EK debat Herwijnen

Wat betreft de ligging van de alternatieve locaties: “Nieuwpoort” en “Goudriaan” liggen in de gemeente Molenlanden (Zuid
Holland). “Meerkerk” ligt in de gemeente Vijifierenlanden (Utrecht). Voor Meerkerk zijn er echter wel nabijgelegen, minder
midden in de polder gelegen plekken te vinden. Die plekken liggen ook in de gemeente Molenlanden.
Praktisch gesproken lijkt de exercitie daarom vooral te moeten worden ingestoken bij Molenlanden. Als het zover moet komen.
Gr,

Van: mindefnl mindef.nl>
Verzonden: zondag 1 december 2019 14:2 1
Aan: mindef.nl: mindef.nl; tno.nl; mindef.nl;

rijksoverheid.nl>; tno.nl;
mindef.nl; mindefnl;

rijksoverheid.nl>; mindetni; mindef.nl;
ni; mindetni; ni;

minbzk.nl>
Onderwerp: Fwd: Fiche communicatie EK debat Herwijnen
Aanvullend fiche communicatie

Directeur integraal Beleid
+31

Begin doorgestuurd bericht:

Van:” AL/HDB” mindef.nl>
Datum: 30 november 2019 om 23 :20:14 CET
Aan: “Visser, B, Drs.” < mindef.nl>
Kopie:” AL/BSG” < mindef.nI>,”

(LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool” < mindef.nl>,
AL/HDB” mindef.nl>

Onderwerp: Fiche communicatie EK debat Herwijnen

Barbara een overzicht van de gedane en geplande communicatie. DM0 is tot
gistermiddag bij met het reageren op de burgerbrieven. We kijken er maandag nog
een keer expliciet naar
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From: ‘ tno.nI>
Sent: Monday, December 2, 2019, 3:06 PM
To: ‘ mindef.nI” < mindef.nI>
Cc: ‘ ( tno.nI>; ‘ tno.nI>;

mindef.nI” mindef.nl>; ‘ mindef.nI”
mindef.nI>

Subject: Re: RadHaz KNMI weerradar

Ha
Net een heel gesprek gehad met dr Het RIVM heeft tegen de verkeerde limiet getoetst.
Mijn vermoeden dat ze de piekveldsterkte moesten hebben blijkt te kloppen.
De andere vraag heb ik niet scherp. Wil ik zo naar kijken. Ben nu onderweg naar het Plein.
Grt

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 2 dec. 2019 om 14:33 heeft” mindef.nI”
rnindef.nl> het volgende geschreven:

Dank je En
De waardes die betreffende omwonende heeft gebruikt komen blijkbaar uit een
rapport van de heer Hebben jullie nog contact met hem gehad om te
achterhalen waarom het IUVM daar op is uitgekomen.
Bovendien, kunnen jullie ook iets zeggen over de tweede vraag, die over de alinea
die begint met “Klopt dit wel”? Kloppen de waardes van de SMART-L die hier
staan vermeld of is dit ook een onjuist verhaal?
Met vriendelijke groet,

Van:” ( tno.nl>
Datum: maandag 2 december 2019 om 14:18:21
Aan:” Ing., DMO/PROIN/PROJN DIP”

mindef.nl>,” AL/HDB”
mindef.nl>,” DMO/PROJN/STGP”
mindef.nl>

Cc: “ tno.nl>,”
< tno.nl>
Onderwerp: RadHaz KNMI weerradar

Heren,
Bijgaand is een notitie omtrent de blootstelling van de KNMI weerradar te Herwijnen. De
getallen die in het bericht van de ongeruste bewonder staat kunnen wij op dit moment nog
niet verklaren. Dit ‘kattenbelletje’ van mijn hand is niet intern-TNO gereviewd, vandaar de
status ‘concept’.



Met de vriendelijke groet,

TNO Den Haag

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Monday, December 2, 2019 11:34 AM
To: ( tno.nI>
Subject: RE: RadHaz KNMI weerradar
0w en omdat ik na 12:00 in de auto naar den Haag zit, zou je jouw notitie dan ook direct door
kunnen zetten naar en
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 GB 1 Utrecht 1 MPC SSA

M +31
mindef.nl

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

Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: maandag 2 december 2019 11:32
Aan: ( tno.nl>
CC: DMO/PRO]N/STGP mindef.nl>;

AL/HDB mindef.nI>;
AL/DS/DAOG < mindef.nI>

Onderwerp: RE: RadHaz KNMI weerradar
Helder Thanks!
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider AOSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie

1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPc 55A

M +31
mindef.nl

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

Van: t tno.nI>

Verzonden: maandag 2 december 2019 11:27
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>
Onderwerp: RadHaz KNMI weerradar

Onze berekeningen komen beduidend lager uit dat wat gemeld wordt in het bericht van de
ongeruste bewonder. Ik schrijf het netjes op in een notitie, en ga je dat vanmiddag sturen.



Parallel hieraan gaat contact opnemen met het RIVM om uit te zoeken hoe zij aan de
(on onze optiek verkeerde) waarden komen.

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

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

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

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

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



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

M +31
mindet.n

W yI.de7siefljLmo
Project Management Assstentet +31

AL/HDB
Verzonden: zondag 1 december 2019 19:29
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP <

Onderwerp: Vraag voor EK debat over veilige afstanden
mi ndef.nl>

Zie vraag STAS... HGaat om het aangeleverde fiche daarin staan veilige afstanden. Kloppen die
ook nog met het nieuwe veiligheidsrapport van THALES?

Beleid

Begin doorgestuurd bericht:

Van: “Visser, B, Drs.” < rnindef.nl>
Datum: 1december2019 om 17:20:55 CET

AL/BSG” <

___

(LD), Drs. EMSD, BS!AL/BSG/Mobpool” <

________
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From: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP’ <

Sent: Monday, December 2, 2019, 8:54 AM
To: AUHDB’
Cc: ‘ DMO/PROJN/STGP”
Subject:_RE: Vraag voor EK debat over veilige afstanden

mindef. nI>

mindef.nl>
mindef. nI>

nee die bundel is van voor de nieuwe versie is uitgebracht.
De tekst zou nu moeten zijn: art 11

.iijke groet, -

Projectbureau ACCS & ProjectIeder ADSS

Aan:”
Kopie:

AL/HDB” rninde[n 1>
rnindef.nI>,”

mi nde f. ni>
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From: DMO/PROJN/STGP’ mindef.nl>
Sent: Tuesday, December 3, 2019, 2:00 PM
To: ‘ AL/HDB” mindef.nl>
Cc:’ AL/DS/DAOG” < mindef.nl>; ‘ Ing.,
DMOJPROJN/PROJN DIP” mindef.nl>
Subject: Motie inzake KNMI radar

Hi
Zojuist met de strekking van de motie besproken. Hebben we die al
di g ita al?
Wanneer zullen we contact zoeken met KNMI? Eerst even afwachten of de motie wordt
aangenomen?
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht 1 Gebouw K7/K8
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

T
E mindef.nl
W www.defensie.nl/dmo
Gebouw K8 kamer 4.B038
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From: ‘ DMO/PROJN/STGP” mindef.nl>
Sent: Tuesday, December 3, 2019, 3:14 PM
To: “ gmail.com’ gmaitcom>
Cc: ‘ AL/HDB” mindef.nl>; ‘ IKAB”

mindef.nl>
Subject: Radarstation Herwijnen

Geachte heer
Vanochtend hebben en ik u even kort gesproken op het Binnenhof, buiten de
Eerste Kamer. Zoals gezegd waarderen wij uw betrokkenheid bij het Herwijnen radarstation
dossier. Via de mailbox heeft u diverse vragen gesteld over de plannen voor het
radarstation. Wij zouden graag het gesprek met u aangaan om zeker te stellen dat wij uw
vragen goed begrijpen.

en ik zijn van harte bereid om daarvoor naar Geldermalsen te komen. r’vlijn
secretaresse, zal contact met u opnemen voor een afspraak. U mag
natuurlijk iemand meenemen als u dat wilt.
Ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaani 3584 AB Utrecht Gebouw K7/K8
Postbus 90125 1 3509 BB t Utrecht 1 MPC 55A

T
F mindef.nl
W www.defensie.nl/dmo
Gebouw K8 kamer 4.8038
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From: ‘ tno.nI>
Sent: Tuesday, December 3, 2019, 7:04 PM
To: ‘ f tno.nl>; ‘ mindef.nl” mindef.nl>;

mindef.nl’ < mindef.nl>; ‘ mindef.nl’
mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;

mindef.nl” < mindet.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;
mindef.nI” < mindef.nl>; mindef.nl” < mindef.nl>;

mindef.nl” < mindef.nI>;” mindef.nP’
mindef.nl>; ‘ @mindef.nl” @mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl” < rijksoverheid.nl>;
rijksoverheid.nl” < rijksoverheid.nI>; ‘ nl’

nI>; nl’ < ni>; minbzk.nl”
minbzk.nl>; ‘ tno.nl>

Subject: EK Debat Herwijnen, vervolgactie Rectificatie RIVM’

Beste collega’s,
Zoals vanochtend toegezegd heb ik contact met RIVM gezocht ivm de rectificatie. Dit is intern RIVM
besproken foa met de accountmanager Defensie) en het RIVM over enkele dagen op aan de rapportage
beschikbaar via de weblink een erratum toevoegen.
Dus over enkele dagen is de RIVM rapportage uit 2004 over de voormalige weerradar De Bilt van een
verbetering voorzien.
Ik ga ervan uit dat ik mij hiermee van mijn taak gekweten heb.
M.vr.gt.

T +311
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nl

Innovatlon
forlilD

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

dinsdag
3 december 2019 16:12
To: mindef.nI; mindef.nI; mindef.nl;

min def. nI; min def. nI; mi nd ef. nI; mi ndef. nI;
mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl; @mindef.nl;

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

Subject: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Brief aan het KNMI’
Dames, Heren,
Ik heb contact opgenomen met een collega van het KNMI. Berichten aan het KNMI dienen gericht te
worden aan:
Directie van het KNMI
Ter attentie van
Postbus 201
3730 AE De Bilt
Geen commentaar hebbend en met de vriendelijke groet,
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From: Ing., DMO!PROJN/PROJN DIP” < mindef.nl>
Sent: Tuesday, December 3, 2019, 4:20 PM
To: ‘ AL/HDB” mindef.nl>
Subject: FW: 100 kW vraag

ik begreep dan dat de 100 kW uitspraak bij mij weg komt en dat jullie daar een
mail van hebben. Kun je mij die mail door (laten) zetten? Ik kan hem niet vinden en wil
achterhalen waar ik dat op heb gebaseerd.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

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

M +31
mindef.nl

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

Van: AL/DS/DAOG
Verzonden: dinsdag 3 december 2019 15:54
Aan: Ing., DMO/PROJN/PRDJN DIP < mindef.nl>
Onderwerp: RE: 100 kW vraag
Ik lees me pas sinds vorige week in. Geen idee welke mail jij bedoelt. De gewraakte frase
staat in de kamerbrief van 16 sept. Zover terug reikt mijn contact niet met jullie als werk
en stuurgroepleden ©
Mvg

From: Ing., DMO/PROJN/PRO]N DIP
Sent: dinsdag 3 december 2019 15:39
To: AL/DS/DAOG < mindef.nl>
Subject: 100 kW vraag

Ik begreep van dat de 100 kW stelling bij mij weg zou komen en dat jullie daar een mail
van hebben. Ik kan deze mail niet achterhalen maar ben wel op zoek naar de bron. Ik kan
me namelijk niet voorstellen dat ik dat zo uit mijn duim heb gezogen. Kun jij die mail van
mij nog een keer naar mij doorzetten?
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

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

M +31
mi ndef. nI

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31
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From: ‘ DMO/PROJN/STGP” mindef.nI>
Sent: Wednesday, December 4, 2019, 2:52 PM
To: ‘ AL/HDB” mindef.nI>
Subject: BLOKKADE BEWONERSCONTACT HERWIJNEN - Contactpersoon dhr.
zie ook hieronder

Van: gmail.com>
Verzonden: woensdag 4 december 2019 14:05
Aan: /KAB < mindef.nl>; DMO/PRQJN/STGP

mi ndef. nI>
CC: @concepts.nI>; @kpnmail.nl>
Onderwerp: Re: Radarstation Herwijnen
Geachte mevrouw
We zullen gedrieën de afspraak bijwonen ( en ikzelf), als locatie bij
voorkeur gemeentehuis Geldermalsen. (zodra er een datum geprikt is kijken we wat we daar
kunnen regelen).
De data 9, 10 11, 12, 13, 17,18, 19 en 20 december zijn niet mogelijk in een van onze agenda’s.
Wij moeten alle drie vrij nemen voor deze afspraak (het is niet ons werk, maar we doen dit in
onze privé tijd), en dat is op korte termijn lastig (het verzoek van de afspraak is door de heer

al in Oktober gedaan maar daar is door hem nooit een vetvolg op gegeven...anders
hadden we allang om tafel gezeten lijkt me)
Dat betekent dat in 2019 op dit moment alleen 16 december nog beschikbaar is. 16 december
kan tussen 10 - 16 uur.
Lukt dit niet, dan moeten we uitwijken naar de 2e week van Januari op zn vroegst.
Met vriendelijke groet,

mede namens
Op wo 4 dec. 2019 om 13:04 schreef < mindef.nl>:
Goede middag,

Zou eventueel donderdag 12 december in de ochtend ook passen?
Indien niet, dan wacht ik uw verdere bericht even af.
Vanzelfsprekend mag u mij ook bellen op één van de onderstaande nummers.

Fijne dag nog!

Met vriendelijke groet,

Directiesecretaresse D-PROJ & D-INKOOP

Kabinet Directeur

Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie

Herculeslaan 1, 3584 AB Utrecht, Krom houtkazerne K08-4.B012

1•
T



e-mail mindef.nl
http://www.defensie.nl/dmo

Oorspronkelijk bericht
Van: @gmaitcom>
Verzonden: woensdag 4 december 2019 12:19
Aan: PA, DMO/KAB < mindef.nl>
Onderwerp: Re: Radarstation Herwijnen

Beste

17 decrmber lukt ons niet. Ik mail zsm meer informatie.

Met vrgr

Verstuurd vanaf mijn iPhone

> Op 4 dec. 2019 om 11:33 heeft mindef.nl het volgende geschreven:

Geachte heer
Naar aanleiding van onderstaande mailcorrespondentie doe ik u namens mevrouw en

hierbij graag een datumvoorstel
Zou u wellicht gelegenheid hebben op:

- Dinsdag 17 december tussen 10:00 — 14:00 uur
De locatie laten wij graag aan u over.
Zoals mevrouw al aangaf in haar bericht van gisteren zijn zij en de gaarne bereid
om in Geldermalsen af te spreken, maar u bent (vanzelfsprekend) net zo welkom in Utrecht.
Graag vernemen wij van u, waarvoor bij voorbaat veel dank!
Met vriendelijke groet,

Directiesecretaresse D-PROJ & D-INKOOP

Kabinet Directeur
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Herculeslaan 1, 3584 AB Utrecht, Kromhoutkazerne K08-4B012

T

Wijzij
Wij maken verbInding

DM0
tuscn witten en kunnen



rn&ll mindef.nI
http://www.defensie.nI/dmo

Van: DMO/PROJN/STGP
Verzonden: dinsdag 3 december 2019 15:14
Aan: @gmail.com’ < @gmail.com>
CC: AL/HDB mindef.nl>; PA, DMO/KAB

mindef.nl>
Onderwerp: Radarstation Herwijnen
Geachte heer
Vanochtend hebben en ik u even kort gesproken op het Binnenhof, buiten de Eerste Kamer. Zoals
gezegd waarderen wij uw betrokkenheid bij het Herwijnen radarstation dossier. Via de mailbox heeft u diverse
vragen gesteld over de plannen voor het radarstation. Wij zouden graag het gesprek met u aangaan om zeker te
stellen dat wij uw vragen goed begrijpen.
Cdre en ik zijn van harte bereid om daarvoor naar Geldermalsen te komen. Mijn secretaresse,

zal contact met u opnemen voor een afspraak. U mag natuurlijk iemand meenemen als u dat wilt.
Ik kijk ernaar uit om u te ontmoeten.
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht 1 Gebouw K7/K8 1
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

T
E mindef.nl
W www.defensie.nl/dmo
Gebouw K8 kamer 4.B038
>

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and
delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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From:’ DMO/PROJN/STGP” mindef.nl>
Sent: Wednesday, December 4, 2019, 1:23 PM
To: “ fl1>; ‘ AL/HDB”

mindef.nI>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
mindef.nl>; rijksoverheid.nl” < rijksoverheid.nl>;

mindef.nI>;
AL/DS/DAOG” < rnindef.nI>; EMSD,

BS/AUDS/Dir. PIan./AfdLuOptr’ mindef.nI>; ‘ AUBSG”
mindef.nI>;” rijksoverheid.nI’ < rijksoverheid.nl>

Cc: ‘ t fl1>;’ minbzk.nI”
minbzk.nl>;’ tno.nI’ tno.nl>; ‘ tno.nl”

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

Dag
Kol is penvoerder van een brief aan de Eerste Kamer die vrijdag einde dag
gereed moet zijn. Ik ben door de verslagen van 2 en 3 december aan het pluizen om zeker
te stellen dat alle toezeggingen worden nagekomen.
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mi ndef. nI

Van: nI>
Verzonden: woensdag 4 december 2019 12:16
Aan: DMO/PROJN/STGP mindef.nI>;

AL/HDB mindef.nI>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
mindef.nl>; rijksoverheid.nI; EMSD, CLSK/PLV C

LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 < min def.nl>; AL/DS/DAOG
mindef.nI>; EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr
mindef.nl>; AL/BSG < mindef.nl>;

rijksoverheid. fl1
CC: t nI>; minbzk.nl; tno.nI;

tno.nl
Onderwerp: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Brief aan het KNMI’
Dag allen,
Op de site van de Eerste Kamer staat nu o.a. het volgende:
Maandagavond kwamen de Eerste Kamerleden en de staatssecretaris in eerste termijn aan het woord.
Dinsdagochtend werd het debat vervolgd en diende senator (Fractie-Otten) een motie in
waarin de regering wordt verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om tot een radar-ruil te komen.
De Kamer stemt dinsdag 10 december over deze motie en, onder voorbehoud van door de
staatssecretaris toegezegde stukken, ook over de vraag of de Eerste Kamer kan instemmen met de
toepassing van de Rijkscoördinatieregeling. (onderstreping van mij BS).
Is duidelijk welke stukken dit zijn? En wie is verantwoordelijk voor coördinatie van de tijdige
toezending van deze stukken aan de EK?
Vriendelijke groeten,

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: woensdag 4 december 2019 08:32
Aan: tno.nl
CC: mindef.nl; mïndef.nl; mindefnl; mindef.nl;
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From: ‘ DMO/PROJN/STGP” mindef. ni>
Sent: Wednesday, December 4, 2019, 10:32 PM
To: “ rijksoverheid.nl>; ‘ AUBSG”

mindef.nl>;” AUDS/DAOG” < mindef.nl>;
nl’ < nI>;’

rijksoverheid. nI>; ‘ BS/AL/HDB/Belmdwrs” < mindef.nl>;
AL/HDB” mindef.nl>;” nl’

fl1>; “ minbzk.nI>; ‘ tno.nl”
tno.nl>; ‘ tno.nl” < tno.nl>;” Ing.,

DMO/PROJN/PROJN DIP” < mindef.nl>;” EMSD, CLSKJPLV C
LSK]DO/C4ISR/SAIR C2” < mindef.nl>;” EMSD, BSIAUDSIDir.
Plan./AfdLuOptr” < mindef.nl>;’ EMSD, BS/AUH DB/Belmdwrs”

mindef.nI>; ‘ rijksoverheid.nl>; ‘ (LD),
Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool” < mindef.nl>
Subject: RE: toezeggingen STAS naar EK en daaruit voortvloeiende acties
Attachments: RCR Herwijnen EK 2 en 3 dec 2019 Toezeggingen.xlsx

Collega’s,
Ik heb de conceptverslagen van 2 en 3 december doorgezocht op de precieze formulering van de
toezeggingen. Bijgaand een overzicht van de 10 toezeggingen, met een vertaling in een actie,
actiehouder en deadline. Als je met een actie tegen problemen aanloopt, hoor ik dat graag zo snel
mogelijk.
Actie 8 kan ik niet in de conceptverslagen vinden. Was dit misschien een wens van de Stas zelf?

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

min def. nI

Verstuurd vanaf mijn iPad

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

Kleine aanvulling van mijn kant:
Ik zie niet dat de toezeggingen 2 en 3 in het locatieonderzoek landen. Dat gaat daar naar
mijn mening niet over.
Wat betreft toezegging 6: de Motie Voordewind c.s. heeft het uitsluitend over
“informeren” en niet over “verantwoorden”. Dat betekent dat het toezenden van het
locatieonderzoek voldoende is om aan de motie tegemoet te komen. Ik meende in de
Eerste Kamer iemand in verband inderdaad het woord “verantwoorden” te horen
gebruiken. Dat past in het plaatje dat men ons probeert terug te verwijzen naar de
Tweede Kamer. Als we dat niet willen (want dan beginnen we opnieuw), dan moeten we
de gebruikte woorden wel scherp in de gaten blijven houden.
Groet,

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 4 december 2019 14:24
Aan: mindef.nl; nl

rijksoverheid.nl>; mindef.nl;
riiksoverheid.nl>; mindef.nl; mindef.nl

CC: ni; minbzk.nl>;
tno.nl; tno.nl; mindef.nl;



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

Onderwerp: RE: toezeggingen STAS naar EK en daaruit voortvloeiende acties
Dank voor het overzicht, en Paar punten:

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

- Daarnaast luistert toezegging 6 nogal nauw. Volgens mij heeft de stas niet
toegezegd dat ze zich verantwoord [n beide Kamers. Dat staat ook niet in
de overgenomen motie van Voordewind. Volgens mij heeft ze toegezegd
die motie uit te voeren en die gaat over informeren. Kan de motietekst er
nog even bij gepakt worden, want in de EK werd ook gesuggereerd (door
D66) dat er nog een debat in de TK zou volgen, maar dat is niet zo
afgesproken.

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

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

Van: AL/DS/DAOG
Verzonden: woensdag 4 december 2019 14:07
Aan: riiksoverheid.nl;

DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;
riiksoverheid.nl; BS/AL/H DB/Belmdwrs

mindef.nl>; AL/HDB
mi ndef. n 1>

CC: t minbzk.nl;
tno.nl; tno.nl; Ing.,

DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>;
mindef.nl>; EMSD,

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

mindef.nl>;’ riiksoverheid.nl>
Onderwerp: toezeggingen STAS naar EK en daaruit voortvloeiende acties
Beste Herwijnen-collega’s,
Onze ‘EK-reisleider’ heeft onderstaand overzichtje van 10
toezeggingen gemaakt (dankje!) Gister einde ochtend bespraken we grofweg wie
wat doet. Nu aan mij de taak om het huiswerk bij elkaar te brengen en uiterlijk
donderdagmiddag voor te leggen aan Volgens mij gaat het om
de rood gemerkte toezeggingen die deze week afhandeling verdienen.
Feit is dat ik nog lang niet iedereen in dit project ontmoet heb en we nu
behoorlijke politieke tijdsdruk ervaren. Toch zullen we er deze week samen uit
moeten komen.
Het toezeggingenoverzicht:

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

nader: bij nalezen van transcripten: Stas gaf aan ‘zo snel mogelijk’, ‘wellicht
volgende week’. Streven blijft vrijdagmiddag op de site plaatsen alle
binnengekomen vragen te plaatsen, waarvoor de steller toestemming heeft



gegeven om dat geanonimiseerd te doen. We spraken gister af dat de
‘eenvoudigere vragen’ waar de beide rapporten (TNO cumulatieve
stralingseffecten en alternatieve-locatie onderzoek) niet op terug komen, zo
mogelijk ook beantwoord dienen te worden.
Het gaat hier dus niet om een reactienota, maar om een actie: plaatsen op de
website. Ik sta in conctact met de website redactie.
Actie wordt nu ondernomen door (iom Met hem heb ik net
zekergesteld dat hij alle ingekomen berichten heeft gezien (t/m de laatste van
21 nov). Ik ontvang binnenkort het conceptoverzicht.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Doe ik in diezelfde brief.
9. STAS zegt toe de Kamer te informeren over de vergelijking van de

dekkingskaart Wier versus Herwijnen.
zorgt voor een nog mooiere kaart dan die in het TNO rapport

van 2012 al aan de EK is aangeboden. Die creatie verwerk in de brief.
10. STAS zegt toe om de mogelijkheden voor een ruil met het KNMI

(buienradar) te onderzoeken.
Ik zie dat pogingen ondernomen worden om formeel antwoord te krijgen van het
KNMI. Wanneer dat donderdagmiddag binnen is, kan het nog mee in de brief.
Als ik iets als kerverse inval-DGB-dossierhouder over het hoofd zie, sta ik open
voor jullie inzichten en coaching. Graag meedenken hoe we de langere termijn
toezeggingen ook waar maken.

From: nI>
Sent: woensdag 4 december 2019 12:16
To: DMO/PROJN/STGP mindef.nI>;

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



min def. n I>
AL/DS/DAOG < mindef.nl>;

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

Cc: t ni>; minbzk.nl;
tno.nI; tno.nI

Subject: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Brief aan het KNMI’
Dag allen,
Op de site van de Eerste Kamer staat nu o.a. het volgende:
Maandagavond kwamen de Eerste Kamerleden en de staatssecretaris in eerste termijn
aan het woord. Dinsdagochtend werd het debat vervolgd en diende senator De Vries
(Fractie-Otten) een motie in waarin de regering wordt verzocht de mogelijkheden te
onderzoeken om tot een radar-ruil te komen. De Kamer stemt dinsdag 10 december over
deze motie en, onder voorbehoud van door de staatssecretaris toegezegde stukken, ook
over de vraag of de Eerste Kamer kan instemmen met de toepassing van de
Rijkscoördinatieregeling. (onderstreping van mij
Is duidelijk welke stukken dit zijn? En wie is verantwoordelijk voor coördinatie van de
tijdige toezending van deze stukken aan de EK?
Vriendelijke groeten,

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any
kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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From: DMO/PROJN/STGP” mindef.nI>
Sent: Wednesday, December 4, 2019, 8:02 AM
To: “ AL/HDB mindef.nI>
Cc: AL/DS/DAOG’ < mindef.nl>; ‘ EMSD,
BS/AUHDB/Belmdwrs’ < mindef.nl>
Subject: Re: Toezeggingen

Hi Ik zet de dingen uit en houd opvolging in de gaten.

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mindef.nl

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 4 dec. 2019 om 07:3 7 heeft AL/HDB
mindef.nl> het volgende geschreven:

Met dank aan de toezeggingen. eom zoveel mogelijk in de lijn te doen... kun
jij ze laten uitzetten waar nodig en track houden op de uitvoering?

wat we kunnen adresseren in de brief graag meenemen. Dekkingskaartje Wier
uit eerste termijn doen we er ook bij.

Directeur Integraal Beleid
+31

Begin doorgestuurd bericht:

Van:” EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwr&’
mindef.nl>

Datum: 3 december 2019 om 12:28:28 CET
Aan:” AL/HDB”

rnindef.nl>
Onderwerp: Toezeggingen

Zonder volledig in dossier te zitten, zijn dit mi de toezeggingen waaraan we gehoor
moeten geven.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

G rt
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From: rijksoverheid.nI>
Sent: Wednesday, December 4, 2019, 11:26 PM
To: ‘ mindef.nI” < mindef.nI>
Cc: “ mindef.nI” mindef.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nI>; ‘ rijksoverheid.nI>;
mindef.nI’ < mindef.nI>

Subject: 2019 12 06 Antwoordbrief STASDEF EK vragen Herwijnen
Attachments: 2019 12 06 Antwoordbrief STASDEF EK vragen Herwijnen.docx

Bijgevoegd enige reacties op jouw werk. Ik ben het niet altijd eens met jouw keuzes maar zie mijn commentaar vooral als
bijdrage om tot een goed evenwicht te komen. Ik ben wel kritisch over jouw wens om het aspect (realisatie)tijd op te nemen in
de beschrijving van het onderzoek. Het vinden van een goede locatie staat los van de tijd die gemoeid zal zijn met het realiseren
van een alternatief op zo’n locatie. Eigenlijk hebben alle alternatieve locaties hetzelfde tijdprofiel: namelijk dat het minstens 1,5
â 2 jaar meer tijd gaat kosten dan wanneer we nu op Herwijnen mogen starten met de procedure. In de beoordeling van de
overgebleven locaties wordt in het rapport daaraan aandacht besteed. Het is dan ook zeker goed om in deze beschrijving dat
aspect te noemen, maar omdat het niet bepalend is voor de vraag of een locatie als zodanig geschikt is voor een radarstation,
wil ik ook niet meer dan dat suggereren. Hoe belangrijk de tijd ook is, in feite wordt er slechts beperkt naar gekeken. Pas
wanneer we gericht een locatie gaan uitwerken, dan pas kun je ook de tijd beter gaan inschatten.
(De kans is dus groot dat wanneer de Kamerleden erachter komen dat er wel enkele acceptabele locaties denkbaar zijn, dat zij
dan ons zullen opdragen om eerst maar eens het draagvlak en specifiek te verwachten realisatietijd van zo’n locatie te gaan
onderzoeken... dat kost pas tijd)
Vriendelijke groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerce bent of dit beiicit abusievelijk aan u is
.‘oJer wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te eoI:ieen De Staat aanvaardt geen aanspiakeh[kheid voor
schade van welke aard ook Je verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berchten
This message ma contain infornation that is not intended for you 1f you are not the addressee or if this message was sent to yo by
mistake you are requestea to inform the sender and delete the message The State accepts no liahility for damage of any kind resaltino from
tOe risks inherent in the electronic transmission of messaoes
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Wednesday, December 4, 2019, 11:48 PM
To: mindef.nI mindef.nI>; ‘ mindef.nI’

mindef.nI>; ‘ mindef.nI” < mindef.nl>;
rijksoverheid.nl>; mindef.nl” < mindef.nl>

Subject: FW: Radarpost Herwijnen

Bijgaand een e-mailbericht van de Zeeuwse windcoördinator. Blijkbaar verwacht het IPO dat de EK zal instemmen met de RCR
voor Herwijnen. Het lijkt mij wat optimistisch, maar je weet maar nooit. Onderstaande bericht wellicht interessant voor de stas.
Groet,

Van: ) < . zeeland.nI>
Verzonden: woensdag 4 december 2019 19:50
Aan: rijksoverheid.nI>
Onderwerp: EW: Radarpost Herwijnen

Zie onderstaand ter info. Provincies kijken positief tegen de stemming aan. Ook mijn gedeputeerde geeft aan dat
de gedeputeerden hun politieke werk gedaan hebben, dus misschien komt het goed.
Overigens zijn dan volgens mij de provincies die nog binnen een mogelijke contour van een alternatieve locatie
liggen nog niet van hun probleem af.
Gr,

Van:

______

Verzonden: woensdag 4 december 2019 14:51
Aan: overijssel.nl; @prvlimburg.nl; @pzh.nI; @noord
holland.nI; @brabant.nI; @drenthe.nI; @frvslan.nI; gelderland.nI;

flevoland.nl;
. ( zeeland.nl>;

rvo.nl; R. provinciegroningen.nI; @provincie-utrecht.nI
Onderwerp: FW: Radarpost Herwijnen
Beste BLOW-co’s,
Maandag en dinsdag is gesproken over Herwijnen in de Eerste Kamer. Hieronder een korte reflectie
hiervan die ook met BAC energie en AAC energie is gedeeld.
Met vriendelijke groeten,

Interprovinciaal Overleg
Adviseur
Herengracht 23
2S11EGDen Haag
Tel:
Email: @ipo.nl

•
p0 Interprovinciaat OverLeg

van, VOOt en door provincies

Van: < @lPO.Nl>
Verzonden: woensdag 4 december 2019 14:49
Onderwerp: Radarpost Herwijnen
Aan de leden van de BAC Energie
Cc: leden AAC Energie



Beste leden van de BAC energie,
Maandag en dinsdag is in de Eerste Kamer gesproken met de staatssecretaris over de radarplaatsing in
Herwijnen, die invloed heeft op de opties om windmolens te plaatsen.
Conclusie
Naar verwachting zal de Eerste Kamer volgende week instemmen met het gebruik van de RCR. Daarmee
is de onzekerheid omtrent de locatie echter nog niet van tafel. Daarover komt uitsluitsel als de
staatsecretaris haar onderzoeken naar beide Kamers stuurt medio december. Dan zal blijken of ze
vasthoudt aan Herwijnen, danwel opteert voor een alternatieve locatie. Ongetwijfeld zal daarover
opnieuw gedebatteerd gaan worden in in ieder geval de Tweede Kamer.

Eerste termijn:
In het debat heeft de staatssecretaris nogmaals bevestigd dat medio december het onderzoek naar
alternatieve locaties beschikbaar is. Als er een ‘veel betere’ locatie is binnen de kaders van Defensie zal
de staatssecretaris voor deze locatie gaan. ‘Veel betere’ omwille van de snelheid omdat de staat van de
huidige radarinstallatie sterk verouderd is en de stappen die voor Herwijnen nodig zijn al (deels) zijn
gezet.
Er is door verschillende Kamerleden geïnformeerd naar de effecten van de radarinstallatie op de
windopgave. Tegelijkertijd werd dit ook als probleem van de regering gezien door GroenLinks, omdat die
niet tijdig haar huiswerk zou hebben gedaan. De CU gaf aan dat dit geen reden mag zijn om ‘de lokale
democratie buitenspel te zetten’. D66 noemt expliciet de 900MW (15% van de opgave) die in gevaar
komt. Bij een alternatieve locatie dient Herwijnen wat hun betreft echter wel onmiddellijk te stoppen.
De inzet van PvdA is niet om de RCR tegen te houden, maar wel dat de goede informatie beschikbaar
moet komen om tot een zorgvuldig besluit te komen. De CDA-fractie denkt onder voorwaarden positief
mee over de toepassing van de rijkscoôrdinatieregeling. Voor de VVD biedt een besluit tot starten van de
rijkscoördinatieregeling dan ook de beste garantie voor een zorgvuldige bestuurlijke weging en een
spoedige besluitvorming.
Tweede termiin:
In de tweede termijn hebben de partijen het volgende aangegeven:
- SP: De rijkscoördinatieregeling is geen bestuurlijk militair oefenterrein. Daarmee blijft het huidige
voorstel om nu al de rijkscoördinatieregeling in te zetten naar de mening van de SP onverminderd
ontijdig, onnodig en daarmee onwenselijk.
- GroenLinks: Met alle ongemak zullen we uiteindelijk wel moeten stemmen. Het zal voor mijn fractie
moeilijk zijn in te stemmen, gezien de mist en het drijfzand waar we nog steeds in zitten.
- ChristenUnie: met het achterdeurtje dat de Tweede Kamer heeft gecreëerd wat betreft de locatie en
met de toezegging die de staatssecretaris op verzoek van mevrouw Moonen heeft gedaan aan de Eerste
Kamer om ons te informeren over de stand van zaken, zodat wij een vinger aan de pois kunnen houden,
stemmen wij in met de RCR.
- VVD: Zoals u uit mijn eerste termijn gisteren heeft kunnen opmaken, was de VVD al overtuigd dat het
zaak is de rijkscoördinatieregeling nu snel te starten.
- CDA: Met deze waarborgen en de geduide rol van de Tweede Kamer kan ik de CDA-Eerste Kamerfractie
voorstellen om in te stemmen met het besluit om de rijkscoördinatieregeling Herwijnen toe te gaan
passen.
- D66: Wacht de reactie van de staatssecretaris af alvorens ik met een advies naar de D66-fractie ga.
Daarnaast gaf de staatssecretaris aan dat het wel/niet afgeven van vergunningen niet afhankelijk is van
de RCR, maar van het alternatieven onderzoek. Op basis daarvan kan aangegeven worden of er
verklaringen van geen bezwaar kunnen worden afgegeven:



“Dan wil ik verdergaan met de beantwoording van vragen. De heet Ganzevoort vroeg ook naar de
vergunning voor windparken. De heer Janssen vroeg daar gisteren eigenlijk ook naar. Het is goed om
twee dingen uit elkaar te halen. Als de radar zou blijven staan op Nieuw-Milligen, dan is er een probleem
met Flevoland, als het gaat om drie molenparken op land. Dat is een aparte discussie. De tweede vraag
van de heer Janssen gisteravond heeft ermee te maken dat zolang wij nog bezig zijn met een zoekgebied
— waarbij een cirkel geldt van 75 kilometer eromheen — ik vooralsnog niet kan zeggen: u mag daar een
windmolen plaatsen. Want ik heb nog niet definitief vastgesteld waar de radar komt. Van het zoekgebied
hebt u gezegd dat het een postzegel is, maar als je daar een grens van 75 kilometer omheen trekt, dan
heb je best veel gebieden in Nederland waar op dit moment we/plannen zijn voor windmolens — of het
nou een paar zijn of wat meer — maar waarvan ik nu omdat het onderzoek nog loopt dus niet definitief
kan zeggen of ik er wel of geen bezwaar tegen heb. Dus dat zijn de twee verschillende discussies in dezen.
De heer Ganzevoort (GroenLinks):
Heel kort en heel precies. Dat wacht dus niet op onze instemming met de RCR; dat wacht op de uitkomst
van het alternatieve onderzoek?
Staatssecretaris Visser:
Ja. En daarmee het besluit van Defensie of wij doorgaan op deze wijze, ja of nee. Dat naar aanleiding van
de windmolenvraag.”
Er is één motie ingediend over een ruil tussen de KNMI radar en de defensieradar-locatie (KNMI naar
Nieuw Milligen) (ontraden).
U kunt het debat hier teruglezen:
Eerste termijn: https://www.eerstekamer.nI/verslag/20191202/verslag
Tweede Termijn: https://www.eerstekamer.nI/verslag/20191203/verslag
Met vriendelijke groeten,

Interprovinciaal Overleg
Adviseur
Herengracht 23
2511EGDen Haag
Tel:
Email: @ipo.nl

.) InterprovnciaaL Overleg
1J van, voor en door prOvinde5

Het nieuws van, voor en door provincies ontvangen? Meld je dan nu aan voor de F

LJ
Naar een duurzaam Nederland: bekijk hier wat provincies in de praktijk doen op het Rebied van de energietransitie.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
inform the sender and delete the message. P0, the Association of the provinces of the Netherlands, accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent to the electronic transmission of messages.

Dir e-: kan :. te. ie: die net voor u is uv’s Inden u niet de ceadresseerde bent of dit beiicht eb iEO.Ciii aan u is
i’srcJt u vezoci-,t dat aan oe :c:oer te neo en het bericht te verwitderen De Staat aanvaardt geen .::i:beid voor

schade van welke aoi ook die eiceid rcucit ovi risico’s .k’l)cfld&n aan het etektion!sch verzenden van herrchten
This message n.y contain oh, iroatDO that is not inte:icieo for you 1f you are not irie addreseee or if th’t massage vas sent to you by
rnrsta’ce you are reqivaten to inform the sendei and delete the message Tne State aeno no iiahiirty to damage ci any knd resulting from
the e’.o inherent in the eIectrco ‘insmrsson of messages
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From:’ tno.nI>
Sent: Wednesday, December 4, 2019, 9:34 PM
To:’ mindef.nl” mindef.nI>
Subject: Re: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Rectificatie RIVM’

Ha
We konden binnen 3-5 werkdagen het erratum verwachten.
Als het er volgende week niet op staat, ga ik sowieso bellen.
Morgen bellen voor 10.00 want ik host donderdag en vrijdag een NATO SCI.
Grt

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 4dec.2019 om 21:11 heeft” mindefnl”
mindef.nl> het volgende geschreven:

heb je er afspraken bij gemaakt over de communicatie die ze bij de wijziging zetten. 1f so wat
is de afspraak. Morgen nog even over telefoneren...

From: tno.nI>
Sent: woensdag 4 december 2019 09:10
To: AL/HDB mindef.nl>
Cc: t tno.nl>
Subject: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Rectificatie RIVM’
Ha
Graag gedaan, maar het ging niet helemaal zonder slag of stoot. Het RIVM zat even op de
processen en vroeg zich af waarom zij op verzoek van TNO een rectificatie zouden moeten
schrijven over een 15 jaar oud rapport.
Uitgelegd dat niet TNO, maar de Staatssecretaris Defensie dat vraagt en dat ik dat
dringende verzoek namens de Stas overbreng aan RIVM. Dat wij in het proces Herwijnen
last hebben van deze storende fout en dat graag gecorrigeerd willen zien. Dat het
alternatief is dat TNO een briefrapport maakt waarin dan staat dat er een foute vergelijking
is gemaakt maar dat het handiger is als het RIVM dat zelf doet.
Gesprek was overigens goed, collegiaal en opbouwend. Maar ze hadden bij RIVM zo 123
niet door hoe vervelend dit was voor ons werk. Dat is gelukkig goed gekomen.
Grt.

T+31(
Senior research scientist M Location
Electronic Defence E tnonI

<irnaue00 t gif>
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inforni 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.



tno.nl>; tno.nl>
Subject: EK Debat Herwijnen, vervolgactie Brief aan het KNMI’
Dames, Heren,
Ik heb contact opgenomen met een collega van het KNMI. Berichten aan het
KNMI dienen gericht te worden aan:
Directie van het KNMI
Ter attentie van
Postbus 201
3730 AE De Bilt
Geen commentaar hebbend en met de vriendelijke groet,

TNO Den Haag

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any
kind resuÏting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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From: ‘ tno.nl>
Sent: Wednesday, December 4, 2019, 9:10 AM
To: ‘ mindef.nl” mindef.nI>
Cc: ( tno.nl>
Subject: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Rectificatie RIVM’

Ha
Graag gedaan, maar het ging niet helemaal zonder slag of stoot. Het RIVM zat even op de processen en
vroeg zich af waarom zij op verzoek van TNO een rectificatie zouden moeten schrijven over een 15 jaar
oud rapport.
Uitgelegd dat niet TNO, maar de Staatssecretaris Defensie dat vraagt en dat ik dat dringende verzoek
namens de Stas overbreng aan RIVM. Dat wij in het proces Herwijnen last hebben van deze storende
fout en dat graag gecorrigeerd willen zien. Dat het alternatief is dat TNO een briefrapport maakt waarin
dan staat dat er een foute vergelijking is gemaakt maar dat het handiger is als het RIVM dat zelf doet.
Gesprek was overigens goed, collegiaal en opbouwend. Maar ze hadden bi] RIVM zo 123 niet door hoe
vervelend dit was voor ons werk. Dat is gelukkig goed gekomen.
Grt.

1+311
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence t tno.nl

InnDvatloa
—— foi Iif

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

mindef.n
1>
Sent: woensdag 4 december 2019 07:12
To: tno.nl>
Cc: ( tno.nl>; mindef.nl mindef.nl;

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

mindef.nl rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nl;
nI; nI; minbzk.nl;

tnonl>
Subject: Re: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Rectificatie RIVM’
Top dank daarvoor. Als je een seintje krijgt van RIVM dat het erop staat laat dan even weten

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 3 dec. 2019 om 19:04 heeft tno.nl> het volgende
geschreven:

Beste collega’s,



Zoals vanochtend toegezegd heb ik contact met RIVM gezocht ivm de rectificatie. Dit is
intern RIVM besproken (oa met de accountmanager Defensie) en het RIVM over enkele
dagen op aan de rapportage beschikbaar via de weblink een erratum toevoegen.
Dus over enkele dagen is de RIVM rapportage uit 2004 over de voormalige weerradar De
Bilt van een verbetering voorzien.
Ik ga ervan uit dat ik mij hiermee van mijn taak gekweten heb.
M .vr.gt.

T +31

Senior research scientist M Location
Electronic Defence E tno.nl

<imageoOl.gif.attachctrl>
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are 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.

From: ( tno.nl>
Sent: dinsdag 3 december 2019 16:12
To: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl;

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

riiksoverheid.nl; riiksoverheid.nl;
minbzk.nl;

tno.nl>; tno.nl>
Subject: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Brief aan het KNMI’
Dames, Heren,
Ik heb contact opgenomen met een collega van het KNMI. Berichten aan het KNMI dienen
gericht te worden aan:
Directie van het KNMI
Ter attentie van
Postbus 201
3730 AE De Bilt
Geen commentaar hebbend en met de vriendelijke groet,

TNO Den Haag

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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From: ‘ fl1>
Sent: Wednesday, December 4, 2019, 3:17 PM
To: “ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nI”

mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl” < rijksoverheid.nl>;
mindef.nl” mindef.nI>; ‘ rijksoverheid.nl”
rijksoverheid.nI>;” mindef.nl” < mindef.nl>;

mindef.nl” mindef.nl>
Cc: ‘ t ni>; ‘ minbzk.nI”

minbzk.nI>; ‘ tno.nl” < tno.nl>; ‘ tno.nl”
tno.nI>; “ mindef.nl < mindef.nl>; ‘ mindef.nI”

mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nI>; ‘ mindef.nl’
mindef.nl>;” rijksoverheid.nl” < rijksoverheid.nI>;

mindef.nl” < mindef.nl>
Subject: RE: toezeggingen STAS naar EK en daaruit voortvloeiende acties

Toezegging 4 moet iets nauwkeuriger worden geformuleerd:
4.STAS zegt toe om bewoners te betrekken bii het voorontwerp en te bekilken of zij ook gelegenheid kan geven een
zienswiize in te dienen.
Toelichting praktijk EZK: verzoek om reactie op het Voorontwerp is altijd schriftelijk. Reacties ook.
Wij bieden wel standaard de gelegenheid van mondeling overleg aan, maar daar wordt vrijwel nooit gebruik van gemaakt.
In dit geval zou tzt. het Voorontwerp kunnen worden gepubliceerd op de website en bewoners bv. middels een kennisgeving in
h-a-h- bladen, of in een h-a-h brief in kennis worden gesteld van de mogelijkheid en termijn om te reageren.

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

Van: mindef.nl < mindef.nI>
Verzonden: woensdag 4 december 2019 14:24
Aan: mindef.nl; nI>;

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

CC: t nI>; minbzk.nl; tno.nI;
tno.nl; mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl;

mindef.nl; rijksoverheid.nl; mindef.nI
Onderwerp: RE: toezeggingen STAS naar EK en daaruit voortvloeiende acties
Dank voor het overzicht, en Paar punten:

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

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

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

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

Van: AL/DS/DAOG
Verzonden: woensdag 4 december 2019 14:07
Aan: nI>; rijksoverheid.nl;

DMO/PROJ N/STGP mindef.nl>; rijksoverheid.nl; SM,



Ir., BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>; AL/HDB
mindef.nl>

CC: f minbzk.nl; tno.nl
tno.nl; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nI>;

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

mindef.nl>; EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs
mindef.nl>;’ rijksoverheid.nl>

Onderwerp: toezeggingen STAS naar EK en daaruit voortvloeiende acties
Beste Herwijnen-collega’s,
Onze ‘EK-reisleider’ heeft onderstaand overzichtje van 10 toezeggingen gemaakt (dankje!) Gister
einde ochtend bespraken we grofweg wie wat doet. Nu aan mij de taak om het huiswerk bij elkaar te brengen en
uiterlijk donderdagmiddag voor te leggen aan Volgens mij gaat het om de rood gemerkte
toezeggingen die deze week afhandeling verdienen.
Feit is dat ik nog lang niet iedereen in dit project ontmoet heb en we nu behoorlijke politieke tijdsdruk ervaren.
Toch zullen we er deze week samen uit moeten komen.
Het toezeggingenoverzicht:

1. STAS zegt toe dat er een reactienota komt waarin de ingekomen vragen individueel worden beantwoord.
JW nader: bij nalezen van transcripten: Stas gaf aan ‘zo snel mogelijk’, ‘wellicht volgende week’. Streven blijft
vrijdagmiddag op de site plaatsen alle binnengekomen vragen te plaatsen, waarvoor de steller toestemming heeft
gegeven om dat geanonimiseerd te doen. We spraken gister af dat de ‘eenvoudigere vragen’ waar de beide
rapporten (TNO cumulatieve stralingseffecten en alternatieve-locatie onderzoek) niet op terug komen, zo mogelijk
ook beantwoord dienen te worden.
Het gaat hier dus niet om een reactienota, maar om een actie: plaatsen op de website. Ik sta in conctact met de
website redactie.
Actie wordt nu ondernomen door (iom Met hem heb ik net zekergesteld dat hij alle
ingekomen berichten heeft gezien (t/m de laatste van 21 nov). Ik ontvang binnenkort het conceptoverzicht.

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

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

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

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

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

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

7. STAS zegt toe in een brief het trechteren binnen het onderzoek naar de locatiekeuze toe te lichten.
Opzet ontvangen van (waarvoor dank), ik ga die inbedden in een concept brief.

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

Doe ik in diezelfde brief.
9. STAS zegt toe de Kamer te informeren over de vergelijking van de dekkingskaart Wier versus Herwijnen.

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

10. STAS zegt toe om de mogelijkheden voor een ruil met het KNMI (buienradar) te onderzoeken.
Ik zie dat pogingen ondernomen worden om formeel antwoord te krijgen van het KNMI. Wanneer dat
donderdagmiddag binnen is, kan het nog mee in de brief.



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

From: fl1>
Sent: woensdag 4 december 2019 12:16
To: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;

AL/HDB mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
mindef.nI>; rijksoverheid.nl; EMSD, CLSK/PLV C

LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 < mindef.nI>; AL/DS/DAOG
mindef.nI>; EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
mindef.nI>; AL/BSG < mindef.nl>;

rijksoverheid.nI
Cc: t fl1>; minbzk.nI; tno.nI;

tno.nl
Subject: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Brief aan het KNMI’
Dag allen,
Op de site van de Eerste Kamer staat nu o.a. het volgende:
Maandagavond kwamen de Eerste Kamerleden en de staatssecretaris in eerste termijn aan het woord. Dinsdagochtend werd
het debat vervolgd en diende senator De Vries (Fractie-Otten) een motie in waarin de regering wordt verzocht de mogelijkheden
te onderzoeken om tot een radar-ruil te komen. De Kamer stemt dinsdag 10 december over deze motie en, onder voorbehoud
van door de staatssecretaris toegezegde stukken, ook over de vraag of de Eerste Kamer kan instemmen met de toepassing van
de Rijkscoördinatieregeling. (onderstreping van mij BS).
Is duidelijk welke stukken dit zijn? En wie is verantwoordelijk voor coördinatie van de tijdige toezending van deze stukken aan de
EK?
Vriendelijke groeten,

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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From: ‘ tno.nl>
Sent: Thursday, December 5, 2019, 9:44 AM
To: ‘ mindef.nl” mindef.nl>
Cc: ‘ tno.nl>; ‘ mindef.nI” < mindef.nl>;

mindef.nl” mindef.nI>; ‘ mindef.nl”
mindef.nl>; “ mindef.nl” < mindef.nl>; “ mindef.nI”

mindef.nl>;” mindef.nl” < mindef.nl>;” mindef.nl”
mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;
mindef.nl” < mindef.nl>; @mindef.nl” < @mindef.nI>;

mindef.nl” mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl”
rijksoverheid nl>; ‘ rijksoverheid. nl’

rijksoverheid.nl>; ‘ nl’ < nI>;
nl’ < nI>; ‘ minbzk.nI”

minbzk.nI>; ‘ tno.nI>
Subject: FW: Erratum rapport 861020007 / 2004 (weerradar)

Goedemorgen All,
Ter informatie. Het RIVM heeft een erratum toegevoegd:
“Erratum:
0p pagina 86, laatste regel, moet de zin ‘Dit is boven het referentieniveau van 61 V/m.’ worden gelezen
als ‘Deze piekwaarde van 80 V/m ligt beneden het piekreferentieniveau van 1928 V/m.’
Voor akkoord, 3 december 2019 Afdelinghoofd Integrale Ruimtelijke
Vraagstukken Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid”
Zie onderstaand voor de link naar dit rapport.
M .vr.gr.

T +311
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nI

nIHWtIOfl
for Ufe

5
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this hiessage was sent to you <

by mistake, you are reque5ted 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. @ nv

m.nI>
Sent: donderdag 5 december 2019 09:37
To: tno.nl>
Cc: @rivm.nl>; nivm.nl>
Subject: Erratum rapport 861020007 / 2004 (weerradar)
Beste
Ter informatie het volgende.
Het erratum is aan het toegevoegd en staat inmiddels op de website van het RIVM, zie:

velden (en dan onder ‘Links’, ‘Bekijk publicatie’).
Met vriendelijke groet,

RIVM/Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
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From:” fl1>
Sent: Thursday, December 5, 2019, 9:02 AM
To: “ mindef.nI” mindef.nI>
Subject: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Brief aan het KNMI’

Dank je. Goed om te horen.
Als EZK nog iets kan betekenen horen we dat graag.
Groeten,

Van: mindef.nl mindef.nI>
Verzonden: woensdag 4 december 2019 21:10
Aan: nI>
CC: mindef.nI; mindef.nl
Onderwerp: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Brief aan het KNMI’

Ik was anderhalve dag met STAS onderweg ioop dus enigszins achter in de mailbox en mogelijk heeft een van

decollegae Uit al beantwoord. Ik heb de groep na 2e Termijn meegenomen naar A23 en we hebben de

toezeggingen die we op dat moment scherp hadden en de daaruit voortkomende acties meteen verdeeld.
Naderhand zijn daar schriftelijke updates op gekomen. (nieuw in mijn directie) is Federfuehrend
v.w.b. de brief, geeft leiding aan andere zaken als vragen beantwoorden en online zetten, KNMI, stakeholder
engagement etc.

From: r>

Sent: woensdag 4 december 2019 12:16
To: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;

AL/HDB mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
mindef.nl>; rijksoverheid.nl; EMSD, CLSK/PLV C

LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 < mindef.nl>; AL/DS/DAOG
mindef.nI>; EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr
mindef.nI>; AL/BSG < mindef.nI>;

rij ksoverheid.nl
Cc: t minbzk.nl; tno.nl;

tno.nI
Subject: RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie ‘Brief aan het KNMI’
Dag allen,
Op de site van de Eerste Kamer staat nu o.a. het volgende:
Maandagavond kwamen de Eerste Kamerleden en de staatssecretaris in eerste termijn aan het woord. Dinsdagochtend werd
het debat vervolgd en diende senator De Vries (Fractie-Otten) een motie in waarin de regering wordt verzocht de mogelijkheden
te onderzoeken om tot een radar-ruil te komen. De Kamer stemt dinsdag 10 december over deze motie en, onder voorbehoud
van door de staatssecretaris toegezegde stukken, ook over de vraag of de Eerste Kamer kan instemmen met de toepassing van
de Rijkscoördinatieregeling. (onderstreping van mij BS).
Is duidelijk welke stukken dit zijn? En wie is verantwoordelijk voor coördinatie van de tijdige toezending van deze stukken aan de
EK?
Vriendelijke groeten,

reeds beoordeeld



doc 1232

From: tno.nl>
Sent: Thursday, December 5, 2019, 8:40 PM
To: rijksoverheid.nl>;” t mindef.nl”

mindef.nI>;” mindef.nt’ < mindef.nI>
Cc: ‘ t tno.nl>; mindef.nl” < mindef,nL>;

mindef.nI” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;
mindef.nl’ < mindef.nI>; ‘ nl’ nI>;

rijksoverheid.nI>; mindef.nl”
mindef.nl>; rijksoverheid.nl>;

mindef.nl’ mindef.nl>; mindef.nl”
mindef.nl>;’ mindef.nl” < mindef.nI>

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

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

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

Innovatlan
— ‘ariUe

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

eid.nl>
Sent: woensdag 4 december 2019 16:23
To: mindef.nl; mindef.nl;

tno.nl>

t tno.nl>; mindef.nl; mindef.nl;
mindef.nl; mindef.nl; nI;

rijksoverheid.nl>; mindef.nl;
rijksoverheid.nl>; mindef.nl;h mindef.nl;

mi ndef. ni
Subject: RE: toezeggingen STAS naar EK en daaruit voortvloeiende acties

heeft een week geleden onderstaand bericht gestuurd Me dunkt dat de formele
instemming van de TK (en de evt. voorwaarden daarbij) ergens te vinden moet zijn.
6
M
Van: mindef.nl < mindef.nI>
Verzonden: woensdag 27 november 2019 10:35
Aan: mindef.nl; nI; mindef.nl; mindef.nl;

1 riiksoverheid.nl>;
rijksoverheid. nl>;

rijksoverheid.nl>; - ILT lLenT.nl>;
ILT< @ilent.nl>; minbzk.nl>
CC: mindef.nl
Onderwerp: RE: Overleg Herwijnen (mcl. lunch)
Beste allen,
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From: ‘ DMO/PROJN/STGP” mindef.nl>
Sent: Friday, December 6, 2019, 6:52 AM -

To: ‘ AL/HDB” mindef.nl>;
AL/DS/DAOG” < mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl>;

AL/BSG” < mindef.nl>; ‘ nl’
nl>;’ rijksoverheid.nI>;

BS/AUHDB/Belmdwrs” < mindef.nl>; ‘ nl’ < nI>;
minbzk.nl>; ‘ tno.nI” < tno.nl>;

tno.nI” < tno.nI>; ‘ Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP”
mindef.nl>;

mindef.nI>;” EMSD, BS/AUDS/Dir. PIan./AfdLuOptr”
mindef.nI>; ‘ EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs”

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

Hi
De brief ziet er netjes uit. Maar bevat ook een toezegging die niet is besproken:

Na het onderzoek ga ik in gesprek met de eigenaren en verantwoordelijke decentrale overheden
om met hen te bepalen of het plaatsen van een radar op een van deze locaties mogelijk is.
Hierbij geldt ook het argument tijdigheid. In het kader van de urgente nationale belangen die
spelen kan ik langdurige onteigeningsprocedures niet accepteren. Dit heb ik u in het debat ook
gemeld.

Dit is niet iets wat je even in een paar weken doet. Ik ben gewend dat gesprekken over
aankoop van gronden door gespecialiseerde verwervers worden gevoerd, met oog op de
grondmarkt, om deze als (Rijks)overheid niet te verstoren en om ongewenste
precedentwerking te voorkomen.
Ik begrijp wel dat je hiermee wilt bereiken dat belanghebbenden van de alternatieve locaties
worden geïnformeerd en worden betrokken in de politieke discussie. Echter, als de Eerste
Kamer niet dinsdag instemt met de RCR, maar eerst de uitkomsten van het onderzoek en
deze gesprekken wil afwachten, dan belanden we in een nieuwe tussenfase in het project.
Is deze toezegging echt nodig? De Stas heeft al zoveel toezeggingen aan de EK gedaan.
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mi ndef. nI

AL/H D B
Verzonden: donderdag 5 december 2019 23:57
Aan: AL/DS/DAOG < mindef.nl>;
DMO/PROJN/STGP mindef.nI>; rijksoverheid.nI>;

AL/BSG < mindef.nl>; nI;
rijksoverheid.nI>; BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>;

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

mindef.nl>;
EMSD, BS/AL/D5/Dir. PIan./AfdLuOptr < mindef.nl>; EMSD,

BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nI>; rijksoverheid.nI>;
(LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nI>

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



Bijgevoegde brief is de STAS verie
Good night

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

rijksoverheid.nI>; AL/BSG < mindef.nl>;
rijksoverheid.nI>;

BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>; AL/HDB
mindef.nl>; fl1; minbzk.nl>;

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

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

rijksoverheid.nl>; (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool
mindef.nl>

Subject: morgen nog even korte reactieronde (?) vwb brief STAS naar EK
Beste H-collega’s,
Zojuist heb ik versie 2 van de concept kamerbrief verstuurd. Die gaat na kundige verfraaiing
van vanavond nog in hard copy naar onze Stas.
Ik probeer morgen (einde ochtend ???) nog even de finale versie lang jullie zenden. Hopelijk
is er nog even reactietijd voor een snelle check op feitelijke onjuistheden. En om jullie als
collega’s in de loop te houden. Dan weten jullie dit weekend nog wat er na deze intensieve
Herwijnen-week in de postbus van de EK is gedeponeerd.
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From: “ rijksoverheid.nI>
Sent: Friday, December 6, 2019, 7:33 AM
To: “ mindef.nI mindef.nI>; mindef.nl’

mindef.nl>; ‘ mindef.nl < mindef.nl>;
rijksoverheid.nI>; mindef.nI” < mindef.nI>;

nP’ < ni>; ‘ mindef.nI” mindef.nl>;
nl’ < nl>; minbzk.nl>;

tno.nl” < tno.nI>; ‘ tno.nI” tno.nl>;
mindef.nI” < mindef.nl>; ‘ mindef.nI”

mindef.nI>; ‘ mindef.nI” < mindef.nl>; “ mindef.nl”
mindef.nI>; ‘ rijksoverheid.nl>;” mindef.nl”

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

Beste vanaf mijn telefoon een korte reactie.
Typefouije alinea 2 “plaatsen”
Verder eens met opmerking van Die toezegging gaat veel tijd kosten. En waarom is deze
stap nodig? We hebben kennis en kunde genoeg in huis om onderbouwde inschattingen over het
tijdspad te maken waarna de stas een keuze kan maken of het herwijnen gaat worden of niet. Evt
onteigening is een van de tij dsbepalende fzctoren. Meewerking en draagvlak ongeving is een
andere en daar kan herwijnen als voorbeeld voir dienen. Er liggen geen alternatieven op
rijksgrond en draagvlak zal heel lastig worden. Voldoende argumenten om de keuze om door te
gaan met herwijnen te maken lijkt mij. De EK lijkt er klaar voor om deze keuze te ondersteunen
maar met deze toezeggingen breng je ze weer aan het twijfelen denk ik.
Communicatiestukje vind ik ook wat zwak en onderdanig. Weer een excuus. En waarvoor
precies?Alle vragen hebben een reactie, antwoorden volgen zoals is toegezegd en
Ontvangstbevestigingen op elk antwoordmailtje in een lopende mailwisse]ing is niet normaal.
Groet

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)
Van: mindef.nl
Verzonden: 6 dec. 2019 06:52
Aan: mindef.nl; mindef.nl;”

rijksoverheid.nl>; mindefnl; nl;
rjksoverheid.nl>; mindef ni;

nl;’ minbzk.nl>; tno.nl;
tno .nl; rnindefnl; mindefnl; mindef.nl;

mindefnl; rjksoverheid.nl>;
mindef.nl

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

Hi
De brief ziet er netjes uit. Maar bevat ook een toezegging die niet is besproken:

Na het onderzoek ga ik in gesprek met de eigenaren en verantwoordelijke decentrale overheden
om met hen te bepalen of het plaatsen van een radar op een van deze locaties mogelijk is.
Hierbij geldt ook het argument tijdigheid. In het kader van de urgente nationale belangen die
spelen kan ik langdurige onteigeningsprocedures niet accepteren. Dit heb ik u in het debat ook
gemeld.



Dit is niet iets wat je even in een paar weken doet. Ik ben gewend dat gesprekken over aankoop van gronden door
gespecialiseerde verwervers worden gevoerd, met oog op de grondmarkt, om deze als (Rijks)overheid niet te
verstoren en om ongewenste precedentwerking te voorkomen.
Ik begrijp wel dat je hiermee wilt bereiken dat belanghebbenden van de alternatieve locaties worden
geïnformeerd en worden betrokken in de politieke discussie. Echter, als de Eerste Kamer niet dinsdag instemt met
de RCR, maar eerst de uitkomsten van het onderzoek en deze gesprekken wil afwachten, dan belanden we in een
nieuwe tussenfase in het project.
Is deze toezegging echt nodig? De Stas heeft al zoveel toezeggingen aan de EK gedaan.
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mi ndef. ni

AL/HDB
Verzonden: donderdag 5 december 2019 23:57
Aan: AL/DS/DAOG < mindef.nI>;
DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>; AL/BSG < mindef.nl>;
ni; rijksoverheid.nI>;

BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>; nl;
minbzk.nl>; tno.nl; tno.nI; Ing.,

DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nI>; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 < mindef.nI>; EMSD, BS/AL/DS/Dir.
Plan./AfdLuOptr< mindef.nl>; EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs

mindef.nI>; rijksoverheid.nI>; fLD), Drs.
EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nI>
Onderwerp: RE: morgen nog even korte reactieronde t?) vwb brief STAS naar EK
Bijgevoegde brief is de STAS verie
Good night
d

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

rijksoverheid.nl>; AL/BSG < mindef.nl>;
ni; rijksoverheid.nl>;

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

tno.nl; tno.nl; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
min def. ni>;

mindef.nI>; EMSD, BS/AL/D5/Dir. PIan./AfdLuOptr
mindef.nI>; EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>;

rijksoverheid.nI>; fLD), Drs. EMSD,
BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nI>
Subject: morgen nog even korte reactieronde (?) vwb brief STAS naar EK
Beste H-collega’s,
Zojuist heb ik versie 2 van de concept kamerbrief verstuurd. Die gaat na kundige verfraaiing van
vanavond nog in hard copy naar onze Stas.



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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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From: AOCS NM/711SQN < @mindef.nl>
Sent: Friday, December 6, 2019, 3:34 PM
To: AL/HDB’ — mindef.nl>
Subject: Brief aangaande radarlocaties Herwijnen
Attachments: Brief 201910039 Radarlocaties Herwijnen_def.pdf

Geachte commodore
In de bijlage vindt u een brief van LVNL aangaande het historisch gebruik van de
radarlocaties Herwijnen ‘Oost’ en ‘West’.
Met vriendelijke groet,

Commandant 711 LVL-squadron

Air Operations and Control Station Nieuw Milligen locatie Schiphol-Oost
Commando Luchtstrijdkrachten
Ministerie van Defensie

GSM

Van: (S&\ CNS) @lvnl.nI>
Verzonden: vrijdag 6 december 2019 15:23
Aan: AOCSNM/71SQN< @mindef.nl>
CC: (S&l\ CNS) @lvnLnl>
Onderwerp: Vragen Herwijnen
Hallo
Hierbij de toegezegde brief in pdf. Zoals gevraagd is de brief ook in hard copy onderweg.
Vriendelijke groet,

LVNL
Samen luchtvaart mogelijk maken

+ 1 Teamleider CNS/Navigatie en Surveillance
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From: ‘ Ing., DMO/PRQJN/PROJN DIP” < mindef.nl>
Sent: Friday, December 6, 2019, 2:05 PM
To: ‘ AL/HDB” mindef.nl>;
DMO/PROJN/STGP” mindef. nI>; ‘ rijksoverheid. nl’

rijksoverheid. ni>
Cc: ‘ Ir., DMO/DIR B&B/B OST” < mindef.nl>; “%DL,

DMO/PROJN” <DLW0000071943A06A00@MOD.NL>;
AL/DS/DAOG” < mindef.nl>

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

en
Zojuist telefonisch contact gehad met dhr (Hoofd afdeling observatie) van het
KNMI.
Hij had het debat in de EK gevolgd en had al verwacht dat we contact met hun zouden
opnemen.
Zijn eerste reactie is dat het KNMI niet voor niets voor de locatie Herwijnen heeft gekozen
en dat ze zeer tevreden zijn met de gunstige ligging. Hem was ook opgevallen dat er vanuit
technisch en veiligheidsoogpunt veel verwarring was in het debat.
Ik heb gevraagd of we, vooruitlopend op een eventuele aanname van de motie, volgende
week een gesprek met hem over dit onderwerp konden voeren. Hij heeft vandaag echter
verlof en kan niet in de agenda van een collega kijken die hij graag bij dit gesprek wil
hebben. We hebben afgesproken dat we komende maandag alsnog een overlegmoment
inplannen.
Het eerste contact is dus bij deze gelegd.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

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

M +31
mindef. n 1

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

Van: Ing., DMO/PROJN/PRO]N DIP
Verzonden: vrijdag 6 december 2019 11:42
Aan: AL/HDB mindef.nl>
CC:’ t ni>; rijksoverheid.nI;

nl>; BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nI>;
minbzk.nl; AL/DS/DAOG < mindef.nI>;

DMO/PROJN/STGP mindef.nl>; rijksoverheid.nI
Onderwerp: RE: morgen nog even korte reactieronde (?) vwb brief STAS naar EK

Voor de duidelijkheid, ik heb wel contact gehad met een afdeling van het KNMI, maar nog
niet met de juiste persoon, dhr Ik heb hem gisteren en vandaag meerdere
keren geprobeerd te bellen maat nog niet kunnen bereiken. Hij heeft ook geen voicemail.
Ik heb inmiddels wel zijn email adres en ben net bezig hem een eerste mail te sturen, maar
het (juiste) contact is er dus op dit moment nog niet geweest.
Ik laat het weten zodra ik contact heb kunnen leggen.
Met vriendelijke groet,
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From: “ rijksoverheid.nl>
Sent: Friday, December 6, 2019, 10:36AM
To: mindef.nl” mindef.nl>
Subject: locatieonderzoek
Attachments: rapport alternatieve locaties Herwijnen versie 2.0.docx

Ik stuur je het rapport zoals dat gisteren is vastgesteld. Dit is versie 2.0. Hierop krijgen we vandaag nog commentaar en ik heb
zelf ook nog oneffenheden gezien. Toch gaat het verhaal zo wel in hoofdlijnen blijven staan.
Kijk gerust nog even naar de onderzoeksopzet in verband met de brief waar je nu mee bezig bent.
Kijk ook even naar de afsluitende pagina’s waar we een conclusie trekken over het vervolg. Ik hoop dat jullie niet de lijn
doortrekken dat we ongevraagd de regio intrekken om het draagvlak te peilen voor een alternatieve vestigingsiocatie. Dan zijn
we minstens een halfjaar verder. Geheel eens met de reactie van en
Wanneer de stas dat zelf echt wil, zou ze dat moeten aangeven in het schrijven waarmee het onderzoek naar de Kamer gaat,
binnenkort. Niet nu al op vooruit lopen.
Groet,

Dit bercht kan nfsrmatie beti die nie voor u is bestemd Indien u niet de !e of di bericht ik aw u is
r:-:c -de wo’ot u verzocht dat ac- de afzeder te nec en het bericht te verwvderen De Staat aaaid’ oeer. aansprak .jkd voor
schade van welke aard ok die rbjr houdt met risiccs verboiden aan het eiektrjnisch erze’,aen van berichier
This message may contain ic acr that is not intenced for you 1f you are not tne a2essee or if this message was sent to you dv

you a requete: to inform the sen.:ei and ete the rtevsae Ti :re a:ceilv no ahIi:y tot damaqe of anytnd resultingharn
the rtsks inheteit in the electro9ic transmission of -tessaqes
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From: @eurocontrol.int>
Sent: Friday, December 6, 2019, 1:47 PM
To: mindef.nI” mindef.nI>
Subject: Re: Brief radars in actieve zendmodes

Prima! Goed weekend!

> Op 6 dec. 2019 om 13:05 heeft “ mindef.nl”
mindef.nl> het volgende geschreven:

>

> In dat geval niet...
> Toen wij erover spraken gaf jij aan dat eurocontrol gebruik maakte van een
radar bij herwijnen, ik heb me niet gerealiseerd dat jullie gebruik maakten
van de LVNL radar ipv een eigen radar
>

> Original Message
> From: @eurocontrol.int>
> Sent: vrijdag 6 december 2019 13:04
> To: AL/HDB mindef.nl>;

AOCS NM/711SQN @mindef.nl>;
@eatc-mil . com

> Subject: RE: Brief radars in actieve zendmodes
>

> MUAC heeft geen radars.. wij maken gebruik van de grondinfrastructuur van
anderen.
> Ik begrijp dat je geen brief meer van ons nodig hebt?? :-) Goed weekend,

>

> Original Message
> From: mindef.nl mindef.nl>
> Sent: Friday, 06 December 2019 13:00
> To: @eurocontrol.int>; 3 @mindef.nl;

@eatc-mil . corn
> Subject: RE: Brief radars in actieve zendmodes
>

> Begrijp ik dat jullie gebruik maakten van de LVNL radar maar dat er geen
eurocontrol / muac radar was...
>

> Original Message
> From: @eurocontrol.int>
> Sent: vrijdag 6 december 2019 12:58
> To: AL/HDB mindef.nl>;

AOCS NM/711SQN < @mindef.nl>;
@eatc-mil . com

> Subject: RE: Brief radars in actieve zendmodes
>

> Hi
>

> Hier de draft text. Voldoet dit aan verwachting?
>

> Onze directeur tekent, naar wie moet de brief toe?
>

> Goed weekend,
>

>



> Dear,
»
» Upon you request 1 hereby inform you about the period during which
Maastricht UAC actively made use of Herwijnen Primary- and Secondary
Surveillance Radar.
»
» Herwijnen was part of our integrated radar network that supports our
operations in Maastricht. Initially, Air Traffic Control the Netherlands
(LVNL) announced the stop of the Herwijnen radar for 18 November 2008. On 17

November 2008, we were informed by LVNL that Herwijnen would continue to be
in operation “as is”, i.e. the radar would stay operational but if there
would be a major maintenance problem, they would stop it. As from this
moment, we could not fully rely on the radar any more and mitigations were
put in place to ensure the requirements concerning radar coverage in our area
of responsibility. On 23 March 2012, we removed the Herwijnen Radar
completely from our system. This was done after we were informed by LVNL that
they intended to decommission Herwijnen radar in the course of Ql/2012.
>

>

> Original Message
> From: mindef.nl mindef.nl>
> Sent: Sunday, 01 December 2019 16:53
> To: @mindef.nl; @eatc—mil.com;

@eurocontrol . int>
> Cc: mindef.nl
> Subject: Brief radars in actieve zendmodes
>

>

>
> Omwonenden van Herwijnen hebben wederom aangegeven dat een deel van de
radars bij Herwijnen reserve radars waren en uit stonden. Is liet mogelijk dat
jullie een brief laten schrijven waarin wordt aangegeven van welk jaar tot
welk jaar jullie t graag de coördinatie met LVNL doen) organisaties een
actieve (zendende) radar hadden staan. Als jullie PSR SSR benoemen dan graag
de uitleg erbij wat met de eerste S in SSR wordt bedoeld. Ik heb de indruk
dat secvondary met reserve wordt verward
>

>

>

>

> Directeur Integraal Beleid
> +31
>

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

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

>
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Friday, December 6, 2019, 3:41 PM
To: ‘ mindef.nI” mindef.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nI>; “ mindef.nI’ mindef.nI>;
mindef.nI” < mindef.nI>; ‘ nl’

nl>;’ rijksoverheid.nl>;
- mindef ni < mindef ni> nI < ni>

minbzk.nl>; tno.nI” < tno.nl>;
tno.nI” < tno.nI>; “ mindef.nI” < mindef.nI>;

mindef.nI” < mindef.nl>; mindef.nl” < mindef.nl>;
mindef.nI” mindef.nl>;
rijksoverheid.nl>; ‘ mindef.nl’ < mindef.nl>; @mindef.nl”

@mindef.nI>
Subject: RE: kamerbrief

Van mij geen commentaar meer op de redactie. Ik wil ook geen showstopper aanreiken, maar stel wel vast dat jullie die er zelf in
hebben geschreven.
In de eerste alinea over de onderzoeksopzet staat nog steeds dat “na het locatieonderzoek met eigenaren en decentrale
overheden wordt gesproken...” Als dat geen showstopper is.
Als ik Eerste Kamerlid zou zijn, zou ik dinsdag niet eens willen stemmen over de noodzaak om een RCR voor Herwijnen te laten
starten als de staatssecretaris zélf (ongevraagd) bekend maakt dat zij nog niet klaar is met het onderzoek. Je kunt er bovendien
uit afleiden dât er dus kennelijk (haalbaar geachte) alternatieven zijn. Ga dat eerst maar eens onderzoeken, zou ik zeggen.
De opmerking dat er een bestuurlijke afweging wordt gemaakt na het onderzoek zou prima zijn geweest wanneer die eerdere
toezegging er niet in had gestaan. Nu maakt het niet meer zo uit. We zullen de komende maanden veel te vinden zijn in de
veenweidepolders van de gemeente Molenlanden.
Groet,

Van: mindef.nI mindef.nI>
Verzonden: vrijdag 6 december 2019 14:40
Aan: mindef.nl; mindef.nI;

rijksoverheid.nl>; mindef.nl; nI;
rijksoverheid.nl>; mindef.nI; ni;

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

rijksoverheid.nl>; mindef.nl; k@mindef.nl
CC: mindef.nl
Onderwerp:
All

Bijgaande brief en IT is inposttas stas meegegaan. Nog niet al het redactionele commentaar op vorige versie was
verwerkt. (o.a. commentaar wordt van het weekend nog meegewogen), Ik wil geen redactioneel
commentaar meer wel graag showstoppers / fouten melden
Goed weekeinde

@ Graag Xpost dossier aanmaken alleen de brief aanhangen niet de IT en ter parafering uitzetten. Tenminste
CDS HDFC DCO DJZ DGB

Directeur Integraal Beleid

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

M4



doc 1243

From: ‘ ni>
Sent: Friday, December 6, 2019, 10:37 AM
To: “ mindef.nI” < mindef.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nI>; ‘ tno.nI” < tno.nI>; ‘ minbzk.nI’
minbzk.nI>; mindef.nI’ < mindef.nl>;

mindef. nI” mindef. nI>; ‘ rijksoverheid. nl”
rijksoverheid.nI>; mindef.nI” < mindef.nl>;

rijksoverheid.nl” < rijksoverheid.nI>; ‘

nI>; ‘ tno.nI” < tno.nI>;
mindef.nI” < mindef.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nI>; ‘ mindef.nI” < mindef.nI>; ‘ mindef.nI”
mindef.nI>; ‘ rijksoverheid nl” < rijksoverheid nl>;

mindef.nI” < mindef.nI>
Subject: RE: morgen nog even korte reactieronde (?) vwb brief STAS naar EK

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

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

mindef.nI; rijksoverheid.nl; mindef.nI;
ni>; rijksoverheid.nI; t

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

Onderwerp: RE: morgen nog even korte reactieronde (?) vwb brief STAS naar EK
Allen,
Bijgevoegd enkele redactionele comments in track changes. De beschrijving van de opzet van het onderzoek naar
alternatieve locaties en de stappen die daarin worden gezet, vind ik nog niet helemaal navolgbaar.
Moet ook niet van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om nog iets te melden over het onderzoek naar
gezonheid, bijv. dat er meting zijn verricht, er contacten zijn gelegd met andere instituten/wetenschappers, etc.?
Grt

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

AL/DS/DAOG < mindef.nI>; DMO/PROJN/STGP
mindef.nI>; riiksoverheid.nl>;

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

tno.nI>; Ing.,
DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nI>; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 < mindef.nI>; EMSD, BS/AL/DS/Dir.
PIan./AfdLuOptr < mindef.nI>; EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs

mindef.nl>; riiksoverheid.nI>; (LD), Drs.



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

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

From: ( tno.nl>
Sent: vrijdag 6 december 2019 10:08
To: minbzk.nl>; AL/HDB

mindef.nl>; AL/DS/DAOG < mindef.nl>;
DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>; AL/BSG < mindef.nl>;
rijksoverheid.nl>;

BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>; nl;
tno.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP

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

rijksoverheid.nl>; (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool
mindef.nt>

Subject: RE: morgen nog even korte reactieronde t?) vwb brief STAS naar EK
Heren, neem mij niet kwalijk dat ik jullie andermaal (en mogelijk overbodig) lastig val, doe het toch maar,
voor de zekerheid.
Bij de vaststelling van het zoekgebied is niet gekeken naar:
Een maximale radardekking / een zo groot mogelijk detectiegebied op 1000 voet boven de rest van
Nederland.
Vriendelijk groet,

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

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

tno.nl>; t tno.nl>;
mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl;

rijksoverheid.nl>; mindef.nl
Subject: RE: morgen nog even korte reactieronde (?) vwb brief STAS naar EK
Goedemorgen allen,
Bijgaand wat suggesties van mijn kant.
Ik wens veel plezier bij het verwerken van alle reacties.
Met vriendelijke groet,

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: donderdag 5 december 2019 23:57
Aan: mindef.nl; mindef.nl;

rijksoverheid.nl>; mindef.nl;
riiksoverheid.nl>; mindef.nl;

minbzk.nl>; tno.nl; tno.nl; mindef.nl;
mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl;



riiksoverheid.nl>; mindef.nl
Onderwerp: RE: morgen nog even korte reactieronde (?) vwb brief STAS naar EK
Bijgevoegde brief is de STAS verie
Good night

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

riiksoverheid.nI>; AL/BSG < mindef.nI>;
nI; riiksoverheid.nl>;

BS/AL/HDB/Belmdwrs< mindef.nl>; AL/HDB
mindef.nl>; rit; minbzk.nl>;

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

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

rijksoverheid.nI>; (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool
mindef.nl>

Subject: morgen nog even korte reactieronde (?) vwb brief STAS naar EK
Beste H-collega’s,
Zojuist heb ik versie 2 van de concept kamerbrief verstuurd. Die gaat na kundige verfraaiing van
vanavond nog in hard copy naar onze Stas.
Ik probeer morgen (einde ochtend ???) nog even de finale versie lang jullie zenden. Hopelijk is er nog even
reactietijd voor een snelle check op feitelijke onjuistheden. En om jullie als collega’s in de loop te houden. Dan
weten jullie dit weekend nog wat er na deze intensieve Herwijnen-week in de postbus van de EK is gedeponeerd.

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
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ni>; “ mindef.nI”
mindef.nI>;

mindef.nI”
m indef. ni>

mindef.nI>; ‘ mindef.nI”
tno.nI>;”

mindef.nI>;
mindef.nI”

rijksoverheid.nI>;
tno.nI’ < tno.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nI>; mindef.nI” < mindef.nI>;
mindef.nI>; mindef.nlt < mindef.nI>;
rijksoverheid.nI>; ‘ mindef.nI” < mindef.nI>

Subiect: RE: morçien non even korte reactieronde (?) vwb brief STAS naar EK

Beste mensen,
We hebben als aanzet voor het onderdeel beschrijving onderzoeksopzet een vrij uitvoerige uiteenzetting gemaakt van het
onderzoek zoals we dat hebben gedaan. We hebben er ook een iets kortere versie bijgevoegd. Hier zaten echter geen plaatjes
bij. Ik heb gemerkt dat er helemaal niets van die aanzet is overgebleven omdat men voor een ander soort brief heeft gekozen.
Dat levert het gevaar op dat er licht gaat ontstaan tussen wat we de Kamer nu schrijven en wat we feitelijk al hebben
uitgevoerd. Het risico ontstaat dus dat we na de brief het onderzoek moeten aanpassen omdat de werkelijkheid nu eenmaal in
een Kamerbrief staat.
Maar dat is de keus van Defensie zelf geweest. Wat ik zeker zou willen afraden is om nu de brief weer te gaan opdikken met
uitgebreide beschrijvingen van onderdelen van het onderzoek en dan ook de plaatjes eraan toe te gaan voegen. Natuurlijk wil
de Kamer dat allemaal graag zien, maar dan zou ik voorstellen gewoon het onderzoek toe te sturen met een brief erbij waarin
de keuze van de staatssecretaris is verwoord. Dat zal niet meer véér dinsdag gereed kunnen zijn zodat de stemming over het
toestaan van de RCR zal worden uitgesteld.
Ik kan me echter sowieso niet goed voorstellen dat er geen uitstel van de stemming gaat komen. Men zal toch de uitkomsten
van het onderzoek willen weten voordat men verder gaat.
Groet,

Van: ni>
Verzonden: vrijdag 6 december 2019 10:37
Aan: mindef.nI’ < mindef.nI>;

minbzk.nI>; mindef.nI; mindef.nI;

mindef.nI; rijksoverheid.nI>; mindef.nI
Onderwerp: RE: morgen nog even korte reactieronde t?) vwb brief STAS naar EK
Dag allen,
Ook ik vind de beschrijving van de eerste stap om het zoekgebied te definiëren, te beperkt. Juist hierover werd door de EK
expliciet om een toelichting gevraagd.
De lezer kan wellicht beter worden meegenomen door op p. 2 van de brief een illustratie in te voegen van de twee criteria die
worden genoemd. Dat kan door de twee kaartjes 5 en 7 uit het locatieonderzoek in te voegen, en vervolgens het definitieve
zoekgebied (kaartje 8) als resulterend overlap gebied. Daarmee wordt inzichtelijk dat het zoekgebied geen doelredenering is
geweest maar het resultaat van zorgvuldige berekeningen als uitwerking van de twee criteria.
Vriendelijke groet,

From:”
Sent: Friday, December 6, 2019, 11:00 AM
To:

rijksoverheid. ni>

minbzk.nI>
mindef.nI”

mindef.nI>
ni>;

tno.nI”

mindef.nI”

tno.nI;

rijksoverheid.nI>; mindef.nI;
rij ksoverheid.nI>;

mi ndef. n 1;

mi ndef. n 1; min def. n 1;

tno.nI;

min def. nI;
nI>;

reeds beoordeeld
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From: ‘ Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP’ < mindef.nl>
Sent: Friday, December 6, 2019, 9:27AM
To: ‘ AL/HDB” mindef.nI>
Cc: “ rijksoverheid.nl>;
DMO/PROJ N/STGP” mindef.nl>; ‘ AUDS/DAOG”

mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nI>;
AL/BSG” < mindef.nl>; nl’ < ni>;

BS/AL/HDB/Belmdwrs” < mindef.nI>;
ni>; ‘ minbzk.nl>; tno.nl”

tno.nl>; ‘ tno.nl” < tno.nl>;
mindef.nl>; ‘ EMSD,

BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr” < mindef.nI>; ‘ EMSD,
BS/AL/HDB/Belmdwrs’ < mindef.nl>; rijksoverheid.nl>;

(LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool” < mindef.nI>;
Ir., DMOIDIR B&B/B OST” mindef.nl>; “%DL, P-PLANMAT, DMO/PROJN

<DLW0000071943A06A00@MOD.NL>
Subject: RE: morgen nog even korte reactieronde (?) vwb brief STAS naar EK
Attachments: 2019 12 06 Antwoordbrief STASDEF EK vragen Herwijnen (3) + dci.docx

Goed em o rg en
Geen opmerkingen buiten wat al is gezegd. Ik ben het wel helemaal eens met de reactie van

en hier onder. Bij mijn weten was het besproken dat het RVB een tijdsinschatting
zou maken voor de overblijvende, geschikte locaties.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

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

M +31
mindef.nl

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

rijksoverheid.nl>
Verzonden: vrijdag 6 december 2019 07:34
Aan: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;

AL/HDB mindef.nl>; AL/DS/DAOG
mindef.nI>; rijksoverheid.nI>;

ALJBSG < mindef.nl>; BS/AL/HDB/Belmdwrs
mindef.nl>; nI; minbzk.nl>;

tno.nI; tno.nl; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
min def. n 1>;

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

rijksoverheid.nl>; (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool
min d ef. n t>

Onderwerp: RE: morgen nog even korte reactieronde (?) vwb brief STAS naar EK
Beste vanaf mijn telefoon een korte reactie.
Typefoutje alinea 2 “plaatsen”.



Verder eens met opmerking van Die toezegging gaat veel tijd kosten. En waarom is
deze stap nodig? We hebben kennis en kunde genoeg in huis om onderbouwde
inschattingen over het tijdspad te maken waarna de stas een keuze kan maken of het
herwijnen gaat worden of niet. Evt onteigening is een van de tijdsbepalende fzctoren.
Meewerking en draagvlak ongeving is een andere en daar kan herwijnen als voorbeeld
voir dienen. Er liggen geen alternatieven op rijksgrond en draagvlak zal heel lastig
worden. Voldoende argumenten om de keuze om door te gaan met herwijnen te maken
lijkt mij. De EK lijkt er klaar voor om deze keuze te ondersteunen maar met deze
toezeggingen breng je ze weer aan het twijfelen denk ik.
Communicatiestukje vind ik ook wat zwak en onderdanig. Weer een excuus. En
waarvoor precies?Alle vragen hebben een reactie, antwoorden volgen zoals is
toegezegd en Ontvangstbevestigingen op elk antwoordmailtje in een lopende
mailwisseling is niet normaal.
Groet

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: mindef.nl
Verzonden: 6 dec. 2019 06:52
Aan: mindef.nl; mindef.nl;

rijksoverheid.n1> mindef.nl;
rijksoverheid.nl>; mindefnl;

ni;” minbzk.nl>; tno.nl;
tno.nl; mindefni; mindefnl; mindef.nl;

mindefnl; “ rijksoverheid.nl>;
mindef.nI

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

Hi
De brief ziet er netjes uit. Maar bevat ook een toezegging die niet is besproken:

Na het onderzoek ga ik in gesprek met de eigenaren en verantwoordelijke decentrale overheden
om met hen te bepalen of het plaatsen van een radar op een van deze locaties mogelijk is.
Hierbij geldt ook het argument tijdigheid. In het kader van de urgente nationale belangen die
spelen kan ik langdurige onteigeningsprocedures niet accepteren. Dit heb ik u in het debat ook
gemeld.

Dit is niet iets wat je even in een paar weken doet. Ik ben gewend dat gesprekken over
aankoop van gronden door gespecialiseerde verwervers worden gevoerd, met oog op de
grondmarkt, om deze als (Rijks)overheid niet te verstoren en om ongewenste
precedentwerking te voorkomen.
Ik begrijp wel dat je hiermee wilt bereiken dat belanghebbenden van de alternatieve locaties
worden geïnformeerd en worden betrokken in de politieke discussie. Echter, als de Eerste
Kamer niet dinsdag instemt met de RCR, maar eerst de uitkomsten van het onderzoek en
deze gesprekken wil afwachten, dan belanden we in een nieuwe tussenfase in het project.
Is deze toezegging echt nodig? De Stas heeft al zoveel toezeggingen aan de EK gedaan.
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
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From: ‘ ( tno.nl>
Sent: Friday, December 6, 2019, 8:54AM
To: ‘ mindef.nl” mindef.nl>; ‘ , mindef.nl”

mindef.nI>; ‘ mindef.nl” mindef.nl>;
rijksoverheid.nI” < rijksoverheid.nl>; mindef.nl’

mindef.nl>; ‘

nl’ < nI>;
rijksoverheid. nl’ < rijksoverheid. nI>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ nl’ nI>; ‘ minbzk.nl”
minbzk.nl>; ‘

tno.nl>;
mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”
mindef. nI>; ‘ rijksoverheid.nl” < rijksoverheid.nl>;

mindef.nl” < mindef.nl>
Subject: RE: morgen nog even korte reactieronde t?) vwb brief STAS naar EK

Dames, Heren,
Ik heb ook enkele punten:
‘vast gesteld’ moet meen ik aan elkaar, toch?
‘voor de bouw van een radar’ -> ‘voor de installatie van een radarsysteem’ (de bouw van de radar vindt
namelijk plaats in Hengelo)
Voor het zoekgebied zijn twee criteria gebruikt:

• zoveel mogelijk dekking in de randstad, en
• zoveel mogelijk dekking boven Nederland aanvullend op Wier.

M.i. klopt de formulering in de brief niet, in verhaal staat het wel goed. Wijzig ‘boven de rest van
Nederland’ in ‘aanvullend op de radardekking die geboden wordt door het systeem te Wier’.
Alle vragen en antwoorden komen op de webstek in niet het TNO rapport over stralingsbelasting. We
zullen in het TNO rapport wel aandacht besteden aan het fenomeen ‘gelijktijdige piekbelasting’,
aangedragen door eerste kamerlid KooIen.
Met de vriendelijke groet,

TNO Den Haag

From: mindef.nl mindef.nl>
Sent: Thursday, December 5, 2019 11:57 PM
To: mindef.nl; mindef.nl; rijksoverheid.nl;

mindef.nl; nI; rijksoverheid.nl;
mindef.nl; nI; minbzk.nl;

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

min d ef. nI
Subject: RE: morgen nog even korte reactieronde (?) vwb brief STAS naar EK
Bijgevoegde brief is de STAS verie
Good night

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

rijksoverheid.nl>; AL/BSG <. mindef.nl>;
riiksoverheid.nl>;



BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>; AL/HDB
mindef.nl>; ni; minbzk.nI>;

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

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

rijksoverheid.nI>; (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool
mindef.nI>

Subject: morgen nog even korte reactieronde (?) vwb brief STAS naar EK
Beste H-collega’s,

________

Zojuist heb ik versie 2 van de concept kamerbrief verstuurd. Die gaat na kundige verfraaiing van
vanavond nog in hard copy naar onze Stas.
Ik probeer morgen (einde ochtend ???) nog even de finale versie lang jullie zenden. Hopelijk is er nog even
reactietijd voor een snelle check op feitelijke onjuistheden. En om jullie als collega’s in de loop te houden. Dan
weten jullie dit weekend nog wat er na deze intensieve Herwijnen-week in de postbus van de EK is gedeponeerd.

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,
for the manner in which you use t and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.
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From: ‘ DMO/PROJN/STGP” mindef. nI>
Sent: Sunday, December 8, 2019, 5:11 PM
To: ‘ AL/HDB” mindef.nl>
Subject: Re: def brief EL

wat mij betreft geen

Met vriendelijke groet,

DM0! plaatsvervangend directeur projecten

Op 6 dec. 2019 om 14:40 heeft AL/HDB
mindef.nl> het volgende geschreven:

All
Bijgaande brief en IT is inposttas stas meegegaan. Nog niet al het redactionele commentaar op
vorige versie was verwerkt. (o.a. commentaar wordt van het weekend nog meegewogen). Ik
wil geen redactioneel commentaar meer wel graag showstoppers / fouten melden
Goed weekeinde

@ Graag Xpost dossier aanmaken alleen de brief aanhangen niet de IT en ter parafering
uitzetten. Tenminste CDS HDFC DCO DJZ DGB

Directeur Integraal Beleid

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

M +31
mindef.nI

www.defensie.nI

T.

<Interne Toelichting EK brief Herwijnen 6Dec.docx.attachctrl>

<2019 12 06 Antwoordbrief STASDEF EK vragen Herwijnen Pre
STASschoon.docx.attachctrl>
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From: “ rijksoverheid.nI>
Sent: Sunday, December 8, 2019, 3:02 PM
To:” mindef.nl” mindef.nI>
Cc: ‘ rijksoverheid.nl>; ‘ mindef.nI”

mindef.nl>; ‘ mindef.nI” < mindef.nI>; mindef.nl”
mindef.nl>

Subject: RE: Plaatje voor de cover

Vanzelfsprekend moet Thales toestemming geven.
Ik denk dat we dit plaatje alleen moeten gebruiken als we er een impliciete boodschâp mee willen geven: als het verantwoord in
Hengelo kan, dan kan het ook in Herwijnen. Maar het is de vraag of Defensie zo’n boodschap wil en durft af te geven én of het
begrepen zal worden bij degenen die het rapport ontvangen.
Ik stel voor dat jullie daarover beslissen. Voor nu heb ik ook een fraaie plaat van de nieuwe radar op Wier op de omslag gezet.

Van: mindef.nI mindef.nl>
Verzonden: zondag 8 december 2019 12:57
Aan: rijksoverheid.nl>
CC: rijksoverheid.nI>; mindef.nl;

mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: Re: Plaatje voor de cover
Graag als jullie deze gebruiken vooraf toestemming THALES vragen,

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 6 dec. 2019 om 17:26 rijksoverheid.nl> het volgende
geschreven:

Op zoek naar een iets geschikter plaatje voor de cover van het stuurde
mij bijgaande foto door.
Ik vind m iets te hard voor dit rapport, maar het is wel illustratief: deze radar staat dus zonder eng bezwaar in
een dichtbevolkte omgeving van Hengelo... hoe zou het met de gezondheid van de mensen in de omgeving daar
gesteld zijn? Waarom hebben we dit plaatje niet eerder laten zien?

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 6 december 2019 16:51
Aan: rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Plaatje voor de cover
Is dit wat?
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie

1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPc 55A

M +31
mindef.nl

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31
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From: ‘ DMO/PROJN/STGP” mindef.nI>
Sent: Monday, December 9, 2019, 9:58 AM
To: ‘ tno.nl>;

rijksoverheid. ni>
Cc: ‘ tno.nl>; tno.nl>;

AL/HDB” mindef.nl>
Subject: RE: Vervolggesprek wethouder mw. Jacoline Hartman & Peter Lentjens (Omgevingsdienst
Arnhem)

Toen we de afspraak maakten was de verwachting dat we de beide onderzoeken uiterlijk
vandaag of morgen zouden toesturen aan beide Kamers. Conform de volgorde: eerst de
Stas informeren, dan de beide Kamers, dan de wethouder. Maar de onderzoeken zijn nog
niet gereed. Ik spreek vanmiddag over de vraag hoe we hiermee omgaan.
Wanneer zijn de onderzoeken gereed?
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mi ndef. n 1

Van: tno.nl>
Verzonden: maandag 9 december 2019 09:13
Aan: rijksoverheid.nl>; DMO/PROJ N/STGP

min def. ni>
CC: ( tno.nl>; tno.nl>
Onderwerp: RE: Vervoiggesprek wethouder mw. Hartman & Lentjens (Omgevingsdienst
Arnhem)
Goedemorgen
Agendavoorstel is wat mij betreft prima.
M .vr.gr.

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

InnbvatIon
for 11f8

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

erheid.nl
>

Sent: maandag 9 december 2019 09:08
To: mindef.nl’ mindef.nl>;

tno.nl>
Subject: RE: Vervoiggesprek wethouder mw. Jacoline Hartman & Peter Lentjens (Omgevingsdienst
Arnhem)
Beste en
Onderstaande mail wil zo richting West Betuwe sturen. Hebben jullie nog aanvullingen of
opmerkingen?



Beste
Aanstaande vrijdag staat er van 11.00-1230 uur een afspraak gepland voor een overleg over het
project radar. De afgelopen periode heeft dit project weer een aantal ontwikkelingen doorgemaakt en
daar praten wij jullie graag over bij. Ook de resultaten van het onderzoek naar alternatieve locaties en
van het gezondheidsonderzoek zijn bekend en daar informeren wij jullie graag over.
Ons voorstel voor de agenda is;

1 opening
2 ontwikkelingen afgelopen periode
3 toelichting resultaten locatieonderzoek
4 toelichting resultaten gezondheidsonderzoek
5 toelichting en overleg over het vervolg
6 wvttk

Als er van jullie zijde nog onderwerpen missen die op de agenda moeten dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
ing. M.Sc.
Omgevingsmanager

Cluster Ruimte 1 Sectie Omgevingsmanagement
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement 1 Directie Vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Stationsplein West 30 1 6811 KM 1 Arnhem 1
Postbus 16169 2500 BD 1 Den Haag 1

M +31
E tijksoverheid.nl
W p ://www. rij ksvastgoed bed rilf. ni

Van: mindef.nl [mailto: mindef.nlJ
Verzonden: donderdag 28 november 2019 13:59
Aan: Bestu u rssecretariaat West Betuwe < WestBetuwe.n 1>
Onderwerp: RE: Bevestiging afspraak vrijdag 13 december a.s.
Geachte mevrouw
Naar aanleiding van ons telefonisch contact van deze morgen bevestig ik hierbij graag namens alle
gespreksdeelnemers dat zij akkoord zijn met een verlenging van de afspraak met een half uur.
De afspraak op vrijdag 13 december a.s. duurt derhalve van 11:00 uur tot 12:30 uur.
Met vriendelijke groet,

Directiesecretaresse D-PROJ & D-l N KOOP

Kabinet Directeur
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Herculeslaan 1, 3584 AB Utrecht, Kromhoutkazerne K08-4.B012

T
T

Wijzij
WIJ mak•n varblnding

DM0
tussen witten en kunnen



e-mail mindef.nl
http://www.defensie.nI/dmo
Van: West Betuwe < WestBetuwe.nl>
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 13:31
Aan: , DMO/KAB < mindef.nI>
Onderwerp: RE: Bevestiging afspraak vrijdag 13 december a.s.
Dag,
De door u gestuurde informatie is voor ons voldoende. Bedankt!
Met vriendelijke groet,

bestuurssecretaresse

van.kessel@WestBetuwe.nl
Aanwezig op: maandag, woensdag, donderdag
MENTE

iWEST Kuipershof 2 4191 KE Geldenualsen

BETUWE Postbus 112 1 4190 CC Geldermalsen

0345 - 72 $8 00 1 erneentetiwestbetuwe.n1 1 www.westbetuwe.nl

00__

_

Van: mindef.nI [mailto: mindef.nl]
Verzonden: donderdag 21 november 2019 16:01
Aan: West Betuwe < West8etuwe.nI>
CC: mindef.nl
Onderwerp: Bevestiging afspraak vrijdag 13 december a.s.
Geachte mevrouw
Graag bevestigen wij hierbij de afspraak voor het gesprek met mevrouw J. Hartman, op vrijdag 13
december a.s. om 11:00 uur op het Gemeentehuis West Betuwe.
De volgende personen zullen aan het gesprek deelnemen:

- Mw. Ir. J.S.A. ( plaatsvervangend Directeur Projecten,
- Dhr. Ing. Omgevingsmanager Rijksvastgoedbedrijf,
- Senior Research Scientist, TNO;

Mocht u nadere gegevens nodig hebben in verband met de aanmelding van de bezoekers dan vernemen
wij graag van u.
Bij voorbaat vriendelijk dank.
Met vriendelijke groet,

II

Directiesecretaresse D-PROJ & D-IN KOOP

Kabinet Directeur

Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Herculeslaan 1, 3584 AB Utrecht, Kromhoutkazerne K08-4.B012

T

T



Wijzïjr
WIJ maken verbinding

DM0
tussen witten en kunnen

e-mail mindef.nl
http://www.defensie.nh/dmo

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

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

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
the message. The State accepts no liability for darnage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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From:” Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP” < mindef.nl>
Sent: Monday, December 9, 2019, 11:56 AM
To: ‘ AL/HDB” mindef.nI>;

AL/DS/DAOG” < mindef.nl>
Cc:” Ir., DMO/DIR B&B/B OST” < mindef.nl>;
GENM, Drs. MSS, DM0” <1 @mindef.nl>
Subject: FW:
Attachments: Interne Toelichting EK brief Herwijnen 6Dec.docx; 2019 12 06 Antwoordbrief STASDEF EK
vragen Herwijnen Pre STAS schoon.docx

en
Ik neem aan dat het dossier ook ter parafering aan de DDMO wordt aangeboden? Die staat
nu namelijk niet in de lijst.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

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

M +31
mindef.nl

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

AL/H D B
Verzonden: vrijdag 6 december 2019 14:40
Aan: AL/DS/DAOG < mindef.nl>;
DMO/PROJ N/STGP mindef.nl>; rijksoverheid.nl>;

AL/BSG < mindef.nl>; nl;
rijksoverheid.nl>; BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>;

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

min def. nI>;
EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLu0ptr < mindef.nl>; EMSD,

BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>; rijksoverheid.nl>;
(LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>; Lek, RH,

BS/AL/HDB/Belmdwrs <RH.Lek@mindef.nl>
CC: AL/HDB mindef.nl>
Onderwerp:
All
Bijgaande brief en IT is inposttas stas meegegaan. Nog niet al het redactionele commentaar
op vorige versie was verwerkt. (o.a. commentaar wordt van het weekend nog
meegewogen). Ik wil geen redactioneel commentaar meer wel graag showstoppers / fouten
melden
Goed weekeinde

Graag Xpost dossier aanmaken alleen de brief aanhangen niet de IT en ter
parafering uitzetten. Tenminste CDS HDFC DCC DJZ DGB

Directeur Integraal Beleid



Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie

Plein 4
MPC 58 8
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nI

> Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag

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

2513 AA Den Haag BS2019

Afschrift aan
De Voorzitter van de Tweede
Kamer, Plein 2
2511 CR Den Haag
der Staten-Generaal
Binnenhof 22
2513 M Den Haag

Bij beantwoording datum,
onze referentie en betreft
vermelden.

Datum .. december 2019
Betreft Toegezegde informatie naar aanleiding van behandeling van het

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

In deze brief bied ik u nadere informatie naar aanleiding van uw vragen in het
Plenair Debat met de Eerste Kamer op 2 en 3 december 2019 over het Besluit tot
toepassing van de Rijkscoôrdinatieregeling in Herwijnen.

Hieronder beschrijf ik de onderzoeksopzet van het rapport naar alternatieve
locaties voor de zuidelijke SMART-L radar. Dit rapport bevindt zich in de
afrondende fase en zal u separaat worden aangeboden, tezamen met het
onderzoek naar de cumulatieve stralingseffecten dat TNO uitvoert. Verder deel ik
met u de data waarop het zoekgebied en de criteria voor alternatieve
radarlocaties onhine zijn gezet. Daarna bericht ik u over het op de website
plaatsten van de gestelde vragen van burgers en de aanstaande beantwoording
daarvan.

Tevens deel ik u mee dat vanuit het departement op uw verzoek contact is
gezocht met het KNMI om de mogelijkheden te verkennen van een eventuele
“radar ruil”, waarbij de KNMI-weerradar uitwijkt naar Nieuw Milhigen en plaats
maakt voor de Defensie radar in Herwijnen. Een eerste afspraak om hier
inhoudelijk over te spreken wordt gemaakt. Over de uitkomst van de gesprekken
zal ik u in een later stadium berichten.
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Onderzoeksopzet rapport naar alternatieve radarlocaties.

Het onderzoek naar alternatieve locaties vindt plaats in een aantal stappen.
Allereerst wordt het zoekgebied vastgesteld, vervolgens worden binnen het
zoekgebied, op basis van uitsluitingscriteria, de geschikte en niet geschikte
locaties aangemerkt. Na het locatieonderzoek wordt met eigenaren en decentrale
overheden gesproken om te bepalen of de resterende locaties tijdig beschikbaar
zouden kunnen worden gemaakt voor het plaatsen van een radar.

Aan het bepalen van de meest geschikte locatie van de nieuwe radar heeft een
aantal overwegingen ten grondslag gelegen. Ik heb u die overwegingen
gepresenteerd in mijn brief van 22 november 2019. In het onderzoek, dat is
uitgevoerd door Defensie, het Rijksvastgoedbedrijf en TNO, hebben die
uitgangspunten centraal gestaan. Voor de optimale Radardekking en de spreiding
met Wier is een zoekgebied vastgesteld. Hier waren twee zaken maatgevend:

- [De maximale radarafdekking / Het zo groot mogelijke
detectiegebied] op 1.000 voet (ongeveer 300 meter) boven het
dichtbevolkte westelijk deel van Nederland waar ook de belangrijkste
mainports en economische centra liggen.

- [Een maximale radarafdekking / Een zo groot mogelijk
detectiegebied] op 1.000 voet boven Nederland dat niet wordt afgedekt
door Wier.

Het programma CARPET (“computer aided radar performace evaluation tool”) van
TNO is gebruikt om de benodigde berekeningen te maken. Omdat het, zoals ik u
in het debat ook aangaf, niet mogelijk is met twee radars geheel Nederland af te
dekken is het ook van belang dat de beide radars niet in grote mate overlappen
en elkaar wel aanvullen. In het debat werd ook gevraagd om een kaart van de
radarafdekking van de radar te Wier. Deze is opgenomen in figuur 1.

De eerste stap heeft geleid tot het zoekgebied dat op 8 november 2019 on line is
geplaatst en op 22 november 2019 in mijn brief aan u is gepresenteerd.

Figuur 1: Detectie op lage hoogte (1.000 voet) vanaf de radarlocatie Wier.
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In de tweede stap van het onderzoek worden binnen het zoekgebied de gebieden
uitgesloten waar te grote verstoringen bestaan of andere ruimtelijke ordening
belemmeringen zijn die de vestiging van een radarstation daar niet mogelijk
maken. Voorbeelden hiervan zijn:

• Wegen, waterwegen en Spoorwegen;

• zones rond:

o stedelijke bebouwingsconcentraties;

o dorpen, boerderijen en andere woon of recreatieobjecten;

o bestaande en geplande windturbines;

o masten van hoogspanningsverbindingen;

• buitendijkse gebieden bij de grote rivieren;

• grootschalige infrastructuur en/of afzonderlijke hoge objecten die door
hun omvang het zicht van een radar sterk hinderen;

• aangewezen natuurgebieden (Natura 2000, Natuurnetwerk Nederland) die
als uitsluitingsgebied zijn aangemerkt.

In de tweede fase is voor het berekenen van verstoring door infrastructuur
gebruik gemaakt van het gedetailleerdere computerprogramma PERSEUS.
Daarnaast kijkt gespecialiseerd personeel mee om bijvoorbeeld te bepalen of er
ontsluitingsmogelijkheden zijn. Het onderzoek zal leiden tot een aantal resterende
locaties die vanuit operationeel oogpunt tenminste even geschikt zijn als de
locatie Herwijnen.

In het onderzoek naar alternatieve locaties worden ook de suggesties van
omwonenden meegenomen. Zij worden in het onderzoeksrapport vermeld en van
een waardering over hun geschiktheid voorzien. De criteria voor het indienen voor
de suggesties zijn online gezet op 24 oktober 2019. Het zoekgebied zelf is
gepubliceerd op de website op 8 november. De reactietermijn voor suggesties
was oorspronkelijk 8 november en is verruimd naar 18 november omdat we pas
op 8 november, later dan verwacht, in Staat waren het zoekgebied te
presenteren. De lijst met suggesties is op 6 december 2011 op de website
geplaatst

Na het onderzoek maak ik een bestuurlijke afweging. Hierbij geldt ook het
argument tijdigheid. In het kader van de urgente nationale belangen die spelen
kan ik langdurige onteigeningsprocedures niet accepteren. Dit heb ik u in het
debat ook gemeld.

Publicatie op de website van vragen van omwonenden

Defensie heeft op het emailadres radarstations@defensie.nl van meer dan 20
verschillende mailadressen vragen gekregen over de radar, gezondheid, straling
en over alternatieve locaties. Een aantal mailers heeft meerdere mails gestuurd,
soms tot 5 per dag. Aan ieder mailadres is een ontvangstbevestiging
teruggestuurd. Er is helaas geen ontvangstbevestiging gestuurd op iedere
vervolgvraag die van een reeds bekend mailadres is gesteld. Dit betreur ik,
hiervoor hadden we eerder capaciteit vrij moeten maken. Inmiddels is het
beantwoordingsproces beter georganiseerd en is ook verzocht om instemming te
geven aan het geanonimiseerd publiceren van de gestelde vragen. Het overzicht
met vragen is op 6 december online gezet op de website van defensie
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(https://www.defensie.nl/onderwecoen/radarstations) . Indien mensen ook op de
initiële mail geen reactie hebben gehad doe ik hierbij het verzoek de vraag
nogmaals in te sturen.

De meeste vragen zullen naar ik verwacht worden beantwoord doordat het
onderwerp van de vraag in een van de beide rapporten aan de orde komt die ik u
in het vooruitzicht heb gesteld en die ik ook op de website zal publiceren. Naast
beide rapporten zal een reactiebundel onhine komen, waarin de vragen, zoveel
mogelijk per onderwerp, beantwoord worden. Daarnaast krijgen indieners een
antwoord per mail, zodra hun vraag beantwoord is. Enkele vragen zijn al
beantwoord en die antwoorden zijn 9 december ook online geplaatst.

Ook tijdens de uitvoering van de Rijkscoôrdinatieregeling blijft de website
bestaan. Om belanghebbenden te informeren over de communicatie die defensie
gaat doen wordt een plan van aanpak voor de communicatie met decentrale
overheden en omwonenden op de website geplaatst. Zoals ik in het debat heb
toegezegd worden omwonenden al in de fase van het voorontwerp betrokken,
waardoor zij vroegtijdig hun zienswijzen kunnen indienen.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Drs. 5. Visser
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From: ‘ Ing., DMO/PROJN/PRDJN DIP” < mindef.nl>
Sent: Monday, December 9, 2019, 7:56 PM
To: AL/HDB” mindef.nl>;
DMO/PRDJN/STGP” mindef.nl>
Cc: ‘ AL/DCO” < mindef.nI>; ‘ BS/AL/DCO”

mindefnI>; ‘ AL/DS/DAOG” < - mindef.nI>
Subject: Re: Radarpost Wier Friesland

Ik had de vraag ook al via AOCS NM ontvangen en deels beantwoord. Inmiddels zojuist het hele
antwoord naar AOCS NM en doorgezet.
Mvg.

Van:” AL/HDB” mindefnl>
Datum: maandag 9 december 2019 om 19:14:55
Aan:?! DMO/PROIN/STGP” mindef.nI>,”

ing., DMO/PROINJPROJN DIP” < mindef.nl>
Cc:” AL/DCO” < mindef.nl>,”
BS/AL/DCO” < mindef.nl>,” AL/HDW’

mindefni>,” AL/DS/DAOG”
mindefnl>

Onderwerp: FW: Radarpost Wier Friesland

Kunnen jullie antwoord geven aan op de vraag die hij heeft over Wier?

dit ligt niet bij maar bij

From: AL/DCO
Sent: maandag 9 december 2019 17:48
To: AL/HDB mindef.nl>
Subject: Fwd: Radarpost Wier Friesland

Ook alvast voor jou ter info...

Vriendelijke groet,

Verstuurd vanaf mijn iPhone, dus kort van stof

Begin doorgestuurd bericht:

Van:” AL/DCO” < mindefnl>
Datum: 9 december 2019 om 14:23:20 CEl
Aan:” BS/AL/HDB/Belmdwrs” < mindef.nl>,”

B S/AL/D$/Dir. Plan./Afd.Vastg&Afd Vgbh t”
mindef.nl>

Kopie:” B$IAL/DCO” mindef.nl>
Onderwerp: FW: Radarpost Wier Friesland



Goedemiddag en
Ik heb deze vraag rechtstreeks uitgezet bij CLSK en het RVB...
Hebben jullie hier nog relevante aspecten die benoemd moeten worden?
Gr

Van: @lc.nI>
Verzonden: maandag 9 december 2019 13:25
Aan: %Persvoorlichting, B$/AL/DCO < @mindef.nl>
Onderwerp: Radarpost Wier Friesland
Aan het ministerie van Defensie
tavt
In april dit jaar sprak ik u voor de Leeuwarder Courant over de veranderingen bij de
Radarpost in Wier. Ligt dit project nog op schema?
Is er al begonnen met de sloop van de oude boP?
De actuele aanleiding dat ik over dit onderwerp mail, is de volgende: omwonenden
hebben opgemerkt dat er sinds kort op het nieuwe gebouw drie grote rode lichten
knipperen. Waar dient dit voor en blijft dit altijd zo?
Ik hoor het heel graag.
Met vriendelijke groet,
Leeuwarder Courant

T

E (lc.nl
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From: ( tno.nI>
Sent: Monday, December 9, 2019, 3:16 PM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>
Cc: ‘ mindef.nl’ mindef.nl>;

tno.nl>; ‘ tno.nl>
Subject: RE: Verzoek om dekkingskaartje Wier en Herwijnen
Attachments: LO Wier_Herwijnen_1 000_voet.png

Het maken in de stijl van 2012 is lastig, onze software is inmiddels behoorlijk geevolueerd.... Wat vind je
van bijgaand plaatje?
Vriendelijke groet,

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Monday, December 9, 2019 10:19 AM
To: t tno.nl>; tno.nl>
Cc: tno.nl>; mindef.nl
Subject: Verzoek om dekkingskaartje Wier en Herwijnen
Goedemorgen en
Is het mogelijk om vandaag nog een combinatiekaart te maken van de kaartjes uit het 2012 rapport, waarin zowel
de dekking van Wier als ook van Herwijnen in één kaartje is weergegeven? Dus een combinatie van de figuren Al
en A2 (doelhoogte 1000 voet) uit Appendix A?
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ccs & Projectleider ADSS

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

M +31
mindef.nl

W www.defensie.nI/dmo
Project Management Assistente; +31

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,
for the manner in which you use t and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.
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doc 1256

From: ‘ rijksoverheid.nl>
Sent: Tuesday, December 10, 2019, 7:26 PM
To: mindef.nl” mindef.nl>
Subject: RE: definitief concept Iocatieonderzoek en bijlagen
Attachments: 2012121 1 _LageHoogteDekkingMPRopvolgerNieuwMilligen_web.pdf

Yes, hierbij.

Van: mindef.nI mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 19:20
Aan: rijksoverheid.nI>
Onderwerp: RE: definitief concept Iocatieonderzoek en bijlagen

jij bent online... kun je mij 3.1. sturen

From: rilksoverheid.nI>
Sent: dinsdag 10 december 2019 19:20
To: rijksoverheid.nl>; AL/HDB

mindef.nI>; AL/DS/DAOG < mindef.nl>;
DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;

BS/AL/HDB/Belmdwrs< mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
mi ndef. ni>;

mindef.nl>; EMSD, BS/AL/DS/Dir. PIan./AfdLuOptr
mindef.nI>;’ t tno.nI>;

tno.nl>; nI; fl1;
nI>; riiksoverheid.nI>;

BS/AL/DJZ/Cl BST < mindef.nI>; minbzk.nI>
Subject: RE: definitief concept Iocatieonderzoek en bijlagen
All, in aanvulling op onderstaande: graag jullie opmerkingen voor donderdagmorgen. Donderdagmorgen om 0930 uur zitten we
met de projectgroep bijeen en kunnen we inhoudelijke opmerkingen verder bespreken. Voor degene die daar niet bij zijn graag
jullie opmerkingen voor donderdag 1200 uur naar en mij versturen zodat wij dat nog kunnen verwerken in de versie die
vrijdagmiddag bij de stas moet liggen.
Fijne avond

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

mindef.nI; mindef.nI; mindef.nI; mindef.nI;
tno.nI>; tno.nI>;

riiksoverheid.nI>; ni; nI;
riiksoverheid.nI>;

mindef.nI’ < mindef.nI>; minbzk.nI>
Onderwerp: definitief concept locatleonderzoek en bijlagen
collega’s,
Bijgaand het definitieve concept van het locatieonderzoek, alsmede de bijlagen 3.2 en 3.3.
Bijlage 3.1 is het memo van TNO uit 2012. De meesten van u hebben het reeds en de omvang is 6 Mb.
Bijlage 3.4 zijn Line of Sight kaarten van de doorgerekende locaties. Daar moet nog een goede bijlage van worden gemaakt.
Het hoofdrapport zelf heb ik voor deze zending in een kleine pdf geperst omdat sommigen de 19 Mb die het groot is anders niet
zouden kunnen ontvangen.
Vanzelfsprekend is commentaar nog steeds welkom. Graag alleen wel op serieuze punten... al is een ernstige typefout natuurlijk
ook serieus te nemen.
Vriendelijke groet,



doc 1261

From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Tuesday, December 10, 2019, 12:33AM
To: mindef.nl’ mindef.nl>
Subject: FW: Verzoek om in verband met Windpark Noord-Beveland
Attachments: Verzoek Min Defensie.pdf; ATT00001 .htm

Bïjgaand briefje heb ik vanavond ontvangen. Het gaat om het windpark waar we onlangs nog voor hadden onderzocht of een vvgb
mogelijk was in verband met de financiering. Dat bleek niet nodig omdat de initiatiefnemers het zelf hadden voorgeschoten. In
deze brief wordt gesuggereerd dat het toch op korte termijn afhangt van de vvgb. Ik betwijfel dat, maar hoe het ook zij, dit is wel
een signaal dat men het wachten erg beu begint te worden. Dat voel ik wel met ze mee.
Het argument dat dit windpark op Noord Beveland nooit binnen de 75 kin van een alternatieve locatie (voor Herwijnen) kan
liggen, is niet waar. De (meeste westelijke) locatie Maasdam ligt op krap 60 km afstand en dus binnen het bereik. Dat Maasdam is
afgevallen, kunnen zij niet weten (of het moet via de provinciale windcoördinator zijn...). Wel ligt het ruim buiten het bereik van
de overgebleven alternatieven (Nieuwpoort e.a.) die op 90km liggen en Herwijnen dat op 100 1cm ligt.
We krijgen zes weken de tijd om een vvgb te leveren. Wat er gebeurt wanneer dat niet wordt gehaald, wordt niet gemeld, maar dit
is natuurlijk de eerste stap om straks een formele procedure te kunnen starten.
Ik zou willen voorstellen om niet meteen allerlei formele reacties te gaan opstellen, maar dit een beetje terughoudend aan te
vliegen. Ik zal dinsdag wel even reageren dat ik het bericht in goede orde heb ontvangen, levens zal ik aangeven dat Defensie
hoopt dat de situatie snel duidelijk zal en dat de vvgb kan worden afgegeven, maar dat we nu eenmaal niet vooruit kunnen lopen
op de besluiwonning.
Intern denk ik dat het wel wenselijk is wanneer we over de road ahead nadenken. Wanneer kunnen we de ban op de vvgb’s
opheffen? We weten nu waar de overgebleven alternatieven voor Herwijnen liggen. Kunnen we ervan uitgaan dat het één van de
alternatieven of gewoon Herwijnen wordt en dat we geen rekening hoeven te houden met nog een ander scenario? Zo ja, gaan we
daar dan over communiceren zodra het onderzoek naar de Kamer is, of willen we het oordeel van de Kamer aftvachten? In dat
laatste geval, zal het nog wel een week of zes duren, schat ik zo in.
Het lijkt me dat we geen weg kunnen kiezen zonder dat de staatssecretaris daar kennis van heeft. Ik hoor graag hoe we dit verder
oppakken. Ik zou graag voor de Kerst de richting willen kennen.
Groet,

Van: s < @tia.nl>
Verzonden: maandag 9 december 2019 17:27
Aan: rjksoverheid.nl>
CC: < withagenpena.com>
Onderwerp: Verzoek om VVGB in verband met Windpark Noord-Beveland
Geachte heer
Bijgaand treft u het verzoek om een verklaring van geen bezwaar aan voor Windpark Noord-
Beveland.
Dit verzoek is vandaag ook per post aan u verzonden.
Met vriendelijke groet,
Timmermans Juridisch Advies BV.

Weyerweg 1, 6095 NP Baexem
Tel. mobiel
fax.
E-mail: info(htja.nl internet: www.tja.nt

Deze e-mail kan vertrouwelijke informatie bevatten en mag alleen door de geadresseerde worden gebruikt. Indien u deze e-mail per abuis toch ontvangt
verzoek ik u direct contact met mij op te nemen en dit bericht niet te kopiëren of bij een ander dan de geadresseerde te bezorgen.

Dit bericht kan inV die net voor ti is rar Indien u niet de geadiesseeioe bent of dit bericht abusevelij aan u is
toegezonden wordt u de:nh: dat aan de afzender te meiden en het bericht te .ierwijdeen De Staat aanvaairit geen aansprakelijkhee voor
schade van welke aard ook die i’nd houdt met tiSICOS aan ht elektronisch «ercenden van berichten
This ir5 may contain information -t is not .. ed for you It you are not the addressee or if this message was sent to you by



TIMMERMANS JURIDISCH ADVIES

Ministerie van Defensie
T.a.v. de heer drs.___
Postbus 20701
2500 ES DEN HAAG

Datum :9 december 2019

Mijn kenmerk : Bl9l2lOMfnDef
Onderwerp : Verzoek om verklaring van geen bezwaar
Kopie aan t Rijksvastgoedbedrijf, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Geachte heet

Namens de initiatiefnemer van Windpark Noord-Beveland in de Jacoba Rippolder in
de gemeente Noord-Beveland vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Aan initiatiefnemer is bij besluit van 5 september 2017 een omgevingsvergunning
verleend. In die besluitvorming is het volgende overwogen:

Er is ook toestemming gevraagd aan Minister van Defense vanwege de mogehjke verstonng van
de verkeersleidngradar van het vliegveld Woensdrecht. He: plangebred gt op een afstand van
circa 45 kilometer van de radar en daarmee binnen het raaargebied Defense heeft geadviseerd
dat et pas een aanvang met de bouwwerkzaamheden kan worden genomen als Defensie de
verklaring van geen bezwaar heeft afege.en

Vanwege het advies is aan de omgevingsvergunning onder meer onderstaand
voorschrift verbonden:

8. Er mag pas worden aangevangen met de bouwwerkzaamheden als er door of namens
het Ministerie van Defensie een verklaring van geen bezwaar is afgegeven;

Tiiramermans Juridisch Advies BV. Weverwegi 6095 Nl’ Baexem

T 0495 -651010 T 0622- 930240 E inforija,n1 1 www.ija.nl
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TJA
De omgevingsvergunning is met de uitspraak van de Raad van State op14 november
2018 onherroepelijk geworden. De fase van realisatie is op dat moment concreet
ingegaan met het beschikbaar krijgen van een financiering.

Bij de voorbereiding van de realisatie is gebleken dat het nog niet beschikbaar zijn
van de verklaring van geen bezwaar (verder: vvgb), zoals in de
omgevingsvergunning is voorgeschreven zeer belemmerend werkt, ook al wordt er
nog niet op korte termijn aangevangen met de bouwwerkzaamheden.

De financierder van het windpark verlangt duidelijkheid over het verkrijgen van de
wgb alvorens verplichtingen kunnen worden aangegaan. Daarmee is het
beschikbaar hebben van de vvgb crudaal voor realisatie van het windpark binnen de
termijn die daar vanwege andere verplichtingen (zoals SDE) aan gesteld is.

Kort en goed gezegd: op hele korte termijn moet de vvgb zijn verkregen om het
windpark nog te kunnen realiseren binnen de termijn die op grond van de SDE
beschikking gesteld is.

Initiatiefnemer is bekend met de discussie over de radardekking in Nederland, mede
in relatie tot de nieuwe radar die al dan niet in Herwijnen zal worden gebouwd. Het
is echter een discussie die in het geheel geen betrekking heeft op Windpark Noord-
Beveland omdat die buiten de dekking van het nieuwe station zal liggen, waar dat
ook zal plaatsvinden.

Begin 201$ is door TNO het bouwplan ten behoeve van Windpark Noord-Beveland
getoetst. Voliedigheïdsbalve voeg ik bij deze brief het bij u bekende rapport toe.
Initiatiefnemer is nog steeds voornemens het plan uit te voeren zoals indertijd
getoetst.

Uit de door TNO uitgevoerde toets blijkt dat na realisatie van de Scanter 4002 infill
radar te Wemeldinge de kleinst berekende radardetectiekans ter hoogte of in de
directe nabijheid van het windpark 98% zal zijn. Er is bovendien geen
onaanvaardbaar verlies van het maximum bereik ten gevolge van schaduwwerking.
Daar waar in de rapportage van TNO van januari 2018 wordt gesproken van plannen
voor het realiseren van de infill radar te Wemeldinge staat inmiddels vast dat deze in
2020 gerealiseerd zal worden en operationeel zal zijn opi januari 2021. Ook in
andere, recente, procedures wordt door ii bij het afgeven van een vvgb en bevoegde
gezagen ervan uitgegaan dat “Wemeldinge” op korte termijn operationeel zal zijn.
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Verzoek

Hierbij verzoek ik u om het, namens de Minister van Defensie, afgeven van een
verklaring van geen bezwaar (als bedoeld in de omgevingsvergunning) voor het
realiseren van Windpark Noord-Beveland.

TJA

Vanwege de urgentie van het beschikbaar hebben van de vvgb verzoek ik u om de
vvgb binnen maximaal 6 weken na dit verzoek toe te sturen.

Een brief met dezelfde inhoud heb ik tevens verzonden naar het Rijksvastgoedbedrjf
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Indien u over dit verzoek nog vragen of opmerkingen heeft, vemeem ik graag.

Hoogachtend,

1•

\

Bijtagen:
- Machtiging
- Rapport TNO, refrrentie DHW-TS-2018-0100311924
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Machtiging

Middels ii it stl en ;nahtigt ondergetekende

linjnietnnv. Juridisch Advies 13V, Weverweg 1 te 6095 NP Baexein om namens hem

ft’n behoeve van Windpark Noord t3eve]and een verklaring van geen bezwaar van de

Minister tan Deh?nsie, althans de Rijksoverheid vanwege radarverstoring Ie verkrijgen.

Pe volniacht omvat Ii ens de bevorpdheitl tot het Vt)ëf(’fl van lwshiursrechtelijke

pmccd u res omtn?nt (het uitblijven van) bes] iii tvorming over bedoelde verklaring van

geen bezwaar.

Naam:

Kvk-rnrnimer

Wmdpark Noord-Beveland 5.V.

64028135

Adres:

Postcode:

Kreckpad 12

4485 AZ

Plaatsnaam: Kats

Namens deze: directeur

Datum ondertekening ‘-iZ

Handtekening..

:



doc 1263

From: ‘ t tno.nI>
Sent: Tuesday, December 10, 2019, 1:51 PM
To: tno.nI>; ‘_.

ni>; ‘ rijksoverheid.nI>
Cc: ‘ mindef.nI” mindef.nI>; mindef.nI”

mindef.nI>; ‘ mindef.nI” mindef.nI>;
mindef.nI” < mindef.nI>;”

rijksoverheid.nI>; ‘ t ni>;
minbzk.nI>; ‘ mindet.nI” < mindef.n>; ‘ mindef.nI”

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

Subject: RE: Herwijnen EK brief voor stemming

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

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

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

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

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

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

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

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

Mogelijk behoeft mijn lijstje nog aanvullingen.
Vriendelijke groet,

From: tno.nl>
Sent: Tuesday, December 10, 2019 12:58 PM



To: ni>;
rijksoverheid.nl>

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

ni>; minbzk.nl>;
tno.nl>; mindef.nl; mindef.nl;

rijksoverheid.nl>; tno.nl>;
tno.nl>

Subject: RE: Herwijnen EK brief voor stemming
Geen idee. Ik wil iedereen in ieder geval de gelegenheid geven.
Grt

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

Innovallon
— fofIlfr

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are 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 (2imin
the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages. ezk.nl>

Sent:
dinsdag 10 december 2019 12:52
To: rijksoverheid.nl>
Cc: tno.nI>; rnindef.nl;

mindefnl; mindef.nl; mindef.nl;
rjksoverheid.nl>; t

minbzk.nl>; t tno.nl>; mindef.nl;
mindef.nl; rijksoverheid.nl>;

tno.nl>; tno.nl>
Subject: Re: Herwijnen EK brief voor stemming
Conference call is toch volgens bedoeling slechts voor de 4 personen genoemd in zijn
eerdere bericht?
Hgr.

Op 10 dec. 2019 om 12:0 1 heeft
rijksoverheid.nl> het volgende geschreven:

Ik heb om 13.00 uur helaas een andere meeting.
Vriendelijke groet,

Van: tno.nl>
Verzonden: dinsdag 10december2019 11:56
Aan: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl;

rnindef.nl; rijksoverheid.nl>;
rijksqverheid.nl>; nl;

minbzk.nl>;
tno.nl>; mindef.nl; mindef.nl;

rijksoverheidl>; tno.nl>
CC: tno.nl>



Onderwerp: RE: Herwijnen EK brief voor stemming
Urgentie: Hoog
Iedereen,
Ik heb voor zodadeljk een teleconference aangevraagd.
Bel het telefoonnummer

Log in met pincode

De reservering geldt vanmiddag van 13.00-14.00.

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

M.vr.gr.

T+31(
Senior research scientist M Location
Electronic Defence 1 tno.nI

<imaeOO1 .eif
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are 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 Iiabillty for the content of this e-mail, for
the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.

From: mindef.nl mindef.nl>
Sent: dinsdag 10december2019 11:49
To: mindef.nl; tno.nl>;

mindef.nl
Cc: mindef.nl; rjksQyçrheid.nl;

riiksoverheid.nl; ni; nI;
minbzk.nl; ( tno.nl>; mindef.nl;

mindef.nl; rjksoverheid.nl
Subject: RE: Herwijnen EK brief voor stemming
Hi
Dank. Voor de tele-conference voor straks graag ook aandacht voor drie toezeggingen die het TNO-
rapport raken die Stas heeft gedaan in het EK-debat vorige week:
#2: Radar moet voldoen aan norm voor piekbelasting en norm voor gemiddelde belasting. Wordt
meegenomen in rapport cumulatieve effecten.
#2a: TNO zal de validatie van Thales (recente rapport dat online staat) valideren.
#3: Betreft gelijktijdige piekbelasting radars. In rapport cumulatieve effecten toelichten dat
berekening conform ICNIRP wordt uitgevoerd; hierin wordt niet gerekend met gelijktijdige
piekbelasting.
(Nummering conform het excel-overzicht dat ik vorige week rondmailde.)
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mindef.nl

Van: AL/DS/DAOG
Verzonden: dinsdag 10 december 2019 11:23
Aan: tno.nl>;

AL/HDB mindef.nl>; DMO/PROJN/STGP



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

rijksoverheid.nl; rjksoverheid.ni; pl;
ni; minbzk.nl; ( tno.nl>;

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

en
verzocht me even op te lijnen waar de Q&A-ljst, die gister online is gezet, stelt dat TNO in haar

rapport onderwerpen uitwerkt /vragen beantwoordt.
In bijlage 11 x rood gemerkte Q&A’s waar dit van toepassing voor is.

wil graag om 1 3u tele-conferencen. Overigens volgens de EK is de stemming rond 133 5u.
Mvg

From: tno.nl>
Sent: dinsdag 10 december 2019 06:54
To: AL/HDB mindef.nl>
Cc: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>;
rijksoverheid.nl; rjksoverheid.nl;

AL/DS/DAOG < rnindef.nl>;
nl; minbzk.nl; ( tno.nl>;

mindefnl>; EMSD, BS/AL/DS/Dir.
Plan./AfdLuOptr < mindef.nl>; riiksoverheid.nl;

BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>
Subject: Re: Herwijnen EK brief voor stemming
Goedemorgen
Goed plan even contact. Hoe laat wil je bellen. Ik kan zodadelijk heel gemakkelijk
een conference cail aanmaken.
Grt

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 9 dec. 2019 om 23:05 mindef.nl”
mindefnl> het volgende geschreven:

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

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



Directeur Integraal Beleid
+31

Begin doorgestuurd bericht:

Van: AL/HDB”
mindef.nl>

Datum: 9december2019 om 22:51:34 CEl
Aan:” AL/HDB”

mindef.nl>
Onderwerp: Herwijnen IK brief voor stemming

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f
you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
<2019 12 09 Brief StasDef Info overtoepassingRijkscoordinatieregeling
Herwijnen.docx>

Directeur integraal Beleid
+31

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

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

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



doc 1264

From: ‘ tno.nI>
Sent: Tuesday, December 10, 2019, 2:31 PM
To: ‘ mindef.nI” < mindef.nI>
Cc: ‘ mindef.nI” mindef.nI>; ‘ ( tno.nI>;

tno.nI>; ‘ mindef.nI”
mindef.nl>

Subject: RE: Herwijnen EK brief voor stemming

Beste
Ik snap dat de agenda’s fluïde zijn.
Momenteel heb ik op de vragen die door mij waren afgedaan in de Q&A lijst geen verdere aandacht
gegeven.
Het huidige rapport gaat over de gezondheidsaspecten van mensen en RF-bronnen waaronder de radar. In
de huidige vorm en dito in het huidige concept zie ik geen ruimte om effecten op ooievaars, kikkers,
trekvogels of (melk)koeien op te nemen. Dat is zoals eerder gemeld mijn expertisegebied niet. Ik heb wel
een korte scan gedaan en niet veel indrukwekkends gevonden maar zoals ik al eerder heb aangegeven, is
dit niet mijn expertisegebied en ik kan daarom daarover ook niets in een TNO-rapportage vermelden. Het
moet immers wetenschappelijk verantwoord zijn.
Als Defensie uitdrukkelijk wel wenst dat effecten op ooievaars, kikkers, trekvogels of (melk)koeien
onderzocht moet worden, dan moet ik binnen of buiten TNO experts zoeken die hier wel zinnige dingen
over kunnen zeggen. Zonder dat zeker te weten zou het mij niets verbazen dat er geen expertise aanwezig
is. Maar .... Dat verstoort de planning van het uitbrengen van het huidige TNO rapport in emstige mate.
Vooralsnog ben ik voornemens om de huidige rapportage zoals deze nu is af te ronden.
Ik begrijp niet helemaal wat je “Wil jij bevestigen dat liet rapport de on line geplaatste Q&A’s beslaat?”
bedoelt. Het rapport bevat geen Q&A’s, die reacties hebben we immers separaat aangeleverd en maken
dus geen deel uit van het rapport.
Met is zojuist het een en ander in de teleconference besproken.
Eventuele vervolgvragen kunnen we desgewenst begin volgend werkjaar weer als onderzoeksvragen
definiëren en in opdracht met de juiste experts beantwoorden.
Met vriendelijke groet

1+31 t
Senior research scientist M Location From:
Electronic Defence E Lno.nI

____________________________________________________

lnnovllon md
— —-—- . .w fot life Y4aa

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

Sent:
dinsdag 10 december 2019 13:57
To: mindef.nl; < tno.nl>
Cc: mindefnl
Subject: RE: Herwijnen EK brief voor stemming
Beste en
Ik kom net uit een uitgelopen overleg met en zijn afdeling. Hij is nu weer in gesprek met een gast. Voor mij is
het ook even wennen, maar de agenda’s zijn nogal fluïde hier.
Misschien kunnen we het per email af wil zekerstellen dat wanneer de Q&A’s verwijzen naar het TNO-
rapport, dat dit rapport de onderwerpen ook benoemd. Dus als het gaat om de effecten op ooievaars, dan moet —

volgens dat ook in het rapport genoemd worden. Mocht er bijv. geen ander betrouwbaar onderzoek zijn naar
deze vogels, dan zou dat in ieder geval vermeld moeten worden.
Wil jij bevestigen dat het rapport de on line geplaatste Q&A’s beslaat?
Mvg
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From: ‘ Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP” < mindef.nl>
Sent: Tuesday, December 10, 2019, 8:17 AM
To: AL/HDB” mindef.nl>
Subject: RE: Radarpost Wier Friesland

Ja, we liggen op schema en de sloop van de bol begint niet eerder dan maart volgend jaar.
De drie lampen zijn de obstakelverlichting. Het zijn er eigenlijk vier, maar vanaf de grond zie
je er maar drie tegelijk. Deze zijn blijkbaar veel te fel, dus we gaan ze voorlopig uit zetten
en onderzoeken of ze aan de door ons gestelde eisen voldoen. Ze zijn wettelijk gezien niet
noodzakelijk omdat het gebouw niet hoog genoeg is, maar hij ligt tegen de LWD CNTRL zone
aan, dus hebben we er wel om gevraagd.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

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

M +31
mindef.nl

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

AL/H D B
Verzonden: maandag 9 december 2019 22:51
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>
Onderwerp: Re: Radarpost Wier Friesland

Ik ben ook benieuwd...

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 9 dec. 2019 om 19:56 heeft Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
mindef.nl> het volgende geschreven:

Ik had de vraag ook al via AOCS NM ontvangen en deels beantwoord. Inmiddels
zojuist het hele antwoord naar AOC$ NM en doorgezet.
Mvg.

Van:” AL/HDB” mindef.nl>
Datum: maandag 9 december 2019 om 19:14:55
Aan:” DMO/PROJN/STGP” mindef.nl>,

ing., DMO/PROJN/PROJN D1P”
< mindef.nJ>
Cc:” ALIDCO” < mindef.nl>,”

BS/AL/DCO” < mindef.nl>,”
AL/RDB” mindefnl>, “Wagner, JA, KOL, Drs.,



BS/AL/D$/DAOG” < mindef.nl>
Onderwerp: FW: Radarpost Wier Friesland

Kunnen jullie antwoord geven aan op de vraag die hij heeft over Wier?

dit ligt niet bij maar bij

From: AL/DCO
Sent: maandag 9 december 2019 17:48
To: AL/HDB mindef.nl>
Subject: Fwd: Radarpost Wier Friesland

Ook alvast voor jou ter info...

Vriendelijke groet,

Verstuurd vanaf mijn iPhone, dus kort van stof

Begin doorgestuurd bericht:

Van:’ AL/DCO”
mindefni>

Datum: 9 december 2019 om 14:23:20 CET
Aan:” B$/AL/HDB/Belmdwrs” < mindefnl>,

BS/AL/DS!Dir. Plan./Afd.Vastgd/Afd Vgbh
t” < mindef.nl>
Kopie:” BS/AL/DCO” mindef.nl>
Onderwerp: FW: Radarpost Wier Friesland

Goedemiddag en
Ik heb deze vraag rechtstreeks uitgezet bij CLSK en het RVB...
Hebben jullie hier nog relevante aspecten die benoemd moeten
worden?
Gr

Van: @lc.nl>
Verzonden: maandag 9 december 2019 13:25
Aan: %Persvoorlichting, BS/AL/DCO

@mindef.nl>
Onderwerp: Radarpost Wier Friesland
Aan het ministerie van Defensie
tav
In april dit jaar sprak ik u voor de Leeuwarder Courant over de
veranderingen bij de Radarpost in Wier. Ligt dit project nog op schema?
Is er al begonnen met de sioop van de oude ‘bol’?
De actuele aanleiding dat ik over dit onderwerp mail, is de volgende:
omwonenden hebben opgemerkt dat er sinds kort op het nieuwe gebouw



drie grote rode lichten knipperen. Waar dient dit voor en blijft dit altijd
zo?
Ik hoor het heel graag.
Met vriendelijke groet,
Leeuwarder Courant

-1

T
M

©lc.nIE
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From:” DMO/PROJ N/STGP’ mindef.nl>
Sent: Wednesday, December11, 2019, 11:17 AM
To: “ rijksoverheid.nl>;

rijksoverheid.nl>; 1 AL/HDB”
mindef.nl>;” AL/DS/DAOG” < mindef.nl>;

“jng., DMOJPROJN/PRDJN DIP” mindef.nl>;”
mindef.nl>;

EMSD, BS/AUDS/Dir. PlaniAfdLuOptr mindef.nl>; “ t
tno.nl>; “ tno.nl>;’ nl’

nI>; ‘ nl’ < nI>;
nl>;’ rijksoverheid.nl>;

BS/AL/DJZ/Cl BST” < mindef.nl>;” minbzk.nl>;
AL/DS/DAOG” < mindef.nl>

Subject: Concept besluitvorming RCR
Affachments: esluitvorming RCR Herwijnen viii dec 201 9.docx

Beste mensen,
Bijgaand concept-stappenplan voor besluitvorming over RCR. Graag bespreken in de
werkgroep.
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Krom houtkazerne 1 Herculeslaani 1 3584 AB 1 Utrecht 1 Gebouw K7/K8 1
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

T
E mindef.nI
W www.defensie.nl/dmo
Gebouw K8 kamer 4.B038
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From: DMD/PROJN/STGP” mindef.nl>
Sent: Wednesday, December 11, 2019, 8:57 AM
To: AL/HDB’ mindef.nl>;

AL/DS/DAOG’ < mindef.nl>
Subject: RE: Actiepunten Herwijnen voor de naderende kerst

Neem ik mee!
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mi ndef. ni

AL/H D B
Verzonden: woensdag 11 december 2019 08:57
Aan: AL/DS/DAOG < mindef.nl>;
DMO/PROJN/STGP mindef.nl>
CC: AL/HDB mindef.nI>
Onderwerp: Actiepunten Herwijnen voor de naderende kerst

en
hieronder een aantal actiepunten die ik heb genoteerd in een paar gesprekken met STAS van
gisteren waar ook Herwijnen steeds zijdelings aan de orde kwam. Kunnen jullie die meenemen in
de planning van deze week?

Vrijdag is aan te leveren aan STAS
# Onderzoek Cum Effecten + aanvullende vragen van omwonenden
# Onderzoek Alt Locaties + aanvullende vragen van omwonenden
# Plan de Campagne communicatie
Aan wie onderzoeken Kamers met aanbiedingsbrief, Gemeente college en raad met
aanbiedingsbrief en toelichting, telefoontje burgemeester en wethouder,
omwonenden via website en aankondiging inloopavond

# Concept infographic voor de procedure na goedkeuring RCR (mci de notie dat ook bewoners
bij de eerste ter inzage legging van het voorontwerp mogen reageren.

Actie en zorgenpunten:

GGZ monitoring omwonenden moet worden besproken met GGZ. Kan volgend jaar
maar dit actiepunt moet worden belegd. kun jij die oppakken

Bij DJZ mloet navraag worden gedaan over verzekeringsmaatschappijen en



uitsluitingen (zie ingediende vragen) kun jij die oppakken via DJZ bij ons. Als
je kent hem gewoon aanpingen. Desgewenst kan ik koppelen.

Mailadres
Hoe beantwoorden we vragen tussen nu en stemming volgende week?
Hoe beantwoorden we vragen in reces? Denk ook aan wie wanneer tijdens de
kerstvakantie de mailbox doet. Ik kan me voorstellen dat we vanaf 24 dec tot 2
januari een auto reply doen en daarna zelf weer gaan reageren

Hoe beantwoorden we de vragen via mail aan de mailers?

Dan voor de herkenbaarheid een paar opmerkingen in CAPITAL in / bijde Actiepunten die jullie
al hebben geschreven:

1. TNO wil de Q&A’s die verwijderd zijn uit het Blootstellingsrapport niet opnieuw in het
rapport opnemen. Met een constructie ‘Desgevraagd door het Ministerie van Defensie
heeft TNO het volgende antwoord verschaft’(o.i.d.) kan aan het punt van (MinDef
kan niet spreken namens TNO) wellicht ondervangen worden. IN DE APPENDIX DIE
NOG WORDT GEMAAKT KUNNEN TOCH DEZE VRAGEN EENVOUDIG
WORDEN BEANTWOORD MET EEN VERWIJZING NAAR DAT ER GEEN
WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IS OP DIT GEBIED OF IETS DERGELIJKS...
IK ZOU DISCHT BIJ DE ORSPRONKELIJKE ANTWOORDEN BLIJVEN DIE AL
VAN TNO KWAMEN

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

3. neemt het initiatief om de vragen van Vroegop te beantwoorden. Of deze vragen
aan de Q&A lijst zullen worden toegevoegd is nog te bezien. UITLEGMAILTJE AAN
STAS HIEROVER IS WENSELIJK. WAT HEEFT VROEGOP NU GEVRAAGD EN
WAT GAAN WE ERMEE DOEN.GEEN OVEREENKOMSTEN MET VROEGOP
MAKEN ZONDER DAT DJZ ERBIJ IS. SPREEK ME HIER EVEN OP AAN
DAN LICHT IK DE ZAAK TOE

4. gaat bellen over het Locatieonderzoekrapport; TNO wil de tekst namelijk graag
reviewen. PRIMA MAAR VRIJDAG MEE MET STAS DESNOODS IN CONCEPT

5. gaat de twee Q&A documenten e-mailen. WAAR GAAT DIT OM?

6. Bespreking met de gemeente West-Betuwe, a.s. vrijdag, gaan waarschijnlijk niet door,
gaat dit met bespreken. WEEK LATER ALS HET PAST, REDEN
ONDERZOEKEN NOG NIET KLAAR

7. TNO streeft er naar het (concept) Blootstellingsrapport eind van deze week naar MinDef
te sturen. VERVANG STREEFT TE STUREN NAAR STUURT... VRIJDAG MEE MET
STAS DESNOODS IN CONCEPTVORM

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



KUNNEN WE AANGEVEN DAT VALIDATIE NA PLAATSING VAN DE
RADAR DOOR METING PLAATSVINDT?. IK MOET OOK NOG EVEN DE ECHTE
TOEZEGGING ERBIJ ZOEKEN

Website RCR procedurekaart voorontwerp etc

Directeur Integraal Beleid
+31
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From: ‘ ( tno.nI>
Sent: Wednesday, December 11,2019,5:45 PM
To: ‘ rijksoverheid.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;
mindef.nI” mindef.nI>;” mindef.nI”

mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;” mindef.nl”
mindef.nI>;” mindef.nl” < mindef.nl>;

tno.nl>; ‘ rijksoverheid.nl>;
nl’ < ni>; ‘ nl’ < fl1>;

ni>;” rijksoverheid.nI>;
mindef.nl” < mindef.nl>;

minbzk.nl>; ‘ tno.nI>
Subject: RE: definitief concept locatieonderzoek en bijlagen
Attachments: CommentaarLocatieonderzoek_AT.docx

Dames, Heren,
Hierbij mijn opmerkingen in het aangehangen document.
Vriendelijk groet,

From: rijksoverheid.nl>
Sent: Tuesday, December 10, 2019 7:10 PM
To: mindef.nl; mindef.nI; mindef.nI; mindef.nI;

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

rijksoverheid.nI>; nI; nI;
nI>; rijksoverheid.nI>;

mindef.nl’ < mindef.nl>; minbzk.nl>
Subject: definitief concept locatieonderzoek en bijlagen
collega’s,
Bijgaand het definitieve concept van het locatieonderzoek, alsmede de bijlagen 3.2 en 3.3.
Bijlage 3.1 is het memo van TNO uit 2012. De meesten van u hebben het reeds en de omvang is 6 Mb.
Bijlage 3.4 zijn Line of Sight kaarten van de doorgerekende locaties. Daar moet nog een goede bijlage van worden gemaakt.
Het hoofdrapport zelf heb ik voor deze zending in een kleine pdf geperst omdat sommigen de 19 Mb die het groot is anders niet
zouden kunnen ontvangen.
Vanzelfsprekend is commentaar nog steeds welkom. Graag alleen wel op serieuze punten... al is een ernstige typefout natuurlijk
ook serieus te nemen.
Vriendelijke groet,

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



From: fl1>
Sent: Wednesday, December 11,2019, 5:22 PM
To: ‘ rijksoverheid.nl>; “ mindef.nl”

mindef.nl>; “ mindef.nl” < mindef.nI>;
mindef.nl” mindef.nl>; “ mindef.nl”

mindef.nI>; “ mindef.nl” < mindef.nl>;
mindef.nl” < mindef.nl>; “ mindef.nl’” < mindef.nl>;

tno.nl>; ‘ tno.nI>;
rijksoverheid.nl>; ( nI>;

ni>; “ rijksoverheid.nI>;
mindef.nI” < mindef.nI>;

minbzk.nI>
Subject: RE: definitief concept Iocatieonderzoek en bijlagen
Attachments: Scan_201 9121 1_171625_MFP-1336_ pdf

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

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

mindef.nI; mindef.nI; mindef.nl; mindef.nI;
mindef.nI; mindef.nI; t tno.nI>;

tno.nI>; rijksoverheid.nl>;

t ni>; nI>;1
rijksoverheid.nI>; mindef.nI’ < mindef.nI>;

minbzk.nI>
Onderwerp: RE: definitief concept Iocatieonderzoek en bijlagen
Dag 4 e.a.,
In de tekst bij 2.7.3. een aantal opmerkingen/aanpassingen.
Kern is dat nu in de tekst geen scherp beeld wordt neergezet en dat enkele malen gesuggereerd wordt dat voor alle resterende
locaties een gedetailleerd vervolgonderzoek gaat plaatsvinden. Dat zou ik niet doen. Houd het bij feitelijke info, bij sterke
voorkeur in een vergelijkende tabel. De staatssecretaris kan dan in de appreciatie haar afweging en conclusie kenbaar maken.
Bijgaand ook opmerkingen van bij het processchema. De appreciatie moet o.i. bij verzending van het rapport direct mee
en niet pas in januari. Anders ben je de regie over meningvorming over het rapport direct kwijt en gaat iedereen op de loop met
wat het best in eigen redenering past.
Vr.gr.

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

mindef.nl; mindef.nI; mindef.nI; mindef.nI;’

t tno.nI>; tno.nI>;
rijksoverheid.nI>;

t ja!>;

____

ni>;
rijksoverheid.nl>; mindef.nI’ < mindef.nI>;

minbzk.ni>
Onderwerp: definitief concept Iocatieonderzoek en bijlagen
Collega’s,
Bijgaand het definitieve concept van het locatieonderzoek, alsmede de bijlagen 3.2 en 3.3.
Bijlage 3.1 is het memo van TNO uit 2012. De meesten van u hebben het reeds en de omvang is 6 Mb.
Bijlage 3.4 zijn Line of Sight kaarten van de doorgerekende locaties. Daar moet nog een goede bijlage van worden gemaakt.
Het hoofdrapport zelf heb ik voor deze zending in een kleine pdf geperst omdat sommigen de 19 Mb die het groot is anders niet
zouden kunnen ontvangen.



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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt
u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met ri5icos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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From:” ni>
Sent: Wednesday, December11, 2019, 5:00 PM
To: “ rijksoverheid.nI>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;
mindef.nl” mindef.nl>; ‘ mindef.nl’

mindef.nl>; mindef.nl” mindef.nl>;’ mindef.nP’
mindef.nl>; “ mindef.nI” < mindef.nl>;

tno.nl>; ‘ tno.nl>;
rijksoverheid.nl>; “ ( nI>;

nI>; ‘ rijksoverheid.nl>;
mindef.nl’” < mindef.nI>;

min bzk. fl1>
Subject: RE: definitief concept locatleonderzoek en bijlagen
Attachments: rapport alternatieve locaties Herwijnen versie 2.1 BS.pdf; Stappenplan besluitvorming RCR
Herwijnen vi ii dec 201 9_ih.docx

Dag e.a.,
In de tekst bij 2.7.3. een aantal opmerkingen/aanpassingen.
Kern is dat nu in de tekst geen scherp beeld wordt neergezet en dat enkele malen gesuggereerd wordt dat voor alle resterende
locaties een gedetailleerd vervolgonderzoek gaat plaatsvinden. Dat zou ik niet doen. Houd het bij feitelijke info, bij sterke
voorkeur in een vergelijkende tabel. De staatssecretaris kan dan in de appreciatie haar afweging en conclusie kenbaar maken.
Bijgaand ook opmerkingen van bij het processchema. De appreciatie moet o.i. bij verzending van het rapport direct mee
en niet pas in januari. Anders ben je de regie over meningvorming over het rapport direct kwijt en gaat iedereen op de loop met
wat het best in eigen redenering past.
Vr.gr.

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

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

t tno.nl>; tno.nl>;
rijksoverheid.nl>; ni>;

ni>; nI>;
rijksoverheid.nl>; mindef.nl’ < mindef.nl>;

minbzk.nl>
Onderwerp: definitief concept locatieonderzoek en bijlagen
Collega’s,
Bijgaand het definitieve concept van het locatieonderzoek, alsmede de bijlagen 3.2 en 3.3.
Bijlage 3.1 is het memo van TNO uit 2012. De meesten van u hebben het reeds en de omvang is 6 Mb.
Bijlage 3.4 zijn Line of Sight kaarten van de doorgerekende locaties. Daar moet nog een goede bijlage van worden gemaakt.
Het hoofdrapport zelf heb ik voor deze zending in een kleine pdf geperst omdat sommigen de 19 Mb die het groot is anders niet
zouden kunnen ontvangen.
Vanzelfsprekend is commentaar nog steeds welkom. Graag alleen wel op serieuze punten... al is een ernstige typefout natuurlijk
ook serieus te nemen.
Vriendelijke groet,

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
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mindef.nP’
mindef.nl>;

mindef.nl’
mindef.nI>;

tno.nI>;
rijksoverheid.nl>; ‘ t

Dank voor je reacties. De meeste kwamen wel tevoorschijn als je de cursor op de aangestreepte tekst houdt. Die heb ik dus even
gekopieerd en uitgeprint.
Het meeste commentaar kan ik overigens wel onderschrijven: het wordt in de laatste alinea’s niet heel specifiek. Dat komt
omdat we niet naar de afzonderlijke percelen zijn afgedaald... Hoewel we wel op een specifieke (maar betrekkelijk willekeurig
gekozen) locatie TNO hebben laten rekenen, gaat het om iets grotere vlekken waar de alternatieven denkbaar zijn. Specifieke
eigendomssituaties uitzoeken, gaan dan per definitie de mist in omdat er nog geen enkel zinnig woord over te zeggen valt
Ik ga kijken of teksten op dit punt scherper kunnen. Ook denk ik dat we hier morgenochtend nog bij moeten stilstaan: het
eindproduct mag niet als een subjectief broddelwerkje terzijde geschoven kunnen worden.
Groet,

mindef.nl>;’
mindef.nl’

mindef.nI>;
mindef.nI>;

tno.nI>;
rijksoverheid.nI>;

nI>;
mindef.nl’ <

rijksoverheid.nl>;
mi ndef. nI;

mindef.nl;

From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Wednesday, December11, 2019, 5:42 PM
To: “ fl1>;

mindef.nl>;
mindef.nI”

mindef.nI>;
mindef.n 1’’

mindef.nI”
mindef.nI>;

mindef.nl”
mindef.nI>;

mindef.nI’”
tno.nI>;

1 nl>;’
mindef.nI’’ < mindef.nI>;

minbzk.nI>
Subject: RE: definitief concept Iocatieonderzoek en bijlagen

Hallo

mindef. nI>;

ni>;
rijksoverheid.nI>;

Aan:

Van:_ 1<
Verzonden: woensdag 11 december 2019 17:23

nI>

rijksoverheid.nl>;’
mindef.nI’ <

mindef.nl>;’
mindef.nI’ <

mindef.nl’ <

min def. nl
min d ef. nI>;

min def. nl
mindef.nI>;’

mindef.nl>;’
mi nd ef. nl

min bzk. nI>mindef.nI>;
Onderwerp: RE: definitief concept locatieonderzoek en bijlagen
De meeste van mijn notities in de pdf zie ik digitaal niet terug.
Daarom voor de zekerheid mijn handmatige aantekeningen ingescand.
Vr.gr. .d
Van:
Verzonden: woensdag 11 december 2019 17:00
Aan:

_____________

tno.nI>;
n 1>;

rijksoverheid .n 1>;

mi ndef. nI;

tno.nI>;
rijksoverheid .n 1>;

fl1>;

mindef.nI;
mindef.nI;

min def. nI; mi ndef. n 1;

rijksoverheid.nl>; ‘•. mindef.nI’ <

minbzk.nl>
Onderwerp: RE: definitief concept locatieonderzoek en bijlagen
Dag e.a.,
In de tekst bij 2.7.3. een aantal opmerkingen/aanpassingen.

mindef.nl>: 1



Kern is dat nu in de tekst geen scherp beeld wordt neergezet en dat enkele malen gesuggereerd wordt dat voor alle resterende
locaties een gedetailleerd vervolgonderzoek gaat plaatsvinden. Dat zou ik niet doen. Houd het bij feitelijke info, bij sterke
voorkeur in een vergelijkende tabel. De staatssecretaris kan dan in de appreciatie haar afweging en conclusie kenbaar maken.
Bijgaand ook opmerkingen van bij het processchema. De appreciatie moet o.i. bij verzending van het rapport direct mee
en niet pas in januari. Anders ben je de regie over meningvorming over het rapport direct kwijt en gaat iedereen op de loop met
wat het best in eigen redenering past.
Vr.gr.

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

mindef.nI; mindef.nl; mindef.nl; mindef.nI;‘
tno.nI>; tno.nI>;

riiksoverheid.nl>;
t ni>;

riiksoverheid.nl>; ‘• mindef.nI’ < mindef.nI>;
minbzk.nl>

Onderwerp: definitief concept Iocatieonderzoek en bijlagen
Collega’s,
Bijgaand het definitieve concept van het locatieonderzoek, alsmede de bijlagen 3.2 en 3.3.
Bijlage 3.1 is het memo van TNO uit 2012. De meesten van u hebben het reeds en de omvang is 6 Mb.
Bijlage 3.4 zijn Line of Sight kaarten van de doorgerekende locaties. Daar moet nog een goede bijlage van worden gemaakt.
Het hoofdrapport zelf heb ik voor deze zending in een kleine pdf geperst omdat sommigen de 19 Mb die het groot is anders niet
zouden kunnen ontvangen.
Vanzelfsprekend is commentaar nog steeds welkom. Graag alleen wel op serieuze punten... al is een ernstige typefout natuurlijk
ook serieus te nemen.
Vriendelijke groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt
u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may Contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and 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 Uit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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From: ‘ Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP” < mindef.nl>
Sent: Wednesday, December11, 2019, 3:08 PM
To: AL/DS/DAOG’ < mindef.nI>;

AUHDB” mindef.nl>
Subject: RE: Vragen burgers radartoren Herwijnen

Ja, ik had deze antwoorden op 20 november naar en (en in cc) doorgezet.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

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

M +31
mindef.nl

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

Van: AL/DS/DAOG
Verzonden: woensdag 11 december 2019 14:34
Aan: AL/HDB mindef.nl>; Ing.,
DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nI>
Onderwerp: Ewd: Vragen burgers radartoren Herwijnen

mid nov heeft DJZ deze antwoorden gegeven op wat nu bekend is als respectievelijk vraag 15 en 12.
had jij die ook eerder gezien?

Wat mij betreft kunnen ze aangepast worden in de online Q&A’s die er nu al staan.
Mvg

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van:” BS/AL/DJZ” < mindef.nl>
Datum: 11 december 2019 om 13:06:15 CET
Aan:” AL/DS/DAOG” < mindef.nl>
Kopie:” BS/AL/DJZ/Cl BST” < mindef.nI>,

B5/AL/DJZ/Cluster CR” @mindef.nl>
Onderwerp: Doorst: Vragen burgers radartoren Herwijnen

Bijgaand de eerdere antwoorden.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van:” B5/AL/DJZ/Cluster CR” @mindef.nl>
Datum: 14 november 2019 om 14:57:54 CET
Aan:” BS/AL/DJZ” < mindef.nl>



Kopie:” BS/AL/DJZ/Cluster CR” < mindef.nl>
Onderwerp: Vragen burgers radartoren Herwijnen

Naar aanleiding van het verzoek van heb ik in
samenspraak met JDV afdeling Claims de volgende antwoorden
opgesteld:

1. We maken ons zorgen om de optelling van alle
stralingsbronnen van de KNMI radar, Defensïeradar,
scheepvaart, Telecom-industrie.

a. Wie is er in de toekomst verantwoordelijk voor
mogelijke ontstane gezondheidsschade door
hoog frequente straling? Defensie? KNMI? de
scheepvaart? de Telecom industrie? West
Betuwe of de landelijke overheid?

Als u meent schade te lijden door de radartoren van Defensie kunt u
een schadeclaim indienen bij Defensie/JDV afdeling claims. Het is in
beginsel aan degene die schade lijdt om, bijvoorbeeld aan de hand
van een rapport van een ter zake deskundige, de aard en oorzaak
(waaronder het causaal verband tussen de straling door de radartoren
van Defensie en de omvang van de daaruit voortvloeiende schade of
gezondheidseffecten) aan te tonen. Als u wilt weten hoe de andere
genoemde instanties omgaan met schadegevallen kunt u contact met
hen opnemen.

2. Ziekten veroorzaakt door continue lange termijn niet
ioniserende straling (waaronder mobiele telefoons)
worden uitgesloten van dekking, geeft
verzekeringsmaatschappij Lloyds aan. Is het bij
Defensie bekend dat diverse
verzekeringsmaatschappijen de gezondheidsschade
veroorzaakt door elektro magnetische straling al
uitsluiten in hun clausules?

Defensie is niet specifiek bekend met het beleid van diverse
verzekeringsmaatschappen om bepaalde schadegevallen van
dekking uit te sluiten. Dit bepalen de
verzekeringsmaatschappijen zelf.

Vraag 3 heb ik terugverwezen naar het projectteam, zie
hieronder.

Antwoorden zijn ook afgestemd met Graag jouw akkoord, dan
kan het richting HDB en het projectteam. Die zitten al om de
antwoorden te springen.
Vriendelijke groet,
Nikki
Van:” BS/AL/DJZ/Cluster CR” < @mindef.nl>
Datum: 11 november 2019 om 15:41:52 CET
Aan:” Ing., DMO/PRO]N/PROJN DIP”

mi ndef. n 1>
Kopie:” BS/AL/HDB/Belmdwrs” < mindef.nl>,

AL/HDB” mindef.nl>,”
., DOSCO/DPOD/DCJDV/CLAIMS” @mindef.nl>

Onderwerp: RE: vragen emaîls



Beste
Ik ben er vandaag mee aan de slag gegaan. Voor wat
betreft vraag 3:

“ATs er problemen komen na het opstarten van de
radar er een protocol klaar ligt om eventueel
bepaalde oorzaken uit te sluiten.
Wanneer er problemen komen met het vee of de
apparatuur en er dan nog contact gelegd moet
worden met het ministerie van defensie kan onze
bedrijfsvoering al te lang stilliggen, wat met
levend vee niet gewenst is.
Concreet lijkt het mij dan ook verstandig om
vooraf afspraken te maken met het ministerie van
defensie wie het aanspreek punt is bij eventuele
problemen zodat een oplossingsprotocol in
werking gezet kan worden op zeer korte termijn,
zodat het dierwelzijn geborgd blijft. Door goede
communicatie en overleg kan dan ook snel
worden bepaald of problemen daadwerkelijk
afkomstig zijn van de radar.”

Ik zie hier niet direct een vraag van juridische aard in.
Volgens mij wil de vraagsteller weten waar de ingangen
zijn bij Defensie om een probleem te melden. Dat
zouden jullie denk ik het beste kunnen beoordelen.
De andere twee vragen leg ik ook voor aan JDV Claims.
Je ontvangt van mij de met hen afgestemde antwoorden
z.s.m. retour.
Vriendelijke groet,

Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: maandag 11 november 2019 15:3 1
Aan: , BS/AL/DJZ/Cluster CR @mindef.nl>
CC: BS/AL/HDB/Belmdwrs

mindef.nl>; AL/HDB
mindef.nl>;

DOSCO/DPOD/DC JDV/CLAIMS < @mindef.nl>
Onderwerp: RE: vragen emails
Goedemiddag 1
Hebben jullie inmiddels al kunnen kijken naar de vragen?
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 utrecht
Postbus 90125 T 3509 86 1 Utrecht 1 MP SSA

M +31
mindef.nl

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



Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: maandag 4 november 2019 13:06
Aan: BS/AL/DJZ/Cluster CR < @mindef.nI>
CC: BS/AL/HDB/Belmdwrs

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

DOSCO/DPOD/DC J DV/CLAI MS @ mindef. nI>
Onderwerp: Re: vragen emails

Dank je
We willen de vragen van omwonenden graag zo snel
mogelijk beantwoorden, maar uiteraard is zorgvuldigheid
nog belangrijker.
Dus asap.
Met vriendelijke groet,

Van: BS/AL/DJZ/Cluster CR”
@mindef.nI>

Datum: maandag 4 november 2019 om 11:58:50
Aan:” Ing., DMO/PROfl’/PROJ
DIP” < mindef.nl>
Cc:” BS/AL/HDB/Belmdwrs”

rnindef.nl>,”
AL/HDB” mindefni>,

DOSCO!DPODIDC JDV/CLAIMS”
(mindef.nl>

Onderwerp: RE: vragen emails
Dag
Ik zal er naar kijken. Voor wanneer hebben jullie input
nodig? Ik zou e.e.a. ook graag willen afstemmen met
JDV Claims (CC).
Groet,

Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: maandag 4 november 2019 11:12
Aan: BS/AL/DJZ/Cluster CR < @mindef.nl>
CC: BS/AL/HDB/Belmdwrs

mindef.nl>; AL/HDB
min def. n 1>

Onderwerp: FW: vragen emails
Goede morgen
Wij hebben eerder al een keer contact gehad in relatie
tot de radar in Herwijnen, in verband met een
overeenkomst met
Inmiddels is het project in een Rijkscoördinatieregeling
fase aangekomen en hebben we omwonenden de
gelegenheid gegeven om vragen te stellen. Hier onder
vind je drie vragen van een omwonende. Zou jij ons bij



de beantwoording van deze drie vragen willen
ondersteunen?

1. We maken ons zorgen om de optelling van alle
stralingsbronnen van de KNMI radar,
Defensieradar, scheepvaart, Telecom-industrie.

a. Wie is er in de toekomst verantwoordelijk
voor mogelijke ontstane
gezondheidsschade door hoog frequente
straling? Defensie? KNMI? de scheepvaart?
de Telecom industrie? West Betuwe of de
landelijke overheid?

2. Ziekten veroorzaakt door continue lange termijn
niet-ioniserende straling (waaronder mobiele
telefoons) worden uitgesloten van dekking, geeft
verzekeringsmaatschappij Lloyds aan. Is het bij
Defensie bekend dat diverse
verzekeringsmaatschappijen de
gezondheidsschade veroorzaakt door elektro
magnetische straling al uitsluiten in hun
clausules?

3. Als er problemen komen na het opstarten van de
radar er een protocol klaar ligt om eventueel
bepaalde oorzaken uit te sluiten.
Wanneer er problemen komen met het vee of de
apparatuur en er dan nog contact gelegd moet
worden met het ministerie van defensie kan onze
bedrijfsvoering al te lang stilliggen, wat met
levend vee niet gewenst is.
Concreet lijkt het mij dan ook verstandig om
vooraf afspraken te maken met het ministerie van
defensie wie het aanspreek punt is bij eventuele
problemen zodat een oplossingsprotocol in
werking gezet kan worden op zeer korte termijn,
zodat het dierwelzijn geborgd blijft. Door goede
communicatie en overleg kan dan ook snel
worden bepaald of problemen daadwerkelijk
afkomstig zijn van de radar.

Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

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

M +31
mindef. ni

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

Van: BS/AL/DJZ
Verzonden: vrijdag 1 november 2019 16:51
Aan: AL/HDB

min def. nI>



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

BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>;
BS/AL/DJZ/Cluster CR < mindef.nl>;

Mr., BS/AL/DJZ/CI BST mindef.nl>;
BS/AL/DJZ/Cluster CR @mindef.nl>
Onderwerp: Re: vragen emails

dank. Inmiddels heb ik van vernomen dat jullie hierover
contact kunnen opnemen met Ik neem haar mee in de
cc.
Met vriendelijke groeten,

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 1 nov. 2019 om 16:44
AL/HDB mindef.nl> het volgende

geschreven:

Ik lees nu pas jouw mail, was hele dag in
bezig

Gaat om radar herwijnen daar wonen op 400
meter mensen de onveilige afstand is veel minder.
In de buurt ook een weerradar en scheepsradars
en 4G apparatuur. De vraag van een bezorgde
burger is ... Als ik over een aantal jaren ziek wordt,
wie kan ik dan aansprakelijk stellen voor de
schade?
Does that help voor volgende week?

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 1 nov. 2019 om 09:19
BS/AL/DJZ < mindef.nl> het

volgende geschreven:

is het mogelijk en mij
van wat achtergrond informatie
te voorzien?
Op welke stralingsbronnen, naast
onze radar wordt gedoeld?
Verder zouden we graag een
kaartje hebben met de locaties,
geplande radar en bewoning.
Is dat mogelijk? Ik spreek
om 14.30 uur.
Met vriendelijke groeten,



From:
AL/H D B

Sent: donderdag 31 oktober 2019
17:51
To: BS/AL/DJZ

mi ndef. n 1>
Cc: Ing.,
DMO/PROJN/PROJN DIP

mindef.nl>;
BS/AL/H D B/Be 1 m dwrs

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

mindef.nI>;
Mr., BS/AL/DJZ/CI BST

mindef.nI>
Subject: Re: vragen emails
De vraag is hoe aansprakelijkheid is
geregeld als er toch gevolgen zijn van
de radarstraling. Zit in de vragen die
burgers hebben gesteld nav
H erwij ne n

1

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 31 okt. 2019 om 17:40
BS/AL/DJZ

mindef.nI> het
volgende geschreven:

bij
aansprakelijkheid denk
ik eerder aan iemand
van het cluster
civielrecht, dan van BST.
Om wat voor soort
aansprakelijkheid gaat
het? Wie stelt ons
waarvoor aansprakelijk?
Ter informatie neem ik
het clusterhoofd
civielrecht 1
alvast op in de cc.
Met vriendelijke
groeten,



Verstuurd vanaf mijn
iPhone

Op 31 okt. 2019 om
17:28

L/H D B
mi ndef

nl> het volgende
geschreven:

kun
je mij
vertellen
wie we
kunnen
vragen
over
aansprakel
ii kh eid
ingeval
problemen
met
H e rwij ne n
agv
radarstrali
ng? Ik
hoorde dat

ziek is

Commodo
reC

MA
Directeur
Integraal
Beleid
+31

Begin
doorgestu
u rd
bericht:
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From: tno.nI>
Sent: Thursday, December 12, 2019, 2:32 PM
To: tno.nI>
Cc: 1 mindef.nl’ < mindef.nI>;

rijksoverheid.nI>; ( tno.nI>; mindef.nl’
mindef.nI>; ‘ mindef.nl” mindef.nl>

Subject: Nieuwe vragen

Beste
Het volgende moet echt van mijn hart.

en ondergetekende zijn vanochtend wederom geconfronteerd met urgente beantwoording van nieuwe vragen.
Hier zijn we alweer een groot deel van de dag mee bezig terwijl wij die tijd nodig hebben om morgen de afronding
van ons rapport voor elkaar te krijgen. Hiervoor ben ik op mijn hersteldag teruggekomen.
Dit allemaal veroorzaakt weer de nodige drük en onrust, in ieder geval bij mij, waar ik niet blij van word.
M. Vr. Grt.

Verstuurd vanaf mijn iPhone
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are 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 nsks inherent to the electronic transmission of
messages.
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From:” Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP” < mindef.nI>
Sent: Thursday, December 12, 2019, 2:49 PM
To: ‘ AL/HDB” mindef.nI>
Cc:” AL/DS/DAOG” < mindef.nI>;
DMO/PROJN/STGP” mindef.nl>
Subject: RE: Conceptantwoorden vragen Leeuwarder Courant

De verlichting is gisteren uitgezet. Er is geen directe noodzaak om obstructieverlichting toe
te passen en we gaan volgend jaar verder onderzoeken waarom te felle verlichting is
geplaatst.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ccs & Projectleider ADSS

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

M +31
mindef. fl1

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

AL! H DE
Verzonden: donderdag 12 december 2019 10:22
Aan: DMO/PROJN/STGP; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
CC: AL/DS/DAOG
Onderwerp: Fwd: Conceptantwoorden vragen Leeuwarder Courant

Graag mij en op de hoogte houden van de ontwikkelingen (neem aan dat jullie iets van een
dimmertje gaan plaatsen)

Directeur Integraal Beleid
+31

Begin doorgestuurd beticht:

Van:” AL/HDB” mindef.nl>
Datum: 12 december 2019 om 10:20:15 CET
Aan: “Visser, B, Drs.” < mindef.nl>
Kopie:” AL/BSG” < mindef.nl>,”

AL/HDB” mindef.nl>
Onderwerp: Antw.: Conceptantwoorden vragen Leeuwarder CourantLI

Barbara
Omwonenden hadden de vragen gesteld over de felle verlichting (lichtintensiteit en de
knipperstand). Kennelijk hebben ze daar te fanatieke lampen voor aangeschaft. De Toren is
nog niet op volledige hoogte (radar nog niet geplaatst) en de grotere oude radar staat er
nog naast daarop brandt een rood toplicht, dus geen noodzaak de verlichting op de nieuwe



toren nu al aan te hebben. Prima initiatief ze nog even uit te houden en voordat de ouder
radar wordt afgebroken een vergelijkbare verlichting te gaan plaatsen op de nieuwe radar.
Als toch (tijdelijk) de felle knipperverlichting aan moet omdat er nog geen alternatief is op
het moment dat de oude radar wordt afgebroken kunnen we daarover nog proactief
informeren

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 12 dec. 2019 om 07:30 mindef.nI> het volgende
geschreven:

Dag
Maar waarom zetten we de tijdelijke verlichting uit als er nog niets is?

Met vriendelijke groet,
Barbara Visser

Op 11 dec. 2019 om 18:10 AL/HDB
mindef.nI> het volgende geschreven:

Barbara
Bij Wier ook vragen vanuit omwonenden
Waarom branden de rode lampen op die nieuwe toren zo fel
Daarnaast vraagt Leeuwarder Courant om info over tijdslijn
Hieronder het antwoord dat DCO aan de krant wil sturen.
Wat mij betreft akkoord, is afgestemd met dmo
Onze nwe communicatiespecialist bekijkt of en hoe we aandacht
zouden moeten geven aan Wier (gemeente en omwonenden)

De rode lichten dienen als
obstakeÏverlichting. De huidige
verlichting was tijdelijk en is sinds
gisteren niet meer in gebruik, wel
wordt er gezocht naar een andere
methode om dit ‘obstakel’ bij
duisternis te verlichten.
Het project ligt nog op schema en in
de derde week van januari wordt de
radar op de toren geplaatst, waarna
met het aansluiten en het testen wordt
gestart.
Het afbreken van de oude radar is nu
gepland medio 2020.

Directeur Integraal Beleid



+31

Begin doorgestuurd bericht:

Van: AL/HDB”
m indef. n 1>

Datum: 11 december 2019 om 16:56:46 CET
Aan:” AL/DC0”

mindef.nl>,
AL/BSG” < mindef.nl>

Onderwerp: Antw.:l Conceptantwoorden vragen
Leeuwarder Courantl

Sorry ik was even off line
Helemaal 0K dat antwoord
Ik zet hem even door aan en vraag STAS er
over. Je hoort zo

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 11 dec. 2019 om 10:47
AL/DCO < mindef.nl> het

volgende geschreven:

Goedemorgen
Nogmaals, nu met de laatste
comments van
Leeuwarder Courant heeft
onderstaand gevraagd:
In april dit jaar sprak ik u voor de
Leeuwarder Courant over de
veranderingen bij de Radarpost in
Wier. Ligt dit project nog op schema?
Is er al begonnen met de sioop van de
oude ‘bol?
De actuele aanleiding dat ik over dit
onderwerp mail, is de volgende:
omwonenden hebben opgemerkt dat
er sinds kort op het nieuwe gebouw
drie grote rode lichten knipperen.
Waar dient dit voor en blijft dit altijd
zo?
Ik wil graag, obv input van
DPlan, D[”lO en AOCSNM,
onderstaand meegeven aan de
Leeuwarder Courant:



De rode lichten dienen als
obstakelverlichting. De huidige
verlichting was tijdelijk en is
sinds gisteren niet meer in
gebruik, wel wordt er gezocht
naar een andere mèthode om dit
‘obstakel’ bij duisternis te
verlichten.
Het project ligt nog op schema
en in de derde week van januari
wordt de radar op de toren
geplaatst, waarna met het
aansluiten en het testen wordt
gestart.
Het afbreken van de oude radar
is nu gepland medio 2020.
Moet ik dit nog bij de stas
voorleggen?
Gr



doc 1279

From: AOCS NM/711SQN” < @mindef.nl>
Sent: Friday, December 13, 2019, 3:54 PM
To: ‘ AL/HDB’ mindef.nl>
Subject: RE: je brief aan LVNL

Reeds onderhands doorgezet, zodat de afdeling SUR ( en consorten) aan het
werk kan gaan.
Grt,

AL/HDB mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 13 december 2019 14:41
Aan: AOCS NM/711SQN @mindef.nl>
Onderwerp: FW:je brief aan LVNL

deze is onderweg

From: AL/DS/DAOG
Sent: vrijdag 13 december 2019 14:34
To: AL/HDB mindef.nl>
Subject: je brief aan LVNL
Ik laat zorgen voor de verzending van de hard copy. Jij zou deze getekende versie nog wel
in jouw Xpost moeten koppelen.
Mvg



doc 1280

From: ‘ DMO/PROJN/STGP” mindef.nI>
Sent: Tuesday, December 17, 2019, 8:47 AM
To: ‘ AL/HDB’ mindef.nI>;

AL/BSG’ < mindef.nI>; “ EMSD, CLSKJPLV C
LSKIDO/C4ISR/SAIR C2” < mindef.nI>; AL/DSIDAOG”

mindef.nI>
Subject: RE: Vragen Voordewind mbt Herwijnen

Hi Enkele aanpassingen in jouw tekst.

Defensie overweegt geen drie radars. We maken altijd operationele keuzes. Met
twee radars zijn we in staat de Randstad en een groot deel van Nederland af
te dekken. STAS gaf dit aan ter onderbouwing van de noodzaak de meest
geschikte locatie te zoeken. Dat we in het (Zuid)Oosten in minder goede
radardekking hebben is niet optimaal. Op grotere hoogte dekken de eigen
radars dat gebied wel af. Daarnaast staan over de grens ook radars. We hebben
daar geen controle over maar als ze operationeel zijn dragen ze wel bij aan
het NAVO luchtbeeld.
Het is bij radars niet anders dan bij alle andere defensie-investeringen. Er
moet een goede balans worden gevonden tussen het afdekken van de
verschillende operationele behoeftes van de krijgsmacht en het beschikbare
budget.

De milieuclassificatie 6 van de VNG geeft een zone van 1.500 meter aan voor
bepaalde industriële installaties, waaronder een radar. Indien
milieugevoelige bestemmingen zoals woningen en scholen buiten die zone
liggen, is er geen onderzoeksplicht. Daarbinnen wel. In Herwijnen liggen er
woningen in de zone. Daarom heeft Defensie de veiligheidsaspecten onderzocht,
en voert het nu een nader onderzoek naar gezondheidsaspecten uit. De radar
wordt slechts in gebruik genomen indien de radar aan de wettelijke normen
voldoet.

Bij de onderzoeken gaat zorgvuldigheid boven snelheid. De berekeningen die
worden uitgevoerd door TNO nemen meer tijd dan voorzien. Vragen van
omwonenden zijn voor zover mogelijk beantwoord. Een deel van de vragen heeft
betrekking op de onderzoeken. Daarop kan niet worden vooruitgelopen. Deze
vragen worden of in de onderzoeken geadresseerd of zoveel mogelijk gelijk dan
wel kort na de onderzoeken beantwoord.

Aan ieder mailadres waarvan mail is ontvangen is een ontvangstbevestiging
gestuurd. Als mailers nog geen enkel bericht van Defensie hebben ontvangen,
heeft Defensie van hen ook geen berichten ontvangen.

Defensie zoekt in het locatieonderzoek naar alternatieve locaties aan de hand
van een systematische zoekstrategie. Daarbij worden op basis van operationele
criteria en ruimtelijke belemmeringen potentiele vestigingslocaties
geselecteerd, die vervolgens worden doorgerekend en beoordeeld. Daarnaast
hebben omwonenden locaties aangedragen. In het onderzoek geeft Defensie geeft
van al die aangedragen locaties een appreciatie over de geschiktheid.

Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mindef . ni



—Oorspronkelijk bericht——-—
AL/HDB

Verzonden: maandag 16 december 2019 20:36
Aan: AL/BSG < mindef.nl>;

DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;
mindef . ni>;

AL/DS/DAOG < mindef.nl>
CC: AL/HDB mindef.nl>
Onderwerp: Re: Vragen Voordewind mbt Herwijnen

de concept antwoorden

lees even mee in antwoord 1... Correct?

en lees even mee in de hele mail. .. Correct?

Jullie inputs uiterlijk dinsdag 09:00 zodat de mail voor de stemming kan
worden beantwoord

Defensie overweegt geen drie radars. We maken altijd operationele keuzes. Met
twee radars zijn we in staat de Randstad en een groot deel van Nederland af
te dekken. STAS gaf dit aan ter onderbouwing van de noodzaak de meest
geschikte locatie te zoeken. Dat we in het (Zuid)Oosten in minder goede
radardekking hebben is niet optimaal. Op grotere hoogte dekken de eigen
radars dat gebied wel af. Daarnaast staan over de grens ook radars. We hebben
daar geen controle over maar als ze operationeel zijn dragen ze wel bij aan
het NAVO luchtbeeld.
Het is bij radars niet anders dan bij alle andere defensie-investeringen. Er
moet een goede balans worden gevonden tussen het afdekken van de
verschillende operationele behoeftes van de krijgsmacht en het beschikbare
budget.

De milieuclassificatie van de VNG geeft aan dat buiten 1.500 meter er voor
bepaalde industriële installaties (waaronder ook de radar) geen
onderzoeksplicht is. Daarbinnen wel. Defensie voert een onderzoek naar
gezondheidsaspecten uit. De radar wordt slechts in gebruik genomen indien aan
eisen wordt voldaan.

Bij de onderzoeken gaat zorgvuldigheid boven snelheid. De berekeningen die
worden uitgevoerd door TNO nemen meer tijd dan voorzien. Vragen van
omwonenden zijn voor zover mogelijk beantwoord. Een deel van de vragen heeft
betrekking op de onderzoeken. Daarop kan niet worden vooruitgelopen. Deze
vragen worden of in de onderzoeken geadresseerd of zoveel mogelijk gelijk
danwel kort na de onderzoeken beantwoord.

Aan ieder mailadres waarvan mail is ontvangen is een ontvangstbevestiging
gestuurd. Als mailers nog geen enkel bericht van Defensie hebben ontvangen
heeft Defensie van hen ook geen berichten ontvangen.

Defensie zoekt naar alternatieve locaties in het vastgestelde zoekgebied.
Omwonenden dragen locaties binnen en buiten het zoekgebied aan. Defensie
geeft in het onderzoek naar alternatieve locaties van al die aangedragen
locaties een appreciatie over de geschiktheid.

Directeur Integraal Beleid



From: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>
Sent: woensdag 14 oktober 2020 15:59
To: AL/DGB/DMV mindef.nI>;

tno.nl>; DOSCO/DGO/CEAG/EC/SH < @mindef.nl>
Subject: RE: Herwijnen vragen over ICNIRP
Bijgevoegd mijn aanpassingen in het rood. Ik moet zeggen dat ik die eerste zinnen van de paragraaf heel moeilijk
vind om te lezen. Daarnaast ben ik even benieuwd of het klopt dat er bij tijdgemiddeld een factor 50 is en bij piek
een factor 32???
Misschien iets in de trant van : “Bij het vaststellen van de ICNIRP-limieten zet de ICNIRP drie stappen. Eerst bepaalt
de ICNIRP bij welke veldsterkte een potentieel verwarmend effect van de huid voorkomt (stap 1). Vervolgens past
zij een veiligheidsfactor van 50 toe: de eerder bepaalde veldsterkte wordt 50 maal verkleind om zo zeker te stellen
dat er geen risico is op een effect voor algemeen publiek (mcl. kwetsbare groepen) (stap 2). Dit is de maximaal
toelaatbare tijdgemiddelde veldsterkte. Om te bepalen wat de maximaal toelaatbare piekveidsterkte is, wordt deze
waarde met een factor 32 vergroot (stap 3). Deze waarde mag echter maar voor beperkte tijd worden ervaren
fergo: piek). Dit geldt voor zowel de 1998 als de 2020 richtlijnen.”
Misschien schrijf ik nu lariekoek en is onderstaande beter. Hoor graag wat jullie denken.

From: AL/DGB/DMV mindef.nl>
Sent: woensdag 14 oktober 2020 15:34
To: tno.nl>; BS/AL/DGB/DMV/AFD VASIG

mindef.nI>; DOSCO/DGO/CEAG/EC/SH @mindef.nl>
Cc: AL/DGB/DMV mindef.nl>
Subject: Herwijnen vragen over ICNIRP

Tjerk
Kijk even mee in mijn up en antwoord op vraag lO3en 106. Graag jullie bemerkingen in antwoord aan allen

103 Wat houdt het voorzorgsprincipe van een veiligheïdsfactor van 50 (zie
TNO rapport) nog in als met de pieken de norm uit dit principe met een
factor 32 (wortel 1000) mag worden overschreden?
lO6Wat houdt het voorzorgsprincipe van een veiligheidsfactor van 50 (zie
TNO rapport) nog in als je met de pieken de norm uit dit principe met een
factor 32 (wortel 1000) mag overschrijden? Heeft u kennis genomen van de
kritiek van professor Vandenbosch ter zake? Waarop is deze factor 50
gebaseerd ? Waarom is dit niet 100, of 1000? En waarom wordt niet gekozen
voor een bepaalde vorm van het ALARA principe, namelijk het ALATA
principe: As Low As Technically Achievable?
De ICNIRP heeft als uitgangspunt voor de maximaal toelaatbare tijdgemiddelde
veldsterkte de vermogensdichtheid genomen, waarbij het lichaam 1 graad
Celsius opwarmt gedurende een half uur. Als extra voorzorg is die grens met
een factor 50 gereduceerd. Hiermee worden ook de zwakkeren en kwetsbare
groepen in de samenleving (zoals ouderen, zwangeren en kinderen) beschermd
tegen potentiele gezondheidseffecten. De veiligheidstactor 50 bestaat uit een
factor 10, waarvan de rationale bij ICNIRP bekend is, en een factor 5, dat het
verschil tussen werknemers en algemeen publiek aangeeft.
De gebruikte limieten voor de SMART-L zijn de maximaal toelaatbare
tijdgemiddelde veidsterktes voor het algemeen publiek. De ICNIRP heeft
vervolgens de maximaal toelaatbare piekveidsterkte bepaald door een
vermenigvuldigingsfactor 32 toe te passen op de maximaal toelaatbare
tijdgemiddelde veidsterkte.
De veiligheidsfactor 50 wordt derhalve toegepast op beide limieten. Bij de



ICNIRP-2020 richtlijnen is ook de maximaal toelaatbare tijdgemiddelde
veidsterkte met de genoemde veiligheidsfactor het uitgangspunt voor het
berekenen van de maximaal toelaatbare piekveidsterkte. De berekening is
echter complexer en afhankelijk van factoren als pulsopbouw en frequentie. In
geval van de SMART-L leidt dit tot een lagere maximaal toelaatbare
piekveldsterkte onder de ICNIRP2O2O-normen ten opzichte van de ICNIRP1998-
normen.
De SMART-L voldoet, ook in samenstelling met de andere systemen, in de
omgeving van Herwijnen ruimschoots aan de ICNIRP199$- en ICNIRP2O2O-
richtlijnen.

Directeur Integraal Beleid

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

M:

www.defensie.nl
Officier Toegevoegd

mindef.nl
M:
Secretariaat:

t@mindef.nI

(op woensdag flex)

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
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From:” tno.nl>
Sent: Friday, October 23, 2020, 2:23 PM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>
Cc: ‘ mindef.nI” mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>;” rijksoverheid.nl” rijksoverheid.nl>;
rijksoverheid.nI” < rijksoverheid.nl>; ‘

tno.nl>;” @mindef.nl” mindef.nl>;
@mindef.nl” < @mindef.nl>;” mindef.nl” < mindef.nl>

Subject: RE: Review laatste versie
Attachments:
2020_1 0_20_Kamerbrief_Antwoorden_op_FV_Onderzoeken_RCR_Herwijnen_d.d._30_september_2020

v15 TC TNO.docx

Beste
Op de valreep van het weekend tref je hierbij de reactie van TNO aan.
Ter informatie: aanstaande maandag heb ik de gehele dag een workshop en ben moeilijk bereikbaar. Tbv
het overleg van ben ik met toestemming uit de workshop maar ik zie niet veel mogelijkheden om
maandag(ochtend) verder nog actief te participeren.
Alvast een goed weekend. Ook aan de collega’s in de CC.
G rt

T+31(
Senior research scientist M Location From.

Electronic Defence E tno.nl

@mi• f IIf
nd ef. ni

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

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, m
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. indef.nl>
Sent:

donderdag 22 oktober 2020 16:01
To: mindef.nl; rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nI;

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

Cc: mindef.nl
Subject: Review laatste versie
Goedemiddag allen,
Afgelopen tijd is er nog goed aan de Kamerbrief gesleuteld. Tegelijkertijd zijn we allemaal bezig met de laatste
puntjes op de i en het ophalen van extra achtergrond informatie ten behoeve van het WGO d.d. 23 november as.
Het streven is om de brief begin komende week te versturen, maar gezien de aanpassingen en het belang van
sommige (technische/kwalitatieve) nuances wil ik graag vragen of jullie hier nog een keer in meekijken om te
controleren dat er geen onjuistheden in het document staan. Het belangrijkste daarin is voor mij het verzoek te
controleren of er geen fouten in staan.
Zouden jullie voor maandag 12:00 a.s. een review op dit document bij mij kunnen aanleveren? Alvast dank.
Ondertussen zoeken we nog de openstaande punten uit waar we nu allemaal mee bezig zijn.
Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid

Ministerie van Defensie
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From: rijksoverheid.nl>
Sent: Thursday, October 29, 2020, 9:31 AM
To: “ @riiksoverheid.nl>;

@riJksoverheid. ni>; “ @rijksoverheid. ni>
Cc: ‘

< v ©Rijksoverheid.nl>;
@riiksoverheid.nl>; @rijksoverheid nl>;

rijksoverheid.nl>; ‘ mindef.nI” < mindef.nI>;
mindef.nl” mindef.nI>; mindef.nl’
mindef.nl>

Subject: RE: Nieuw Wob-verzoek naar militair radarstation Herwijnen voor RVB

Beste
Bij de Ministeries van Defensie en EZK zijn gelijkwaardige verzoeken gedaan.
Ik weet nog niet wie de behandelaar bij Defensie wordt maar ik zal je daar zsm over informeren.
Het lijkt mij verstandig om de verzoeken te bundelen en namens de Rijksoverheid als 1 af te doen.

is mijn opdrachtgever bij DM0, en is directeur (de nieuwe afkorting van zijn afdeling bij Defensie is
me even ontschoten) bij het Ministerie van Defensie. is in dit geval een verschrijving.
Vriendelijke groet,

Van: @rijksoverhe.id.nl>
Verzonden: donderdag 29 oktober 2020 09:24
Aan: <1 @rijksoverheid.nl>;

@rijksoverheid.nl>
CC: @Rijksoverheid.nl>; van

@riiksoverheid.nl>; rijksoverheid.nl>;
@rijksoverheid.nI>; . rijksoverheid.nl>

Onderwerp: Nieuw Wob-verzoek naar militair radarstation Herwijnen voor RVB

Zojuist kwam bijgaand Wob-verzoek binnen. Kunnen jullie een behandelaar aanwijzen?
NB In het verzoek worden vier namen genoemd van betrokken VB’ers: (ECT/T&K),
(KVM/Omgevingsmanagement), en Die laatste twee kan ik echter niet vinden op Rijksportaal.
Met vriendelijke groet,

Ministerie van BZK 1 Rijksvastgoedbedrijf t bureau directeur-generaal
Korte Voorhout 7, kamer KV4 42 t Postbus 16169 1 2500 BD Den Haag
T

werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische
en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

Van: @minbzk.nl>
Verzonden: donderdag 29 oktober 2020 09:00
Aan: @rifksoverheid.nl>;

@minbzk.nl>
CC: @minbzk.nl>
Onderwerp: Nieuw Wob-verzoek naar militair radarstation Herwijnen voor RVB
Hallo
Ben jij al bekend met dit nieuwe Wob-verzoek? Betreft een verzoek dat denk ik ook is ingediend bij Defensie en EZK. Ik zal dat
nog even na laten gaan. Ik zal de OB alvast vanuit hier laten versturen.
Vanuit JA/CZW is Maaike het aanspreekpunt. Graag even contact met haar opnemen en doorgeven wie de behandelaar bij jullie
zal zijn.

wil jij bij Defensie t @mindef.nI ) en EZK

@minezk.nl) navraag doen of zij het verzoek ook hebben ontvangen? Daarnaast wordt ook het RIVM



aangehaald in het Wob-verzoek. Formeel valt men onder de verantwoordelijkheid van VWS maar voor dit onderwerp
waarschijnlijk aangestuurd vanuit Def en/of EZK. Goed om dat even na te gaan.
Met vriendelijke groet,

Coördinerend juridisch specialist / afdeling juridisch advies
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T
Bgg

Turfmarkt 147 1 2511 DP 1 Den Haag
Postbus 20011 T 2500 EA 1 Den Haag

Dit beticht ken informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht ehisieetii aan o is
toegezonden wordt u vrz:ch: dat aan de z:snner :e meiden er het bericht te ierivde’er: te Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade. van weke aard ook die verbano houdt met rrsIcos verbonden aan he: ‘:nisch verzenden van berichten
This messcoe may contain information that is not intended for you It you are not the addressee Ot t ihs nessge vas sent to you by
rnsiake you are requested to inform the sender and oelete tne messaoe The State accepts no liability for damage of any kind resultina from
toe risk inherent in the slecticoc transmrssion of messaces
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From: )“ @minezk.nI>
Sent: Tuesday, November 3, 2020, 5:24 PM
To:

“ ) - DGMI’” @minienw.nI>;
t <bw.v. minvws.nl>; ‘ den” < @minbzk.nl>;

@rivm.nl>; rivm.nI>;
t @antennebureau.nl>; )“

©agentschaptelecom.nl>; -

agentschaptelecom.nI>;
@agentschaptelecom.nI>; “ mindef.nI” < mindef.nl>;

@minszw.nI>; ‘ @minszw.nl>; )“

@m inezk. ni>
Cc: )“ @minezk.nI>; )“

@minezk.nl>; minezk.nl>
Subject: ddl 9 november COB - kabinetsreactie gezondheidsraadadvies
Attachments: DOM US-20266027-v4-kabinetsreactie Gezondheidsraad advies 5G. DDCX

Beste allen,
In de bijlage vinden jullie zoals aangekondigd de concept kabinetsreactie op het Gezondheidsraadadvies. -

ik heb wat vragen aan Al gericht. Zouden jullie hiernaar willen kijken en met een AT afgestemde reactie willen
komen?
Lukt het jullie allen om hier uiterlilk 9 november einde dag op te reageren? Het liefst dmv tracks.
Mocht dit echt niet lukken geef het dan aan. De kabinetsreactie moet bij drie departementen (EZK, VWS en l&W) de ‘lijn’ in en
zal tijd kosten. De brief dient zoals aangegeven in de week van 16 november in de IK te liggen ivm het hoger beroep (zie mail
hieronder).
Bel/mail/app gerust bij vragen.
Hartelijke groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 27 oktober 2020 14:32
Aan: ) - DGMI’ @minienw.nl>;

mi nvws. n 1>; min d ef. n 1; @ min bzk. fl1>;
@minbzk.nl>; t - DGMI’

@minienw.nl>
CC: ) @minezk.nl>;

@minezk.nl>; @minezk.nl>
Onderwerp: [ddl 4 november] besluit inzake blootstellingslimieten elektromagnetische velden
Beste allen,
Zoals de meeste van jullie weten zijn we al een tijdje bezig met het besluit mbt het vastleggen van de blootstellingslimieten
(ICNIRP) voor elektromagnetische velden in wetgeving. De limieten waren tot nu toe alleen opgenomen in het
Antenneconvenant. Het besluit is van toepassing op onder meer het frequentiegebruik ten behoeve van mobiele
communicatietoepassingen (mobiele telefonie en mobiel internet) en het meeste frequentiegebruik ten behoeve van radio-
omroep fFM, AM, DAB+) alsmede radarstations. Door middel van het besluit kan Agentschap Telecom beter toezicht houden op
de toepassing van de limieten en dit ook handhaven. Ook wordt met dit besluit voorkomen dat er een lappendeken ontstaat van
verschillende decentrale regels die afwijken van de limieten.
We zijn voornemens om over twee weken de consultatie te starten. De reden hiervoor is het hoger beroep inzake
Staat/Stop5GNL. Ter achtergrond: op 24 november moet de Staat haar memorie van antwoord indienen bij het Gerechtshof. De
landsadvocaat wil het liefst al verwijzen naar stukken mbt de handhaving van de limieten. Ze kunnen dat het beste doen door te
verwijzen naar de stukken voor de consultatie. Het Gezondheidsraadadvies over 5G speelt een grote rol in het hoger beroep. In
het advies wordt o.a. aanbevolen de 26 GHz-band niet in gebruik te nemen voor mobiele communicatie, meer onderzoek te
doen en de blootstelling van de limieten te monitoren. De landsadvocaat heeft dus meer ‘bewijs’ nodig dat de Staat er alles aan
doet om de limieten te handhaven. Het EMV-besluit helpt daarbij. In het kort geding was eerder al betoogd dat de Staat in een
afrondende fase zat. Het zou mooi zijn om nu te laten zien dat dit ook het geval is.
We zijn momenteel ook druk met het schrijven van de kabinetsreactie op het GR-advies. Dit zullen jullie binnenkort ook langs
krijgen. Ook dit moet voor 24 november in de TK liggen vanwege het hoger beröep. Het komt niet vaak voor dat beleid wordt
gemaakt en tegelijkertijd een rechtszaak loopt over hetzelfde beleid. We hopen op jullie medewerking.



We willen jullie graag in de gelegenheid stellen om naar het besluit te kijken en commentaar te leveren. Mochten jullie behoefte
hebben aan overleg, dan is dat uiteraard ook mogelijk. Lukt het om uiterlijk 4 november naar het bijgevoegde besluit te kijken
en evt. commentaar door te geven?

ik nodig jullie in ieder geval uit voor een overleg om te praten over
het wel of niet wijzigen van het Besluit Omgevingsrecht (zie paragraaf 5.1). Op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, en categorie 20.1, onderdeel a, onder 30, en 20.3, van het Besluit omgevingsrecht, geldt een
omgevingsvergunningplicht voor inrichtingen met een opgenomen elektrisch vermogen van 4 kW of meer voor het omzetten
van elektrische energie in stralingsenergie, zoals bepaalde, relatief krachtige radioapparaten. Gemeenten kunnen in het kader
van deze vergunningplicht in beginsel ook eigen limieten stellen ter bescherming van elektromagnetische velden. Op basis van
het bijgevoegde besluit zal dat niet meer mogelijk zijn. Onze vraag is dan ook of het Bor gewijzigd moet worden om verwarring
te voorkomen. Graag gaan we hierover in gesprek met jullie. Kan ik jullie daarvoor uitnodigen, of moeten daar andere collega’s
voor aanhaken? Ik hoor het graag.
Hartelijke groet,
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From: ‘ mindef.nI” < mindef.nl>
Sent: Friday, November 6, 2020, 2:19 PM
To: ‘

)‘ @minezk.nl>
Subject: RE: [ddl 4 november] besluit inzake blootstellingslimieten elektromagnetische velden

Hi

Gedurende mijn verlof zal ‘ @mindef.nl eerste aanspreekpunt zijn voor
dit dossier. Ik heb haar ingelicht over de lopende zaken. Zij zal mogelijk niet altijd inhoudelijk kunnen
ondersteunen, maar weet wel welke personen te betrekken. Met betrekking tot feedback op de kabinetsreactie en
besluit EMV zal het met name nog vanuit de juridische kant komen. Ondanks dat voor jou eerste
aanspreekpunt is, is mijn collega mindef.nl bij DEF DJZ de voornaamste
die nog inhoudelijk feedback moet leveren. Ik heb haar gevraagd direct met jou contact op te nemen, om het te
versnellen, en heb de gestelde deadline doorgegeven.
Het is een nogal rottig moment om met verlof te gaan, gezien de Kamerbrief + lopende zaken bij jullie + het
aanstaande WGO voor de STASDEF waarin SMART-L Herwijnen een belangrijk punt is, maar het is even niet anders.
Ik heb er wel vertrouwen in dat en anders mijn directeur dit goed kunnen dragen. Bij
hen kan je altijd terecht.
Jammer dat het even chaotisch is verlopen, maar ben blij dat we naar de toekomst toe beter kunnen afstemmen. Ik
denk dat onze beide dossiers nog wel een tijd zullen spelen, dus laten we vooral vooruit kijken. ©
Laten we na mijn verlof even digitaal bijpraten, ik denk dat dat wel handig is.
Tot over een paar weken!
Groet,

From: @minezk.nl>
Sent: vrijdag 6 november 2020 14:01
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>
Subject: RE: [ddl 4 november] besluit inzake blootstellingslimieten elektromagnetische velden
Hol
Wie kunnen we ivm jouw verlof volgende week het beste betrekken om de punten mbt het EMV-besluit te bespreken? Ik wil
namelijk een afspraak inplannen.
En inderdaad vreemd dat het ‘andere deel’ van EZK dat onder de minister valt ons niet eerder hierop heeft gewezen. Dat
hebben we ook aan hen teruggegeven. Het heeft ook te maken met het feit dat l&W tot anderhalf jaar geleden
verantwoordelijk was voor ICNIRP en zij het hele EMV-dossier over de schutting hebben gegooid. Op bewindspersonen niveau is
afgesproken dat l&W in ieder geval tot aan het nieuwe kabinet formeel verantwoordelijk blijft voor ICNIRP. Omdat l&W feitelijk
niks meer doet vwb ICNIRP, lopen wij voor het 5G-dossier (dat onder de staatssecretaris valt) elke keer achter de feiten aan.
Enfin, we weten elkaar in het vervolg beter te vindenl
Groet,
Lubna

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 6 november 2020 08:10
Aan: ) @minezk.nl>
CC: mindef.nl;

, ) @minezk.nl>
Onderwerp: Re: [ddl 4 november] besluit inzake blootstellingslimieten elektromagnetische velden
Hi
Graag, ik zie het gesprek met AT graag tegemoet.
Ik ga er vandaag achteraan dat de collega’s reacties insturen. Als ik ze vandaag niet ontvang, geef ik hen
aan het direct naar jou te sturen omdat ik na vandaag 2 weken met verlof ga en jij het voor ik terug ben
moet hebben.
Dank, ik geef het aan de secretaresse door om een belafspraak in te plannen.
Wat betreft de Kamerbrief. Hierover hadden we al eerder besproken dat we de antwoorden mbt ALARA
en GR inhoudelijk zouden afstemmen. Op dat moment ging het inderdaad enkel nog over het GR advies,



en niet ICNIRP. We hebben toen inhoudelijk afgestemd, al zijn er intern bij ons nog vele

(redactionele) reviews gedaan waardoor teksten wijzigden. Inhoudelijk is de afgestemde lijn

altijd gehanteerd.
Ik begreep van een andere EZK collega Ihkv wind op land gisteren inderdaad dat hij het stuk wilde
doorzetten naar andere directies ivm stukken over ICNIRP. Dit verbaasde mij ook enigszins omdat dit
dossier al een langlopend dossier is en tot op heden nog nooit door EZK was aangegeven dat ook mbt
ICNIRP zij graag mee wilt lezen. Zeker omdat dit vele malen ter sprake is gekomen in gesprek met andere
EZK collega’s gedurende de lange looptijd van dit dossier, ook mbt de ICNIRP.
Hoe dan ook ben ik dan nu blij dat we elkaar alsnog (op tijd) gevonden hebben en dat jullie hebben
kunnen meelezen. Dank voor de feedback die ik gisteren al heb ontvangen. Gelukkig was het inderdaad
met name redactioneel.
Ik heb ook begrepen dat jullie de MEZK positief adviseren op het ondertekenen van de Kamerbrief waar
de aangedragen teksten worden overgenomen. Op dit moment heb ik geen bezwaren om deze over te
nemen, aangezien ze hoofdzakelijk redactioneel van aard zijn.
We houden contact.
Groet,

Van: )“ <L @minezk.nl>
Datum: donderdag 5 november 2020 om 18:53:43
Aan: “ BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG” < mindef.nl>
Cc:” AL/DGB/DMV” mindef.nl>,

t @minezk.nI>
Onderwerp: RE: [Udi 4 november] besluit inzake blootstellingslimieten elektromagnetische velden
Hol
Excuus! Ik was vandaag ontzettend druk met allerlei spoedjes en stukken voor de rechtszaak dus was er nog niet aan
toegekomen om op je mail te reageren. Ik kom morgen inhoudelijk terug op je mail hieronder. We denken dat eea berust op
een misverstand dat we makkelijk in het besluit kunnen verduidelijken. Ik wil dit nog even goed bespreken met de juristen en
AT. Overigens heb ik van AT begrepen dat zij in hun metingen wel altijd alle stralingsbronnen meenemen (waaronder
radarstation) en dat ze ook specifiek de EMV van radarstations kunnen meten. Het lijkt me goed om volgende week
onderstaande punten in een overleg te bespreken met Al er ook bij. Ik plan dus nog wat in. Op welke termijn verwacht je een
reactie van je collega’s op het EMV-besluit? Dan kunnen we hun punten misschien ook meteen meenemen in het overleg.
Vwb de afspraak: ik heb dIt besproken met Heleen Uijt de Haag, plv. directeur Digitale Economie, het dossier valt onder haar. Ze
vindt het prima om met jouw directeur kennis te maken en eea te bespreken.
Ik wilde je nog mailen over het volgende. We waren vandaag overvallen door de beantwoording van de IK-vragen over
Herwijnen die we via onze energiecollega’s binnenkregen en waar we snel op moesten meekijken. We waren in de
veronderstelling dat er maar één vraag ging over het Gezondheidsraadadvies. De beantwoording van de vragen ging echter
vooral over de ICNIRP-Iimieten. Dit ligt voor ons nogal gevoelig gezien de lopende rechtszaak Staat/Stop5GNL waar dit een grote
rol in speelt. Zoals je weet hebben we in het voorjaar het kort geding gewonnen, maar is de wederpartij in beroep gegaan en
hebben ze o.a. hun eis gewijzigd vanwege het GR-advies. We zijn dan ook uiterst voorzichtig in hoe we communiceren over
ICNIRP, ALARA en het voorzorgsbeginsel. In onze ervaring, en op advies van de landsadvocaat aan ons, kun je beter een
duidelijke lijn hebben over ICNIRP (zie ook de kabinetsreactie). Namelijk dat ICNIRP alle beschikbare wetenschappelijke
onderzoeken heeft meegenomen, dat er geen sprake is van gezondheidseffecten onder de limieten en dat er toezicht wordt
gehouden. We vonden dat dit soms verstopt zat in de beantwoording van de vragen. Zou je ons in het vervolg kunnen
meenemen met stukken over ICNIRP? Alvast bedankt!
Fijne avond!
Groet,

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: donderdag 5 november 2020 16:52
Aan: ) @minezk.nl>



CC: mindef.nl
Onderwerp: RE: [ddl 4 november] besluit inzake blootstellingslimieten elektromagnetische velden
Hi
Helaas heb ik nog geen reactie ontvangen op onderstaande mail. Ik zou graag horen of jouw directeur bereid is tot
een kort gesprek met CUre.
Mbt een paar andere zaken. Momenteel wordt er door ons gewerkt aan een feedback op de kabinetsreactie. Die
zul je spoedig ontvangen. Helaas heb ik van DEFDJZ nog geen reactie op het concept Besluit EMV, ik hoop die (of
mijn collega ivm mijn aanstaande verlof) snel te kunnen delen als dat nog nut ondanks het verstrijken van de
deadline.
Groet,

From: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Sent: woensdag 4 november 2020 10:49
To:’ )‘ @minezk.nl>
Cc: ) @minezk.nl>;

@minezk.nl>
Subject: RE: [dUl 4 november] besluit inzake blootstellingslimieten elektromagnetische velden
Hi
Vooruitlopend op een definitief stuk + definitieve opmerkingen stuur ik jou alvast de input vanuit een deel van de
Organisatie. De juridische kant moet vanuit ons nog input leveren, daar heb ik met spoed om gevraagd gezien jullie
deadline.
In het algemeen de punten waarover ik advies heb gevraagd van DEF DJZ.
Het besluit zal — op basis van mijn eerste lezing - gelden voor een ieder die gebruik maakt van zendfrequenties, dus
ook Defensie. Om deze reden is naar mijn idee in het algemeen de rol en taak van Defensie in de wetgeving +

toelichting onvoldoende belicht, tot deze conclusie kom ik gezien onderstaande punten:
• Volgens mij wordt in 4.2 van de Nota van Toelichting Defensie gelijkgesteld aan een frequentiegebruiker

en geldt deze wet straks ook voor ons (alle ministeries). Een belangrijke zaak dus dat onze Minister van
Defensie (o.a.) ook benoemd wordt, lijkt me.

• In Art. 31.3 kan de Minister van EZK dus aanwijzen dat de Minister van Defensie niet meer mag zenden
indien een overschrijding is vastgesteld. Kan dit? En is dit wenselijk gezien de grondwettelijke hoofdtaken
van Defensie? Want anders zou het zomaar kunnen dat een radar kan worden uitgezet.

• De volgordelijkheid van verantwoordelijkheid over het verlagen van de belasting in het geval van
cumulatieve blootstelling vind ik onduidelijk. Daarnaast ben ik op basis van deze teksten bang dat er
situaties gaan voordoen waarbij Defensie zou moeten inleveren, terwijl zij niet de laatste toevoeging aan
het spectrum zijn. Dit kan bijv voorkomen in gevallen dat Defensie de grootste bijdrage levert aan
blootstelling (bijv. dichtbij radars en schepen, denk aan Den Helder) maar dat pas na plaatsing van een
5G/6G/7G mast de limiet wordt overschreden, en dat dan toch naar Defensie wordt gekeken om de
blootstelling terug te draaien.

• Daarnaast is er een lid opgenomen dat informatie omtrent de systemen en blootstelling met derden
(binnen 7 werkdagen) moet worden gedeeld om stralingsonderzoek te kunnen doen ten behoeve van de
plaatsing van een nieuw stralingsobject. Ik heb begrepen dat informatie om dergelijke onderzoeken te
doen voor Defensie geclassificeerde informatie kan bevatten (piekvermogen radar bijv). Dit wordt echter
niet gespecificeerd in het stuk. Het lijkt me vreemd dat een Tele2, Vodafone of Huawei bijvoorbeeld deze
informatie krijgt om te kunnen onderzoeken of ze wel aan de limieten voldoen.

• Komt Agentschap Telecom ook toezicht houden en handhaven bij Defensie? Ik heb begrepen dat TNO dat
zij daar (voor radars) niet op ingericht zijn.

Ondanks dat we het hier uiteraard ook op medewerkersniveau over kunnen hebben, wil onze directeur alsnog
graag eens spreken hierover en daarnaast kennismaken met jullie, Ik hoor graag hoe we dat mogelijk kunnen
maken.
Groet,

1



From: @minezk.nI>
Sent: woensdag 4 november 2020 10:40
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nI>
Cc: ) @minezk.nI>;

@minezk.nI>
Subject: RE: [Udi 4 november] besluit inzake blootstellingslimieten elektromagnetische velden
Hol
Dank voor je mail!
We zijn benieuwd naar de openstaande vragen en waar het schuurt aan de grondwettelijke taken en verantwoordelijkheden
van Defensie. Mogelijk dat eea een misverstand is wat we op medewerkersniveau zouden kunnen verduidelijken, en evt. ook
kunnen aanpassen in het besluit. Ik kan mijn plv. directeur (Heleen Uijt de Haag) niet voorbereiden op een overleg als we zelf
niet weten wat de inhoudelijke punten zijn. Als je de opmerkingen/bezwaren zou kunnen doorgeven dan kan ik een overleg
organiseren. Een tweede overleg (als dat nog nodig blijkt) kan dan op MT-niveau gehouden worden.
Is dat werkbaar?
Groet,

Van: mindef.nI < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 4 november 2020 10:22
Aan: ) @minezk.nI>
Onderwerp: RE: [ddl 4 november] besluit inzake blootstellingslimieten elektromagnetische velden
Hi
Intern hebben we inmiddels een eerste review ronde gehouden waarbij een aantal openstaande vragen
opgekomen zijn. Daarvoor wordt nog bij ons intern gesproken om een aantal zaken verder uit te zoeken.
Vooruitlopend op de definitieve input is er al wel een punt waarvan mijn directeur heeft aangegeven dat hij graag
met jouw lijn zou willen spreken. Sommige zaken in het besluit hebben namelijk mogelijk (verregaande) impact op
Defensie en zijn mogelijk in strijd met de grondwettelijke hoofdtaken en verantwoordelijkheden van Defensie.
Om deze reden heeft mijn directeur DGB DMVD gevraagd naar een gesprek met jouw directeur. Zou
jij mij zijn naam mcl contactgegevens kunnen delen?
Ik hoor graag.

Groet,

From: ) @minezk.nI>
Sent: dinsdag 27 oktober 2020 14:32
To: ) - DGMI’ @minienw.nI>; t

minvws.nI>; BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nI>;
@minbzk.nI>;’ @minbzk.nI>;

- DGMI’ < @minienw.nI>
Cc: ) @minezk.nI>;

@minezk.nI>; ) < @minezk.nI>
Subject: [ddl 4 november] besluit inzake blootstellingslimieten elektromagnetische velden
Beste allen,
Zoals de meeste van jullie weten zijn we al een tijdje bezig met het besluit mbt het vastleggen van de blootstellings!imieten
(ICNIRP) voor elektromagnetische velden in wetgeving. De limieten waren tot nu toe alleen opgenomen in het
Antenneconvenant. Het besluit is van toepassing op onder meer het frequentiegebruik ten behoeve van mobiele
communicatietoepassingen (mobiele telefonie en mobiel internet) en het meeste frequentiegebruik ten behoeve van radio-
omroep (FM, AM, DAB+) alsmede radarstations. Door middel van het besluit kan Agentschap Telecom beter toezicht houden op
de toepassing van de limieten en dit ook handhaven. Ook wordt met dit besluit voorkomen dat er een lappendeken ontstaat van
verschillende decentrale regels die afwijken van de limieten.
We zijn voornemens om over twee weken de consultatie te starten. De reden hiervoor is het hoger beroep inzake
Staat/St0pSGNL. Ter achtergrond: op 24 november moet de Staat haar memorie van antwoord indienen bij het Gerechtshof. De
landsadvocaat wil het liefst al verwijzen naar stukken mbt de handhaving van de limieten. Ze kunnen dat het beste doen door te
verwijzen naar de stukken voor de consultatie. Het Gezondheidsraadadvies over 5G speelt een grote rol in het hoger beroep. In



het advies wordt o.a. aanbevolen de 26 GHz-band niet in gebruik te nemen voor mobiele communicatie, meer onderzoek te
doen en de blootstelling van de limieten te monitoren. De landsadvocaat heeft dus meet ‘bewijs’ nodig dat de Staat er alles aan
doet om de limieten te handhaven. Het EMV-besluit helpt daarbij. In het kort geding was eerder al betoogd dat de Staat in een
afrondende fase zat. Het zou mooi zijn om nu te laten zien dat dit ook het geval is.
We zijn momenteel ook druk met het schrijven van de kabinetsreactie op het GR-advies. Dit zullen jullie binnenkort ook langs
krijgen. Ook dit moet voor 24 november in de TK liggen vanwege het hoger beroep. Het komt niet vaak voor dat beleid wordt
gemaakt en tegelijkertijd een rechtszaak loopt over hetzelfde beleid. We hopen op jullie medewerking.
We willen jullie graag in de gelegenheid stellen om naar het besluit te kijken en commentaar te leveren. Mochten jullie behoefte
hebben aan overleg, dan is dat uiteraard ook mogelijk. Lukt het om uiterlijk 4 november naar het bijgevoegde besluit te kijken
en evt. commentaar door te geven?

- DGMI, ii, ik nodig jullie in ieder geval uit voor een overleg om te praten over
het wel of niet wijzigen van het Besluit Omgevingsrecht (zie paragraaf 5.1). Op grond van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, en categorie 20.1, onderdeel a, onder 30, en 20.3, van het Besluit omgevingsrecht, geldt een
omgevingsvergunningplicht voor inrichtingen met een opgenomen elektrisch vermogen van 4 kW of meer voor het omzetten
van elektrische energie in stralingsenergie, zoals bepaalde, relatief krachtige radioapparaten. Gemeenten kunnen in het kader
van deze vergunningplicht in beginsel ook eigen limieten stellen ter bescherming van elektromagnetische velden. Op basis van
het bijgevoegde besluit zal dat niet meer mogelijk zijn. Onze vraag is dan ook of het Bor gewijzigd moet worden om verwarring
te voorkomen. Graag gaan we hierover in gesprek met jullie. Kan ik jullie daarvoor uitnodigen, of moeten daar andere collega’s
voor aanhaken? Ik hoor het graag.
Hartelijke groet,

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit beticht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
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From: DOSCO/DGO/CEAG/EC/SH” @mindef. ni>
Sent: Tuesday, November 10, 2020, 7:54 PM
To: AL/DGB/DMV” mindef.nI>
Subject: FW: Vraag STAS

Beste

Dit zijn de ruwe antwoorden die ik samen met naar heb
opgesteld.

Gr.

Original Message
From: r., BS/AL/DGB/DV/D VEILIGH @mindef.nl>
Sent: dinsdag 13 oktober 2020 11:12
To: DOSCO/DGO/CEAG/EC/SH < @mindef.nl>
Subject: RE: Vraag STAS

Hoi

In onderstaande mail van zijn wat vragen van de staatssecretaris
aangegeven op de beantwoording van de kamervraag over HAWK; ik heb een poging
gedaan, kan jij eens kijken of dit voldoet zo? groeten

In onderstaande in het rood wat tekstvoorstellen om de punten te verwerken.

Nadere toelichting nav de vragen:

WAT IS ER MET DIT ONDERZOEK GEDAAN? WAT KWAM ER UIT EN WAT IS ER MEE GEDAAN?

Het onderzoek betrof een vervolgonderzoek op een Belgisch epidemiologisch
onderzoek uit 2005 (Degrave e.a.), waarbij de sterftekans bij Belgische
militairen die met de Hawk hadden gewerkt werd onderzocht. Uit de resultaten
van dat onderzoek bleek dat geen toename van sterfte is vastgesteld onder
militairen die werkzaam waren bij Hawk—eenheden.

In het vervolgonderzoek (Degrave e.a.) uit 2008 werd het volgende
geconcludeerd: Belgische militairen die op een basis hebben gewerkt waar een
Hawk-radarsysteem operationeel was, hebben, bij een vrijwel gelijke
sterftekans, een hogere sterfte aan bepaalde soorten kanker (met name
hemolymfatische kankersoorten zoals bloed-, beenmerg— en lymfeklierkanker)
dan militairen die op een vergelijkbare basis hebben gewerkt waar geen Hawk
radarsysteem operationeel was. Blootstelling aan radarstraling wordt in de
publicatie van het artikel over het onderzoek als één van de mogelijke
factoren genoemd.

Voor de onderzochte groep militairen kon echter niet goed worden vastgesteld
of, en zo ja in welke mate, men was blootgesteld aan radarstraling. Uit het
artikel blijkt dat personeel in een aantal gevallen mogelijk aan hogere doses
elektromagnetische straling is blootgesteld dan was toegestaan volgens de
daarvoor geldende normen. Ook kan volgens de auteur op zeer korte afstand
(decimeters) van de zendbuis van de Hawk-installatie relevante blootstelling
zijn opgetreden aan röntgenstraling die vrijkomt bij het opwekken van de



radarstraling. Overigens zijn na 1979 extra voorzieningen getroffen om de
blootstelling aan. röntgenstraling te beperken. Daarnaast is in het onderzoek
onderzocht of tussen de militairen verschillen mogelijk waren in
blootstelling aan chemische stoffen. De voor onderhoud en reiniging gebruikte
stoffen waren doorgaans gelijk. Het enige verschil dat gevonden is, betrof de
koeivloeistof voor de radarinstallaties, maar die stof wordt door het
International Agency for Research on Cancer (IARC) niet als kankerverwekkend
aangemerkt. Gegevens over rookgedrag, alcoholgebruik, voedingsgewoontes,
leefgewoontes en lifestyle van de onderzochte personen waren niet
beschikbaar, maar de onderzoekers zijn ervan üitgegaan dat de onderzochte
groepen op deze punten weinig van elkaar verschillen. Het onderzoek vindt
geen verklaring van het verschil tussen de mogelijke doodsoorzaken.

De appreciatie van Defensie van het onderzoek was als volgt:

Voor de in het Belgische vervolgonderzoek vastgestelde hogere sterfte door
kanker wordt geen oorzaak gegeven. Uit het onderzoek kan niet worden
geconcludeerd of blootstelling aan elektromagnetische straling of
röntgenstraling een verklaring is voor het geobserveerde verschil in sterfte
door kanker. Het is mogelijk dat het verschil wordt verklaard door
blootstelling aan andere oorzaken van kanker, waarbij geen relatie is met de
werkzaamheden. Hoewel is aangenomen dat de onderzochte groepen vergelijkbaar
waren met betrekking tot rookgewoontes, alcoholgebruik, voedingspatroon,
dagelijkse bezigheden en lifestyle kunnen eventuele verschillen daarin niet
zonder meer worden uitgesloten.

De onnauwkeurigheid bij de vaststelling van doodsoorzaken en de incomplete
registratie van doodsoorzaken, gecombineerd met relatief kleine aantallen van
specifieke kankers in de onderzoekspopulatie en controlegroep, maken het
mogelijk dat het gevonden verschil in sterfte door bloed—, beenmerg- en
lymfeklierkanker op toeval is gebaseerd. Bovendien is de kankersterfte ten
gevolge van bloed-, beenmerg- en lymfeklierkanker niet vergeleken met de
algemene bevolking en is niet te beoordelen of het verschil in sterfte wordt
verklaard door een hoger dan gemiddelde sterfte aan bloed-, beenmerg— en
lymfeklierkanker in de Hawk- groep, of door een lager dan gemiddelde sterfte
aan bloed-, beenmerg— en lymfeklierkanker in de controlegroep. Wel is in het
Belgische onderzoek uit 2005 de algemene kankersterfte in de onderzoeksgroep
vergeleken met die van de algemene bevolking. Daaruit werd geconcludeerd dat
er sprake was van een lagere sterfte aan kanker bij militairen in
vergelijking met de algemene bevolking. Dit wordt toegeschreven aan het
healthy worker effect. Een causale relatie tussen werkzaamheden met het Hawk
radarsysteem en kanker wordt in de vervolgstudie niet bewezen.

Wat is er mee gedaan?

Beoordeling Kennisplatform EV

Defensie heeft het Belgische onderzoek ter beoordeling voorgelegd aan het
Kennisplatform Elektromagnetische Velden waarin toen RIVM, TNO, KEMA, de
GGDTen, Agentschap Telecom en ZonMw. waren vertegenwoordigd. Het
Kennisplatform concludeert het volgende:



“Het Kennisplatform volgt Degrave in de conclusie dat sterfte aan bloed-,
beenmerg— en lymfeklierkanker vaker voorkomt bij beroepsmilitairen die hebben
gewerkt op bases waar ook HANK luchtverdedigingssystemen werden gebruikt. Het
Kennisplatform is het met Degrave eens dat nog vastgesteld moet worden wat
deze toename heeft veroorzaakt. Wat dit voor de Nederlandse situatie
betekent, is nog onbekend. Evenmin is duidelijk of er Nederlandse gegevens
beschikbaar zijn voor nader onderzoek.”

Het kennisplatform sloot verder niet uit dat andere factoren dan
elektromagnetische of röntgenstraling voor de sterftetoename verantwoordelijk
kunnen zijn.

Informatie

De verschillende doelgroepen ((oud)defensiemedewerkers en overige
belanghebbenden) zijn geïnformeerd over het onderzoek en de betekenis
daarvan. De tekst van het rapport, de beoordeling door het Kennisplatform en
veelgestelde vragen zijn geplaatst op een pagina op zowel het intranet van
Defensie als de internetpagina van Defensie.

Haalbaarheidsonderzoek

Defensie heeft vervolgens door het Coördinatiecentrum Expertise Militaire
Gezondheidszorg, de voorloper van het CEAG, een studie laten uitvoeren naar
de haalbaarheid van een Nederlands epid,emiologisch onderzoek naar de
gezondheidseffecten bij Nederlands defensiepersoneel dat met de Hawk-radar
heeft gewerkt, of was geplaatst bij eenheden die over deze radar beschikten.

De deskundigen (een militair arts van Defensie, een arts-epidemioloog, een
arts stralingshygiëne en een stralingsdeskundige niveau 2) concludeerden naar
aanleiding van het haalbaarheidsonderzoek (2009) dat een epidemiologisch
onderzoek dat een wetenschappelijk verantwoord antwoord geeft op de vraag of
werkzaamheden met de Hawk een relatie hebben met bloed-, lymfe- en
beenmergkanker, waaronder leukemie, niet zinvol en ook niet haalbaar is. Zij
voerden daarvoor wetenschappelijke overwegingen aan maar ook praktische
beperkingen. Deze praktische beperkingen kwamen voor een belangrijk deel
voort uit het feit dat noodzakelijke onderzoeksgegevens onvoldoende
beschikbaar zijn. De beschikbare bestanden zijn onvolledig en bovendien zijn
zij niet samengesteld met het oog op een medisch epidemiologisch onderzoek.
De wetenschappelijke beperkingen bestonden uit de afwezigheid van een
waarschijnlijke oorzaak en daarmee van een bruikbare werkhypotliese voor een
epidemiologisch onderzoek. De studie wijst bovendien op de ethische aspecten
van het doen van onderzoek zonder een toereikende werkhypothese en zonder de
beschikbaarheid van voldoende onderzoeksgegevens.

agentia [WAT IS DAT?]

factoren.



Voorts werd gewezen op liet belang van liet wegen van de ethische aspecten van
liet doen van onderzoek zonder een adequate werkhypothese en zonder de
beschikbaarheid van voldoende onderzoeksgegevens. [DOOR WIE?]

het Coördinatiecentrum Expertise Militaire Gezondheidszorg, de voorloper van
liet CEAG.

Van: 3S/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 09:51
Aan: BS/AL/DGB/DV/D VEILIGH @mindef.nl>
Onderwerp: Vraag STAS

Hi

De stas heeft een paar vragen op het door jou aangeleverde antwoord. Kan ik
jou vragen daar zsm naar de kijken? De vragen en betreffende tekst zijn geel
gemaakt

Herinnert u zich het Belgisch onderzoek uit 2008 dat aantoont dat militairen
die hebben gewerkt op bases met een HAWK-radarsysteem vaker overlijden aan
bepaalde vormen van kanker (vergeleken met andere militairen), namelijk
bloed-, lymfeklier- en beenmergkanker (leukemie) [1]? Herinnert u zich tevens
de weigering van Defensie om een soortgelijk onderzoek in Nederland te doen?
Waarom gaat u Herwijnen blootstellen aan mogelijk vergelijkbare risico’s? Tot
welk extra onderzoek bent u bereid om de onrust onder de inwoners weg te
nemen?

Ja, dit onderzoek herinner ik mij.

De HAWK is bij Defensie vanaf 1963 tot 2004 gebruikt. In 2004 werd het HAWK
systeem in België en Nederland uitgefaseerd.

In het onderzoek van Degrave c.s. in 2008 werd geconcludeerd dat er een
verhoogde kans op overlijden door bepaalde soorten kanker (bloed-,
lymfeklier- en beenmergkanker (leukemie) ) bestaat wanneer iemand op een
basis heeft gewerkt waar tussen 1963 en 1994 een HAWK-radarsysteem
operationeel was, in vergelijking met militairen die op een basis hebben
gewerkt waar geen radarsysteem operationeel was. De oorzaak van deze
verhoging is echter niet duidelijk. Een van de mogelijke oorzaken die in de
publicatie worden genoemd, is blootstelling aan radarstraling, maar dat kan
met liet onderzoek niet worden aangetoond.



Na het uitkomen van de resultaten van het onderzoek van Degrave c.s. in 2008
[WAT IS ER MET DIT ONDERZOEK GEDAAN? WAT KWAM ER UIT EN WAT IS ER MEE
GEDAAN?] heeft Defensie is in 2009 door het Coördinatiecentrum Expertise
Militaire Gezondheidszorg, de voorloper van het Coördinatiecentrum Expertise
Arbeidsomstandigheden en Gezondheid Defensie, gekeken naar de haalbaarheid
laten onderzoeken van wetenschappelijk onderzoek onder Nederlandse militairen
die met liet HAWK-systeem hebben gewerkt. Uit deze haalbaarheidsstudie kwam
naar voren, dat een herbeoordeling van de beschikbare literatuur noch de
uitkomsten van het onderzoek van Degrave c.s. aanleiding vormden het
standpunt ten aanzieb van de gezondheidsrisico’s van ioniserende en niet
ioniserende straling van de radarsystemen waaronder die van de HAWK, te
herzien. Ook werd geconcludeerd dat het zeer lastig, zo niet onmogelijk zou
zijn alsnog zicht te krijgen op voor nader onderzoek noodzakelijke
geobjectiveerde blootstellinggegevens en de variaties daarin in het verleden.

Dit gold zowel voor blootstellingen door werkzaamheden voor Defensie als voor
blootstellingen in de privésfeer. In de haalbaarheidsstudie werd erop gewezen
dat slechts kon worden gegist naar een verklaring voor het door de Belgische
onderzoekers gevonden verschil op basis van de beschikbare of beschikbaar te
maken informatie. Ook andere agentia [WAT IS DAT?] factoren dan straling
konden hierbij een rol hebben gespeeld. Gezien deze beperkingen werd in de
haalbaarheidsstudie geconcludeerd dat een epidemiologisch onderzoek dat een
wetenschappelijk verantwoord antwoord geeft op de vraag of werkzaamheden met
de HAWK een relatie hebben met bloed-, lymfe- en beenmergkanker (w.o.

leukemie) niet zinvol en ook niet haalbaar is. Voorts werd in de
haalbaarheidsstudie gewezen op het belang van het wegen van de ethische
aspecten van het doen van onderzoek zonder een adequate werkhypothese en
zonder de beschikbaarheid van voldoende onderzoeksgegevens. [ DOOR WIE?]

Uw Kamer is door mijn ambtsvoorganger over de uitkomsten van de
haalbaarheidsstudie geïnformeerd op 17 december 2009 (Kamerstuk 27580, nr.14)
en op 18 mei 2010 (Kamerstuk 27580, nr.l6)

Het standpunt te aanzien van dit onderwerp is niet gewijzigd. Defensie houdt
de vinger aan de pols van vooraanstaande, wetenschappelijke publicaties op
het gebied van (niet)-ioniserende straling en gezondheidseffecten maar is
niet voornemens onderzoek te initiëren naar gezondheidseffecten van het HAWK
radarsysteem, vanwege bovengenoemde beperkingen en argumenten.

Ten aanzien van de voorgenomen plaatsing van de SMART-L radar te Herwijnen
heeft Defensie door TNO onderzoeken laten uitvoeren naar de
gezondheidsaspecten, waarvan de uitkomsten met uw Kamer zijn gedeeld
(Kamerstukken 31936 nr.718 en 31936 nr.806) . Daarnaast zullen na realisatie
van de radar validatiemetingen worden uitgevoerd door een onafhankelijke
partij om zeker te stellen dat aan de richtlijnen wordt voldaan.

Voor 2 van de vragen is enkel een toelichting in een oplegger nodig is mijn
vermoeden. Voor agentia is een ander woord mogelijk beter, misschien
‘factoren’ of ‘elementen’?

Kan jij hiervoor een suggestie doen?



Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid

Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 1 2511 C3 1 Den Haag 1 Kamer A—21

Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M

E mindef.nl <mailto: mindef.nl>

[1]
https: //www.defensie.nl/onderwerpen/personeelszorg/gezondheidsonderzoeken/haw
k—radar
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From: DOSCO/DGO/CEAG/EC/SH” <T @mindef. ni>
Sent: Tuesday, November 10, 2020, 5:10 PM
To: ‘ AL/DGB/DMV’ mindef.nI>
Subject: Referentie opwarmingseffect
Attachments: ICNI RPrfgdI2O20. pdf

Beste

Nav je telefonische vraag, in bijgevoegd ICNIRP-document staat op pagina

488/489 een paragraaf hieraan gewijd. Belangrijkste lijkt me de zinsnede: 1
graad lichaamsopwarming wordt bereikt met een zender (tussen 100 kHz en 6
GHz) dat leidt tot een SAR van 6 W/kg gedurende 1 uur bij een naakte
volwassene bij een kamertemperatuur van 28 graden.

ICNIRP gaat daar nog verder onder zitten door 4 W/kg (i.p.v. 6 W/kg) te nemen
als limiet gedurende 30-minuten (i.p.v. 1 uur)

Heb je hier voldoende aan?

Met vriendelijke groet,

Senior adviseur straling

Cluster Stralingshygiëne
Coordinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG)
Defensie Gezondheidszorg Organisatie
Commando DienstenCentra
Ministerie van Defensie
Korte Molenweg 3 1 Doorn 1 Landhuis Aardenburg 1 kmr 213
Postbus 185 1 3940 AD 1 Doorn

M
@mindef . nl
@nswan . nld
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From: ‘ r@minezk.nI>
Sent: Wednesday, November 11, 2020, 3:30 PM
To: “ @minbzk.nI>; @rivm.nI>;

rivm.nI>;
@antennebureau.nI>;

agentschaptelecom.nI>;
@agentschaptelecom. ni>;

agentschapteIecom.nl>; mindef.nI” < mindef.nI>;
@minszw.nI>; “ @minszw.nI>; ‘ @mindef.nI’”

m indef. ni>
Cc: DGMI” < @minienw.nI>;

minvws.nI>; - DGMI” < @minienw.nI>
Subject: definitieve versie kabinetsreactie gezondheidsraadadvies
Attachments: DOMUS-20266027-v5-kabinetsreactie Gezondheidsraad advies 5G. DCCX

Beste allen,
Nog hartelijk dank voor al jullie reactiesl In de bijlage vinden jullie de kabinetsreactie zoals die vanochtend de lijn is in gegaan.
Mochten jullie nog zwaarwegende punten hebben geef dit dan uiterlijk morgen voor 10:00 door. Zoals eerder aangegeven dient
de brief uiterlijk 20 november in de IK te liggen ivm het hoger beroep.
Hartelijke groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 17:24
Aan: ‘ - DGMI’ @minienw.nI>;

t minvws.nI>;’ @minbzk.nI>;’
@rivm.nI>; u rivm.nI>;

@antennebureau.nI>;
@agentschaptelecom.nI>;

@agentschaptelecom.nI>; @agentschaptelecom.nI>;
mindef.nI’ < mindef.nI>;’ @minszw.nI>;

< @minszw.nI>; ) < @minezk.nI>
CC: een) @minezk.nI>;

@minezk.nI>; minezk.nI>
Onderwerp: ddl 9 november COB - kabinetsreactie gezondheidsraadadvies
Beste allen,
In de bijlage vinden jullie zoals aangekondigd de concept kabinetsreactie op het Gezondheidsraadadvies.
Louwrens, ik heb wat vragen aan Al gericht. Zouden jullie hiernaar willen kijken en met een AT afgestemde reactie willen
komen?
Lukt het jullie allen om hier uiterlijk 9 november einde dag op te reageren? Het liefst dmv tracks.
Mocht dit echt niet lukken geef het dan aan. De kabinetsreactie moet bij drie departementen (EZK, VWS en l&W) de ‘lijn’ in en
zal tijd kosten. De brief dient zoals aangegeven in de week van 16 november in de TK te liggen ivm het hoger beroep (zie mail
hieronder).
Bel/mail/app gerust bij vragen.
Hartelijke groet,

t...... .. . .-

- , . ‘.‘ .• .
t”; - . - . . - . .. .
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From: ‘ MA, BS/AL/DGB/DV” mindef.nl>
Sent: Monday, November 16, 2020, 9:20 PM
To: ‘ mindef.nl>
Cc: ‘ AL/BSG < mindef.nl>; ‘ BS/AL/BSG/Mobpool’

mindef.nl>; ‘ BS/AL/DGB/DMV” < mindef.nl>;
BS/AUDGB/DMV/AFD VASTG” < mindef.nl>;
AL/DGB/DMV/PROJAFD” mindef.nl>;

BSIALIDGBIDV’ mindef.nl>
Subject: RE: 202011 13 Resultaten herberekening Defensieradar

Barbara,
In aanvulling op onderstaand bericht
We moeten de antwoordbrief FV vragen op de volgende punten aanpassen

1-Algemene inleiding waarin we uitleggen dat er een nieuw TNO rapport is waarin
windpark blauw is doorgerekend met een nieuwe windmolen (die thans door de
initiatiefnemer wordt voorzien bij de realisatie van het windpark) en dat die molen
niet leidt tot een ontoelaatbare overschrijding van de verstoring van de radardekking

2-Toevoegen van het TNO rapport Windpark blauw
3-Aanpassen van de antwoorden op vragen 6/11/25 op pag 11
4-Aanpassen van de antwoorden op vragen 12/13/18/112 op pag 15
5-Aanpassen van het antwoord op vraag 92 op pag 34
6-Aanpassen van het antwoord op vraag 114 op pag 49
7- Mede namens MIN EZK verwijderen

Ik overleg met wanneer ze een volgende versie kan voorleggen

From: MA, BS/AL/DGB/DV mindef.nl>
Sent: maandag 16 november 2020 20:26
To: mindef.nl>
Cc: AL/BSG < mindef.nl>; • BS/AL/BSG/Mobpool

mindef.nl>; BS/AL/DGB/DMV<_____
B5/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>; 1’

AL/DGB/DMV/PROJAFD mindef.nl>; MA,
BS/AL/DGB/DV mindef.nl>
Subject: EW: 20201113 Resultaten herberekening Defensieradar
Sensftivity: Confidential
Barbara,
Het Herwijnen dossier is nog niet helemaal over naar Tenminste tot WGO blijf ik me
daartegenaan bemoeien. Het is niet doenlijk alle geschiedenis op dit dossier daarvoor al over
te dragen.
Ik kreeg vanavond onderstaande mail en bijgevoegde bijlage. Voor Windpark blauw zijn drie
types windmolens gepland. Bij de tot nu toe uitgevoerde verstoringsberekeningen is gebruik
gemaakt van generieke windmolens. Inmiddels is bij de initiatiefnemer bekend welk type
molen hij daadwerkelijk wil gaan bouwen op het land. Daarop zijn in de berekeningen twee
van de drie types vervangen door het model dat daadwerkelijk gekozen is voor dit windplan.
Voor 1 type wordt nog steeds een ‘worst case’ model gebruikt.
Het plan is door TNO opnieuw doorgerekend en komt nu op een verstoring die binnen de
toegestane marge valt. Dit betekent dat een VVGB kan worden afgegeven ondanks dat de
MPR op Nieuw Milligen nog steeds operationeel is. Hiermee valt mogelijk een argument in de
onderbouwing waarom Herwijnen snel moet worden gerealiseerd weg. Ik schrijf bewust
‘mogelijk’. Ik wil even zeker stellen dat we alles goed bekeken hebben en geen
windparkinitiatieven die wel verstoren over het hoofd zien. De vraag hiernaar te kijken staat
al uit.



Als klopt wat ik zeg, heeft dit ook consequenties voor de Kamerbrief. en ik kijken
daar ook naar.

From: t nI>
Sent: maandag 16 november 2020 18:49
To: MA, BS/AL/DGB/DV mindef.nl>
Cc: AL/DGB/DMV/PROJAFD mindef.nl>;

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

fl1>; til>
Subject: FW: 20201113 Resultaten herberekening Defensieradar
Sensitivity: Confidential
Dag
Graag wil ikje over het volgende informeren:
1. Conform onderlinge afspraak heeft TNO, nu er bij de windparken meet zicht is op de turbines die in

aanmerking komen, een update uitgevoerd van de eerdere toetsing. Dat is gebeurd voor zowel
windpark Groen als zeer recent voor windpark Blauw.

2. Bedoeling is dat de initiatiefnemer dit eindrapport formeel zal doen toekomen aan de RVB
contactpersoon voor de afgifte van de VVGB’s, zijnde dhr Stoffers. t» eens ?).

3. Maar leek me goed je hier al over te informeren, omdat dit nieuwe rapport aangeeft dat het beoogde
windpark Blauw geheel binnen de toetsingsnormen blijft. » Lijkt me dat we hier met elkaar een
aanvullende Q&A voor het komende nota-overleg over moeten maken. (Los hiervan natuurlijk ook
benieuwd of dit nota-overleg door gaat, gezien de berichtgeving over de stas).

4. En de initiatiefnemer wil graag weten hoe men nu snel een onvoorwaardelijke VVGB kan verkrijgen,
zodat men de financial close rond kan maken. » Loopt dat via de RVB-contactpersoon?

Bij voorbaat dank voor je reactie,
Gr

Van: 1 Windunie < windunie.nl>
Verzonden: vrijdag 13 november 2020 19:12
Aan: flevoland.nl>;

ni>
CC: BV < vattenfall.com
Onderwerp: FW: 20201113 Resultaten herberekening Defensieradar
Gevoeligheid: Vertrouwelijk
Beste en
Bijgevoegd ontvangen jullie de definitieve radarhindertoetsing die door TNO is uitgevoerd, op basis van
de definitieve turbines voor het onshore gedeelte van WPB. Ik wil jullie er graag op wijzen dat de
leverancier en het type van deze turbine op dit moment nog geen openbare informatie is, pas na
Financial Close willen wij dit in de publieke ruimte brengen. Voor het nearshore gedeelte is gebruik
gemaakt van een vergelijkbare worst case als in de eerdere radarhindertoetsing uit 2018.
Naar aanleiding van het groen gemarkeerde deel hieronder heb ik inmiddels aan gevraagd om TNO
toestemming te geven de resultaten met Defensie te delen. Daarnaast zou ik graag met jullue overleggen
hoe nu de voorwaarde aan de VVGB door Defensie asap ingetrokken kan worden. Tot slot ben ik
benieuwd wat dit in jullie ogen betekent voor onze positie in het publieke debat over Nieuw-Milligen,
dat 23/11 op de agenda van de Tweede kamer staat. Ik stel voor dat wij daar minder prominent in naar
voren komen. Hoe zien jullie dat?
Met vriendeliike qroet,

Omgevingsmanager

Windplanblauw
De Maalstroom 2, 8255 RN Swifterbant



Wndpionblauw.

Van: 1 Windunie < windunie.nl>
Verzonden: vrijdag 13 november 2020 19:05
Aan: Rebelgroup.com>; vattenfall.com;

BV< nI>
CC: nl>; aratis.nl>;

1 Windunie < windunie.nl>;
@aratis.nl>; aratis.nl>

Onderwerp: FW: 20201113 Resultaten herberekening Defensieradar
Beste en
Bijgaand treffen jullie dan toch de definitieve rapportage aan van TNO aangaande de
radarhindertoetsing. In deze rapportage zijn de beoogde VESTAS turbines voor SWOL opgenomen,
alsmede de worst case voor de nearshore turbines van Molenrak.
De uitkomst is positief:
Resultaten primaire verkeersleidingsradarnetwerk
Op de locatie van de windturbines eist het Ministerie van Defensie voor het verkeersleidingsradarnetwerk
een minimale detectiekans van 90% voor een doel met een radaroppervlak van 2 m2. Twee mogelijke
optredende effecten zijn onderzocht:
1. Reductie van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan:
Na realisatie van het bouwplan is er op de toetsingshoogte van 1000 voet een vermindering van de
detectiekans geconstateerd tot maximaal 98% ter hoogte of in de directe nabijheid van de buitendijks
windturbines van het bouwplan. Het bouwplan voldoet dus aan de thans 2020 norm.
2. Reductie van het maximum bereik ten gevolge van de schaduwwerking van het bouwplan:
De MASS radars te Leëuwarden, Soesterberg en De Kooy bij Den Helder ondersteunen elkaar volledig in
de gebieden waar door de schaduwwerking van het bouwplan een verlies aan bereik kan ontstaan. Na
realisatie van het bouwplan is er op de toetsingshoogte van 1000 voet geen verlies aan bereik
geconstateerd. Het bouwplan voldoet dus aan de gehanteerde 2020 norm.
Resultaten gevechtsleidingsradar te Nieuw Mihigen en Wier
Op de locatie van de windturbines eist het Ministerie van Defensie voor de gevechtsleidingsradars een
minimale detectiekans van 90%.
Omdat de specificaties van de gevechtsleidingsradars gerubriceerd zijn, wordt de in de berekening
gebruikte waarde van het radaroppervlak van het doel hier niet vermeld. De resultaten van de
radarhinderberekening voor de gevechtsleidingsradars zijn eveneens gerubriceerd en kunnen om die
reden alleen rechtstreeks naar het ministerie van Defensie worden verstuurd. rtechter

Wel mag in deze brief worden vermeld dat er twee mogelijke optredende effecten zijn
onderzocht:
1. Reductie van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan: De detectiekans is na realisatie van het
bouwplan op de toetsingshoogte van 1000 voet binnen de thans gehanteerde 2020 norm gebleven voor
zowel de gevechtsleidingsradar bij Nieuw Milligen als ook bij Wier.
2. Reductie van de detectiekans ten gevolge van de schaduwwerking van het bouwplan:
Het maximum bereik van de radar op deze hoogte in de sector waarin schaduwwerking optreedt, blijft na realisatie
van het bouwplan binnen de thans gehanteerde 2020 norm voor zowel de gevechtsleidingsradar bij Nieuw Milligen
als ook bij Wier.
Maar voor nu: fijn weekend!!
Met vriendeliike qroet,

Omgevingsmanager

Windplanblauw
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From: ‘ rijksoverheid.nl>
Sent: Monday, November 16, 2020, 5:15 PM
To: mindef.nl” mindef.nI>; @mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ mindef.nI” < mindef.nl>
Subject: WGB wp Blauw en Groen

Hol
Even een korte signaleting.
Ik sprak vanmiddag weer eens. Hij vertelde mij het volgende. De twee windparken Groen en Blauw in noordoost
Flevoland hebben een keuze gemaakt voor het soort turbine dat ze willen gaan neerzetten. Daarmee hebben ze TNO gevraagd
opnieuw een berekening uit te voeren om de effecten op de radarverstoring vast te stellen. Ik begrijp van dat uit deze
berekeningen blijkt dat bij beide windparken de radardetectiekans boven de 90% komt. Niet alleen voor het
verkeersleidingsnetwerk, maar ook voor Nieuw Milligen.
Dat zou betekenen dat aan alle discussie of Defensie nu wel of niet een vvgb kan afgeven voor deze parken nu direct een einde
komt. Als ze hier een vvgb voor vragen, dan behoren ze die per omgaande te krijgen want aan alle voorwaarden wordt
(blijkbaar) voldaan.
De vraag is nu ineens of we blij moeten zijn met dit bericht, want het nog niet kunnen afgeven van een vvgb voor deze parken
maakt ook deel uit van onze aanpak van Herwijnen. Misschien moeten we daarover in gesprek met EZK, maar dat is vooral
afhankelijk van hoe we het zelf willen insteken.

stuurt jou hierover zelf nog een e-mail en zal waarschijnlijk ook vragen om hierover te brainstormen.
Wordt vervolgd, maar ik denk dat ook de stas dit graag zal willen weten.
Groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade van welke aard ook. die verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you 1f you are not the addressee or if this messade was sent to you by
mistake. you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from
the risks inherent in the electronic transmrssion of messages
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From: ‘ MA, BS/AL/DGB/DV” mindef.nl>
Sent: Tuesday, November 17, 2020, 1:09 AM
To: “ nl” < ni>; ‘ EMSD, CLSKJPLV C
LSKIDO/C4ISR/SAI R C2” < mindef.nl>; AL/DGB/DMV/PROJAFD”

mindef.nl>; ‘ AL/BSG’ < mindef.nl>;
BS/AUBSG/Mobpool” mindef.nl>; rijksoverheid.nl’

rijksoverheid. ni>
Cc: ‘ MA, BS/AL/DGB/DV” mindef.nl>;
BS/AUDGBIDMV” < mindef.nl>; ‘ AUDGB”

mindef.nl>
Subject: 20201116 Kamerbrief Antwoorden op FV Onderzoeken RCR Herwijnen d.U. 30september
2020 v4 -TC
Attachments: 2020 1116 Kamerbrief Antwoorden op FV Onderzoeken RCR Herwijnen d.d. 30september
2020 v4 -TC.docx

Ref eerdere mail van 16-11 over TNO rapport windpark Blauw
Bijgevoegde bijgestelde antwoordbrief Feitelijke vragen Herwijnen is tot stand gekomen na
input van en mijzelf.
Graag hoor ik voor 09:00 of er nog zorgen zijn die aanpassingen aan de tekst vergen.
Omdat het rapport van TNO over Wp Blauw de typeaanduidingen van turbines bevat waarbij
geldt dat de initiatiefnemer het contract nog niet gesloten heeft, stel ik voor dat rapport nog
niet mee te sturen. Als we toch besluiten het mee te sturen moeten die aanduidingen gelakt
worden
De lijn waarop de wijzigingen zijn gebaseerd is: EZK heeft DEF op de hoogte gebracht dat de
initiatiefnemer van Wp Blauw een herberekening van de radarverstoring heeft laten doen,
daarbij gebruikmakend van de windturbines die hij gaat toepassen ipv het generieke worst
case model. De uitkomst daarvan is dat Blauw geen onacceptabele radarverstoring meer
oplevert. Daarmee kan initiatiefnemer VVGB aanvragen. Voor Wp Groen weten we wel dat er
is herberekend maar dat heeft nog niet geleid tot en verstoring die past binnen de norm.
Voor Wp Groen geldt nog steeds dat een verplaatsing van de radar naar Herwijnen zsm
nodig is. Overigens kan de initiatiefnemer van Groen er ook voor kiezen kleinere turbines of
minder turbines toe te passen om nu al een VVGB te kunnen aanvragen.

kun jij aangeven of daartoe plannen bestaan / bereidheid bestaat?
© jij hebt mij het rapport WP blauw gisteren via email aangeboden en uit de
mailtrail begrijp ik dat er vorige week al een release toestemming richting Defensie is
gegeven. Kun jij nagaan of en wanneer hij formeel is aangeleverd?
© Het rapport van de herberekening van WP groen lijkt niet voor DEF te zijn
bedoeld maar voor intern gebruik voor de initiatiefnemer. Just to be sure krijgen wij dat
rapport ook al en kunnen we het gebruiken of is dat nog steeds van de initiatiefnemer?
© en jullie commentaar is uiteraard ook welkom.
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From: ‘ t fl1>
Sent: Tuesday, November 17, 2020, 6:05 PM
To: ‘ mindef.nl” mindef.nl>; ‘ h@mindef.nI”

mindef. nI>; ‘ rijksoverheid. nl” < rijksoverheid.nl>
Cc: “ mindef.nl” < mindef.nl>;

ni>; “ ni>; ‘ mindef.nl”
mindef.nI>

Subject: RE: 2020 1116 Kamerbrief Antwoorden op FV Onderzoeken RCR Herwijnen d.d. 30 september
2020 v4 -TC
Attachments: RE: 20201113 Resultaten herberekening Defensieradar.eml

Dag
Even een update

1. Aanvraag om een definitieve VVGB voor wp Blauw is heden gedaan en ook al door gezet naar CLSK (zie de 2
bijgevoegde mails);

2. Je hebt gevraagd in hoeverre er vorige week al een release toestemming richting Defensie is gegeven van het TNO-
rapport voor windplan Blauw. Dat is nagegaan via de initiatiefnemer, maar doordat het niet is gelukt om vandaag in
contact te komen met TNO fdhr v Gent), is hier nog geen antwoord op. Volgt zsm;

3. TNO-rapport voor wp Groen is - voortvloeiend uit onze gezamenlijke bespreking in de zomer met het bestuur van dit
windpark - door tussenkomst van Defensie, door TNO opgesteld. Volgens initiatiefnemer van wp Groen beschikt
Defensie daardoor reeds over dit rapport. Ook hier worden data nog nagegaan.

Gr

Van: t
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 10:28
Aan: mindef.nl’ mindef.nl>; mindef.nI;

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

CC: mindef.nl; mindef.nl; nl>;
ni>

Onderwerp: RE: 2020 11 16 Kamerbrief Antwoorden op FV Onderzoeken RCR Herwijnen d.d. 30
september 2020 v4 -TC
Dag

Zie in het bestand een enkele revisie, doordat er een paar keer stond ‘winplan blauw’ ipv windplan f. En mi het bestede zin te
schrappen dat het rapport van wp Groen nog niet formeel in jullie bezit is
In antwoord op je vragen en opmerkingen:

• Erg eens om TNO-rapport tav wp Blauw nu niet gelijk mee te sturen. (en als de Stas dat toch zou willen, dan de
turbinenamen er uit te halen)

• Er wordt door momenteel nagegaan in hoeverre er vorige week al een release toestemming richting Defensie is
gegeven.

• Wij hebben het beeld dat wp Groen eerder al contact met Defensie-mensen heeft gehad over dat TNO maar
gaat dat ook even na. Daarbij nemen we aan dat er geen bezwaar bij de initiatiefnemer bestaat om dit rapport

formeel aan Defensie te doen toekomen. Ook hier hoor je dus szm meer over.

• In antwoord op je vraag in hoeverre de initiatiefnemer van Groen denkt aan het kiezen voor kleinere turbines of
minder turbines om nu al een definitieve VVGB te kunnen aanvragen, geldt dat de initiatiefnemer primair uitgaat van
de uitvoering van het onherroepelijk plan (dus minder molens is dan niet aan de orde), en het bouwen van de 9
verstorende molens (gebaseerd op worst-case aannames) zo laat mogelijk in de tijd. Daar wil men graag afspraken
met Defensie over maken.

Gr

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 01:09
Aan: t rit>; mindef.nl;

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



rij ksoverheid.nl

CC: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: 2020 11 16 Kamerbrief Antwoorden op FV Onderzoeken RCR Herwijnen d.d. 30september
2020 v4-TC

Ref eerdere mail van 16-11 over TNO rapport windpark Blauw
Bijgevoegde bijgestelde antwoordbrief Feitelijke vragen Herwijnen is tot stand gekomen na input van

_______

en mijzelf.
Graag hoor ik voor 09:00 of er nog zorgen zijn die aanpassingen aan de tekst vergen. Omdat het rapport van TNO
over Wp Blauw de typeaanduidingen van turbines bevat waarbij geldt dat de initiatiefnemer het contract nog niet
gesloten heeft, stel ik voor dat rapport nog niet mee te sturen. Als we toch besluiten het mee te sturen moeten die
aanduidingen gelakt worden
De lijn waarop de wijzigingen zijn gebaseerd is: EZK heeft DEF op de hoogte gebracht dat de initiatiefnemer van Wp
Blauw een herberekening van de radarverstoring heeft laten doen, daarbij gebruikmakend van de windturbines die
hij gaat toepassen ipv het generieke worst case model. De uitkomst daarvan is dat Blauw geen onacceptabele
radarverstoring meer oplevert. Daarmee kan initiatiefnemer VVGB aanvragen. Voor Wp Groen weten we wel dat er
is herberekend maar dat heeft nog niet geleid tot en verstoring die past binnen de norm. Voor Wp Groen geldt nog
steeds dat een verplaatsing van de radar naar Herwijnen zsm nodig is. Overigens kan de initiatiefnemer van Groen
er ook voor kiezen kleinere turbines of minder turbines toe te passen om nu al een VVGB te kunnen aanvragen.

kun jij aangeven of daartoe plannen bestaan / bereidheid bestaat?
jij hebt mij het rapport WP blauw gisteren via email aangeboden en uit de mailtrail begrijp ik dat er

vorige week al een release toestemming richting Defensie is gegeven. Kun jij nagaan of en wanneer hij formeel is
aangeleverd?

Het rapport van de herberekening van WP groen lijkt niet voor DEF te zijn bedoeld maar voor intern
gebruik voor de initiatiefnemer. Just to be sure krijgen wij dat rapport ook al en kunnen we het gebruiken of is dat
nog steeds van de initiatiefnemer?

en jullie commentaar is uiteraard ook welkom.

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.



From: “ rijksoverheid.nl>
Sent: Tuesday, November 17, 2020, 5:50 PM
To:” fl1>
Cc” ( nl>

rijksoverheid.nl> -

Subject: RE: 20201113 Resultaten herberekening Defensieradar

Beste
Het plan is ook doorgestuurd naar het CLSK (Luchtmacht) en zo gauw ik daar het groene licht van krijg kunnen we de verklaring
van geen bezwaar afgeven.
Hopende zo spoedig mogelijk met een reactie te komen.
Met vriendelijke groet,

Omgevingsmanager vastgoed Defensie

Cluster Ruimte 1 Sectie Omgevingsmanagement
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement 1 Directie Vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 16169 1 2500 BD Den Haag
bezoekadres: St iacobsstraat 16-4e verdieping 1 3511 BS Utrecht

M
T
E rij ksoverheid.nl
W http://www.rijksvastgoedbedrilf.nl
Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1juli2014
is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de
Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed

Van:
Verzonden: dinsdag 17 november 2020 17:19
Aan:
CC: t
Onderwerp: RE: 20201113 Resultaten herberekening Defensieradar
Gevoeligheid: Vertrouwelijk
Beste
Op 7 augustus 2018 hebben jullie een (deels voorwaardelijke) vvgb afgegeven voor Windplan Blauw (Flevoland). Voor 2
parkdelen was dat een vvgb zonder voorwaarden en voor het parkdeel 2 (Klokbekertocht en Rivierduintocht) was dat een vvgb
onder voorwaarde van de verplaatsing van de radar uit Nieuw Milligen naar Herwijnen.
Inmiddels is wp Blauw zo ver dat duidelijk is welk turbinetype zij gaan neer zetten op het gedeelte op land. Daarom hebben de
initiatiefnemers op basis van deze definitieve windturbines opnieuw een radarhindertoets laten doen door TNO. Uit deze toets
blijkt dat de radarverstoring voor de radar in Nieuw Milligen en Wier binnen de norm blijft. Ik heb de TNO rapportage
bijgevoegd.
Namens de initiatiefnemer van Windplan Blauw wil ik graag verzoeken om op basis van deze rapportage een definitieve vvgb af
te geven voor het parkdeel Klokbekertocht en Rivierduintocht.
Kun je mij aangeven of dit zo volstaat of wat je nog meer nodig hebt om tot een definitieve vvgb door Defensie over te kunnen
gaan?
Rest me nog je voor de goede orde te melden dat mijn collega deze TNO-rapportage parallel ook heeft verstrekt
aan directeur aangezien er door de Tweede Kamer vragen zijn gesteld over de voortgang van de Flevolandse
windparken in relatie tot de radarverplaatsing. En momenteel wordt de beantwoording gefinaliseerd door Defensie.
Alvast bedankt voor jouw reactie,

Projectleider windpian 8Iauw

Directie Warmte en Ondergrond
Directoraat-Generaal Klimaat en Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
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From: ( ni>
Sent: Wednesday, November 18, 2020, 1:35 PM
To: TI mindef.nI’ mindef.nI>
Subject: FW: TNO-

______________________________________________________________

Dag
Om de eerdere mailsessie nav je vragen, netjes af te ronden, nog even het volgende:

• Ik heb ondertussen geleerd dat de gerubriceerde versie van élk TNO-rapport inzake een
windparktoetsing naar Defensie (i.c. CLSK) wordt gestuurd nadat de aanvrager van het rapport
daar akkoord op heeft gegeven. En het RVB krijgt dan tegelijkertijd een hard copy (zie ook mailtje
hieronder van

• Gerubriceerde TNO-rapport mbt wp Groen is op 29 september 2020 verstrekt aan CLSK, met
TNO-briefnummer DHW-2020-RT-100334764).

• Gerubriceerde TNO-rapport mbt wp Blauw is gisteren (17 november dus) verstrekt aan CLSK

t met TNO brienummer DHW-2020-RT-100335888.
Mooi dat de beantwoording van de TK-vragen uit is!
Gr

rijksoverheid.nI>
verzonden: dinsdag 17 november 2020 23:35
Aan: fl1>; rijksoverheid.nl>
CC: 1 ni>
Onderwerp: RE: 20201113 Resultaten herberekening Defensieradar
Gevoeligheid: Vertrouwelijk
Hallo
Ik lees de e-mailtjes een beetje mee en zie dat jou hierop niet meer heeft geantwoord. Ik denk dat hij voor vandaag heeft uitgeschakeld.
Morgen zal hij ongetwijfeld het antwoord willen geven, maar ik durf wel te zeggen dat de gerubriceerde versie van élk TNO rapport inzake een
windparktoetsing naar Defensie, lees: CLSK, wordt gestuurd. RVB krijgt ze meestal ook, maar dan enkel hard copy en in dubbele, gesealde
enveloppen. Dat betekent dat CLSK de beschikking heeft over de berekeningen voor de windparken in relatie tot de gevechtsleldingsradar, zoals
Nieuw Milligen.
Groet,

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 18 november 2020 10:55
Aan: nI>; mindef.nl
CC: rijksoverheid.nl; t ni>
Onderwerp: RE: Rapportage resultaten aanvullend radarhinderonderzoek Windplan Groen
Hallo
Dat is geweest op 29 september 2020 aan staf CLSK.
Met vriendelijke groet/Best regards,

Projectleider

Wij zijn DM0
_I. —

Ministerie van Defensie
Defensie Materieel Organisatie (DM0)
Directie Projecten
Kromhout Kazerne 1 Herculeslaan 1— 3584 AB Utrecht
Gebouw K8 1 Kamer 1.A080
Postbus 90125 1 3509BB 1 MPC55A 1 Utrecht

MDTN +31



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

Van: fl1>
Verzonden: woensdag 18 november 2020 10:33
Aan: Morren, P, Drs., DMD/PROJN/PROJN DIP < mindef.nI>; MA,
BS/AL/DGB/DV mindef.nl>
CC: rijksoverheid.nl; t nI>
Onderwerp: RE: Rapportage resultaten aanvullend radarhinderonderzoek Windplan Groen
Dag
Dank voor je reactie.
Mijn vraag is juist andersom: aan wie bij Defensie heeft TNO het rapport toegestuurd? En wanneer was dat?
vr.gr.

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 18 november 2020 10:24
Aan: mindef.nl
CC: rijksoverheid.nl
Onderwerp: FW: Rapportage resultaten aanvullend radarhinderonderzoek Windpian Groen
Hallo en

Bijgevoegd de rapportage zoals deze door TNO naar Windplan Groen is gestuurd.
Zie onderstaande mail vanuit TNO.

De mensen van Windplan Groen zijn dus op de hoogte van de inhoud van de rapportage.

Is hiermee de vraag van beantwoord?
Met vriendelijke groet/Best regards,

Projectleider

Wij zijn DM0
— pa t,.,.

Ministerie van Defensie
Defensie Materieel Organisatie (DM0)
Directie Projecten
Kromhout Kazerne 1 Herculeslaan 1— 3584 AB 1 Utrecht
Gebouw K8 1 Kamer 1.A080
Postbus 90125 1 3509BB 1 MPC55A 1 Utrecht

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

Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 08:57
Aan:

CC:

__________

/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>
Onderwerp: Rapportage resultaten aanvullend radarhinderonderzoek Windplan Groen
Beste

tno.nl>

n 1>
ventolines.nl>; tno.nl>;



Via defensie begreep ik dat jullie naast mijn email bericht ook graag een officiële rapportage wilde
hebben van de resultaten van onze hertoets.
Bij deze dus. De rapportage met de gerubriceerde data van de radar bij Nieuw Milligen ligt al sinds eind
september bij defensie. Het heeft briefnummer DHW-2020-RT-100334764.
Groeten,

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

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

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
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From: )“ @minezk.nl>
Sent: Wednesday, November 18, 2020, 6:24 PM
To: ‘ mindef.nl” mindef.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nl>; “A @mindef.nl” mindef.nl>
Cc: ‘ @minezk.nI>
Subject: gesprek vanmiddag
Attachments: 20200421 cva in kg [PRDF-3439 11 4J.pdf; DOMUS-20266027-v6-
kabinetsreactie_Gezondheidsraad_advies_5G.DOCX

Beste
Dank voor je mail en het gesprek met jullie van vanmiddag. Het was goed om elkaar te spreken. Fijn om contact te houden.
Zoals beloofd de kabinetsreactie (EZK, VWS, lenW) op het Gezondheidsraadadvies over 56 en EMV. Naar de brief hebben jullie
eerder al gekeken. lvm het hoger beroep zal deze vrijdag naar de IK gaan.

je vroeg ook naar ALARA.
Ik heb het verweer van onze landsadvocaat bij het (door ons gewonnen) kort geding inzake Staat/Stop5G bijgevoegd (zie par.
3.12, 7.34 t/m 7.36 m.b.t. ALARA).
Wellicht nuttig voor jullie te weten, we hebben het RIVM eerder gesproken over een strengere norm dan ICNIRP. Volgens het
RIVM is het stellen van een strengere norm willekeurig en ook niet wenselijk. Er is geen wetenschappelijke basis om strengere
normen te stellen en daarnaast bevatten de huidige ICNIRP-limieten een veiligheidsfactor van 50. Een strengere norm leidt er
ook toe dat toekomstige technologieën in NL moeilijker gebruikt kunnen worden. De Gezondheidsraad adviseert ook in het
advies om de nieuwste ICNIRP-limieten te hanteren voor het blootstellingsbeleid, maar dat daarbij de blootstelling niet onnodig
hoog mag zijn. Dat is ook de praktijk tot nu toe, we zitten namelijk een factor 10 tot 20 onder de strengste limiet. Daarnaast is in
het Antenneconvenant met de operators afgesproken dat de blootstelling niet onnodig hoog mag zijn.
Lubna Safeer zal met, nog contact hebben morgen rond het besluit EMV. Wij voorzien daar voor jullie geen
probleem, maar horen graag terug nav jullie interne check en als er nog vragen zijn.
Hartelijke groet,

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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From: ‘ minezk.nl>
Sent: Wednesday, November 18, 2020, 10:32 AM
To: “ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>
Cc: ‘ rijksoverheid.nl’ < rijksoverheid.nl>;

‘ t
minezk.nl>

Subject: RE: Rapportage resultaten aanvullend radarhinderonderzoek Windplan Groen

Dag
Dank voor je reactie.
Mijn vraag is juist andersom: aan wie bij Defensie heeft TNO het rapport toegestuurd? En wanneer was dat?
vr.gr.

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 18 november 2020 10:24
Aan: minezk.nl>; mindef.nl
CC: rijksoverheid.nl
Onderwerp: FW: Rapportage resultaten aanvullend radarhinderonderzoek Windplan Groen
Hallo en
Bijgevoegd de rapportage zoals deze door TNO naar Windpian Groen is gestuurd.
Zie onderstaande mail vanuit TNO.
De mensen van Windplan Groen zijn dus op de hoogte van de inhoud van de rapportage.
Is hiermee de vraag van beantwoord?
Met vriendelijke groet/Best rega rUs,

Projectleider

.. ..:Wij Zijn DM0
— .n.w.

Ministerie van Defensie
Defensie Materieel Organisatie (DM0)
Directie Projecten
Kromhout Kazerne 1 Herculeslaan 1 —3584 AB 1 Utrecht
Gebouw K8 1 Kamer 1.A080
Postbus 90125 1 3509BB 1 MPC55A 1 Utrecht

MDTN +

M +31
E mindef.nl
1 www.defensie.nl/dmo

Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 08:57
Aan:

CC:

/PROJN/PROJN DIP mindef.nl>
Onderwerp: Rapportage resultaten aanvullend radarhinderonderzoek Windplan Groen
Beste
Via defensie begreep ik dat jullie naast mijn email bericht ook graag een officiële rapportage wilde
hebben van de resultaten van onze hertoets.

tno.nl>

nl>
tno.nl>;



Bij deze dus. De rapportage met de gerubriceerde data van de radar bij Nieuw Milligen ligt al sinds eind
september bij defensie. Het heeft briefnummer DHW-2020-RT-100334764.
Groeten,

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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From: tno.nl>
Sent: Friday, November 27, 2020, 9:50 PM
To: t tno.nl>; mindef.nl’ < mindef.nl>;

h@mindef.nl” mindef.nl>
Cc: ‘ mindef.nl” mindef.nl>; mindef.nl”

mindef.nl>
Subject: RE: Vermogen geclassificeerd

Ik heb wat zitten hannesen met alternatieven, maar kom toch steeds tot de conclusie om in ieder geval
de tweede zijn in de blauwe tekst weg te laten.
Dus dit weg: Het vermogen is immers een karakteristiek van de radarsensor, de veldsterkte over het effect dat
deze radar heeft in de omgeving
En de laatste zin

Om deze reden is de veldsterkte vergelijking toelicht in plaats van een absolute waarde.
Zou ik iets anders formuleren

Om deze reden is vergelijking met veidsterkten toelicht in plaats van uit te gaan van een absolute
vermogenswaarden.
G rt

Ps. Ik ga de laptop maar eens uitzetten.
T +311

Senior research scientist M Location ram.
Electronic Defence E tno.nI

innovatioji
— taIif —

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

vrijdag
27 november 2020 2 1:15
To: mindef.nl; @mindef.nl
Cc: mindef.nl; mindef.nl;

tno.nl>
Subject: RE: Vermogen geclassificeerd
Oeps, vergeten iets te roepen over het blauwe fragment.
De veidsterkte is het gevolg van de radar die met enig vermogen zendt. Echter, ook het antennepatroon,
zeg maar het bundelend vermogen is belangrijk. Dus jouw bewering dat men niet gefixeerd moet zijn op
uitgezonden vermogen van de radar is juist. Ik vraag mij eerlijk gezegd of die blauwe zin niet weg kan.
Misschien heeft nog een suggestie?
Gedoe toch allemaal...

From: t
Sent: Friday, November 27, 2020 8:22 PM
To: ‘ mindef.nl’ < mindef.nl>; @mindef.nl
Cc: mindef.nl; mindef.nl;

tno.nl>
Subject: RE: Vermogen geclassificeerd
Goedenavond e.a.,



ongeveer 20 keer hoger dan de SMART-L ada “Deze twee maten mogen niet
wurdet ve:geleker.

Dit klopt inhoudelijk allemaal. Maar we zeiden in de kamerbrief dat piekvetmogen geclassificeerd was, terwijl het
dus gewoon in het TNO rapport stond... In de Kamerbrief van 16 september 2019 stond “De militaire radar heeft
een vermogen onder de 100 kW”. Dit was toegelicht ihkv de VNG Handreiking toelichting. We zijn dus niet
helemaal consistent hier volgens mij.
Mijn voorstel is om aan te geven dat het duiden van het absolute vermogen van de SMART-L radar geclassificeerde
informatie betreft. Dit maakt het wel mogelijk om te duiden dat het onder de 100 kW valt en de verhoudingen aan
te geven. Het vermogen van een radar zegt minder over de blootstelling aan straling in de omgeving dan de
veldsterkte. Het vermogen is immers een karakteristiek van de radarsensor, de veldsterkte over het effect dat deze
radar heeft in de omgeving. Om deze reden is de veldsterkte vergelijking toelicht in plaats van een absolute
waarde.
De blauwe zin moet wel geverifieerd worden door TNO in mijn ogen. kan jij hier iets over zeggen?
Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag
Postbus 20701 j 2500 ES Den Haag 1 The Nethedands

M
El

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

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

f.nl

transmission of messages.
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From:” MA, BS/AL/DGB/DV” mindef.nl>
Sent: Friday, November 27, 2020, 1:44 PM
To: AOCS NM/71ISQN” @mindef.nl>
Cc:” BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG” < mindef.nI>;
MA, BS/AL/DGB/DV” mindef.nl>
Subject: FW: Radioactieve stoffen LVNL

Zie mailtrail... Wil jij eens informeel sonderen bij LVNL of het zin heeft dat wij vragen om
documentatie waarin wat meer gedetailleerd staat aangegeven op welke verantwoorde wijze
de radioactieve bronnen zijn afgevoerd bij het ontmantelen van de radar...
WGO is maandag. Ik zou graag willen zeggen dat we aan LVNL vragen op welke wijze de
radioactieve bronnen zijn afgevoerd, maar dan wil ik vooraf wel een indicatie hebben of we
daarmee niet een fuik inzwemmen cq ons hoofd in de strop plaatsen, omdat die info niet te
achterhalen is bij LVNL
Laat even weten of dit bij jou past anders ga ik rechtstreeks naar Michiel...

From: MA, BS/AL/DGB/DV
Sent: vrijdag 27 november 2020 13:23
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>
Cc: BS/AL/DGB/DMV < mindef.nl>;

AL/DGB/DMV/PROJAFD mindef.nl>
Subject: RE: Radioactieve stoffen LVNL
Informeel heeft mijn contact (de squadron commandant van de luchtmachtverkeersleiders
die daar werken) mij na contact met de technische dienst van LVNL verteld dat het op
zorgvuldige en verantwoorde wijze is afgevoerd.
Ik zal navragen of er documentatie van is.
Neem tegelijk aan dat de bodemonderzoek vraag naar RVB is doorgezet.

From: 35/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>
Sent: vrijdag 27 november 2020 13:09
To: MA, BS/AL/DGB/DV mindef.nl>
Cc: BS/AL/DGB/DMV < mindef.nl>

AL/DGB/DMV/PROJAFD mindef.nl>
Subject: Radioactieve stoffen LVNL
Hi
Comite heeft onderstaande vraag gesteld obv de Kamerbrief:
23 Is het juist dat in de oude radars in Herwijnen de radioactieve stoffen Tritium en

Prometium447 zijn gebruikt? Is het juist dat in de SMART-L-radar ook
radioactieve stoffen worden of zijn verwerkt? Zo ja, welke en hoeveel?

82 Wordt er in de nieuwe SMART-L radar gewerkt met radioactieve stoffen?
De oude radars in Herwijnen zijn of waren niet van Defensie. Navraag bij LVNL leert
dat in de luchtverkeersleidingsradars radioactieve stoffen waren toegepast. In de
SMART-L radars van Defensie zijn geen radioactieve stoffen aanwezig.
Dus, in Herwijnen hebben radars gestaan met genoemde radioactieve stoffen. De
radar op het terrein aan de Broekgraaf 1 is in 2012 gesloopt. Waren de slopers zich
bewust van de aanwezigheid van deze radioactieve stoffen? Wij als bevolking in
ieder geval niet.
En, waarom is er NA de sloop geen grondig bodemonderzoek gedaan naar de
aanwezigheid van (restanten van) deze radioactieve stoffen? Waarom is er



überhaupt geen MER gedaan, terwijl dit aspect nu bekend is?
Het is wettelijk niet mogelijk om te bouwen op mogelijk vervuilde grond, zonder dat
er eerst onderzoek is gedaan. Wij eisen dan ook een schoon grond verklaring,
expliciet ook op de aanwezigheid van radioactieve stoffen.

Heeft LVNL destijds bij de uitvraag door jou hier nog iets over gezegd?
Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag
Postbus 20701 1 2500 ES Den Haag 1 The Netherlands

M+
E mindef.nl
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From: ‘ tno.nl>
Sent: Sunday, November 29, 2020, 1 1:09 AM
To: ‘ mindef.nl” mindef.nl>
Cc: mindef.nl” < mindef.nl>;

‘ ( tno.nI>;
@mindef.nl’ mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>
Subjecf korte versie chappeau

Beste

Tjee. Ik begin opzettelijk met het allerbelangrijkste. Ik schrik ervan dat jouw vrouw zo ernstig getroffen is
door COVID-19. Dat zij er weer bovenop komt is vele malen belangrijker dan (zelfs/ook) dit dossier!
Beterschap en ik hoop op een spoedig herstel!
Nu inhoudelijk. Ik heb nog een “voor de zekerheid”-vraagje waar ik voor nodig heb. kan (wil)
zo even meekijken. Als meegekeken heeft, zal hij (of ik) het aan jullie aanbieden.
M .vr.gr.

Senior research scientist
T+31

Location From:
Electronic Defence E tno.nI

nnovaHon
fot Iif E

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

min def. n
1>
Sent: zondag 29 november 2020 00:45
To: @mindef.nl; mindef.nl;

tno.nl>

Cc: mindef.nl; mindef.nl
Subject: korte versie chappeau

en
Ik heb een korte versie van de chappeau gemaakt (bijgevoegd)

h wil even kijken naar het einde de gele opmerking over bouwen onder risico
wil even kijken naar de gele opmerking over de verhouding tussen de smart L en de scheeps/KNMI radar irt

ALARA, klopt wat ik zeg vanuit het oogpunt van de wetenschapper?
en denk ook even mee over die opmerking... kunnen we die door hem anders te schrijven nog

sterker maken?

P5 ik ben zondag bereikbaar voor vragen en meedenken (zie ook de zojuist binnengekomen mails
van STAS)
Maandag ben ik niet in DH. Op dit moment is nog zo slecht dat ik haar niet alleen kan laten. Voor het geval
verbetering toch snel optreedt, heb ik vanmorgen de GGD gebeld om te vragen of ik besmettelijk ben (zelf nu
klachtenvrij). Probleem is dat ik wel immuun ben maar dat GGD niet kan zeggen of ik besmettelijk ben agv
We houden wel afstand en ik gebruik een andere bad en slaapkamer, maar ik verzorg wel en verschoon regelmatig
het bed etc. We gaan daar dus geen risico nemen. Ik volg het debat vanuit huis, heb dan wel meer mogelijkheid
mee te denken met de Herwijnen vragen

Directeur veiligheid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
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From: ( tno.nI>
Sent: Sunday, November 29, 2020, 7:52 PM
To: ‘ mindef.nI” mindef.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nI>;” mindef.nI” < mindef.nI>;
h@mindef.nI” mindef.nI>

Subject: FW: Herwijnen

Even doorgezet naar jullie...
Vriendelijke groet,

From:
Sent: Sunday, November 29, 2020 7:49 PM
To:’ mindef.nl’ < mindef.nl>;

tno .nl>
Subject: RE: Herwijnen

Heel simpel; de M$$R doet het alleen als de antenne ronddraait. Dus in de starende modus van de
SMART-L is de MSSR uit.
Veel groeten!

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: $unday, November 29, 2020 2:54 PM
To: tno.nl>; t tno.nl>
Subject: FW: Herwijnen
Hi
Kunnen jullie hier verder bij helpen? Betreft dit de inclusie van de MSSR?
Ik kan even zo snel niet vinden uit wel document ze dit stukje tekst heeft gehaald helaas.
Groet,

From: AL/BSG < mindef.nl>
Sent: zaterdag 2$ november 2020 23:38
To: BS/AL/DGB/DMV < mindefnl>;
MA, BS/AL!DGB/DV mindef.nl> BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG

mindef.nl>; AL/DGB/DMV/PROJAFD
mindef.nt>

Cc: /AL/DGB/DMV/AFD MAT < @mindef.nl>;
BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>
Subject: fwd: Herwijnen
Nr. 5
(vooralsnog even de laatste, maar ze is nog aan het lezen ;))

Van:
Datum: zaterdag 28 november 2020 om 23:30:14
Aan:” BS/AL/BSG/Mobpool” < mindefnl>,”

AL/BSG” < mindefnl>
Onderwerp: Herwijnen
Op welke analyse doelt men? En is die er?

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
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From: ‘ MA, BS/AL/DGB/DV” mindef.nl>
Sent: Sunday, November 29, 2020, 4:10 PM
To: ‘ AL/DGB/DMV/PRO]AFD” mindef.nl>;

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG” < mindef.nl>;’ BS/AL/DGB/DMV”
mindef.nl>; ‘ MA, BS/AL/DGB/DV”

mindef. ni>
Cc: ‘ BS/AUBSG/Mobpool” < mindef.nl>; ‘ AL/BSG’

mindef.nl>
Subject: FW: Radioactieve stoffen LVNL

Bij LVNL wordt nog gekeken hoe we de opmerkingen van cs kunnen weerleggen mbt
zorgvuldigheid afvoer radioactieve mat

From: AOCS NM/7115QN <J.Rebergen@mindef.nl>
Sent: zondag 29 november 2020 15:51
To: MA, BS/AL/DGB/DV mindef.nl>
Subject: Fwd: Radioactieve stoffen LVNL

Bijgaand de reactie van . Ik zal zelf morgen ook nagaan of en op welke termijn we de
informatie kunnen krijgen.
Grt,

Van: @lvnl.nl>
Datum: zondag 29 november 2020 om 10:01:00
Aan: “ ADCS NM/71SQN” @mindef.nl>
Onderwerp: Re: Radioactieve stoffen LVNL

Bij mijn afdeling is niet zoveel bekend over de details van het afvoeren. Dit gaan we na bij GSI. Het
antwoord op de informele vraag laat dus nog even op zicht wachten.
G rtjs

Van: J @mindef.nl @mindef.nl>
Verzonden: zaterdag, november 28, 2020 10:49 AM
Aan: (S&l)
Onderwerp: FW: Radioactieve stoffen LVNL
Goed morgen
Zie de e-mais hieronder. Het gaat primair om de reactie vanuit Herwijnen op de
beantwoording van een eerdere vraag. Men geeft daar aan niet te weten dat er überhaupt
een radioactieve stof aanwezig was. In de nieuwe radar is dat niet meer het geval, maar het
punt van hen is nu op welke wijze de afvoer van de stoffen heeft plaatsgevonden en er geen
restanten meer zijn.
Ook hier gaat een informele vraag vooraf aan een (eventueel) formeel te stellen vraag. De
vraag zal dan zijn; zijn de radioactieve materialen zorgvuldig afgevoerd, zijn er bewezen
geen restanten aanwezig en is er op basis van onderzoek een schoongrondverklaring?
Ik hoop dat je op grond van de nog aanwezige kennis in elk geval een indicatie kunt geven.
Alvast enorm bedankt (zo in het weekend).
Grt,
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From: ‘ MA, BS/AL/DGB/DV” mindef.nI>
Sent: Sunday, November 29, 2020, 11:16 PM
To: ‘ mindef.nl>; ‘ BS/AL/BSG/Mobpool”

mindef.nl>; ‘ AL/BSG” < mindef.nl>;
AL/BSG” < mindef.nl>;” AL/BSG”

mindef.nl>; ‘ , BS/AL/DGB/DMV/AFD MAT”
@mindef.nI>

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

AL/DGB/DMV/PROJAFD” mindef. ni>;
BS/AL!DGB!DV” mindef.nl>
Subject: Herwijnen chappeau korte versie (bullets)
Attachments: Herwijnen Fiche 2B Chappeau in bullets WGO 30-1 1 v2.docx; Herwijnen Fiche 2B
Chappeau in bullets WGO 30-1 1 v2.pdf

Bijgevoegd de bijgewerkte korte chappeau voor Herwijnen.
De twee bullets die in vorige versie geel gehighlight waren (over dat KNMI en scheepsradars
nauwelijks bijdragen aan de samengestelde belasting en over bouwen onder risico) zijn
gevalideerd TNO en dossierhouder en waren akkoord. Deze blijven staan maar nu zonder
high light.
Bij conclusie is een extra bullet toegevoegd. Bij ALARA en Veiligheid is telkens 1 zin
toegevoegd (toevoegingen zijn grijs gearceerd)

als je maandag nog een nagekomen bundel maakt kun je dan deze chappeau
toevoegen

kunnen jullie sowieso een print voor stas maken

Directeur Veiligheid

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

M:+31
mindef.nI

www.defensie.nI
Secretariaat:

@mindef.nI
T: +

(op vrijdag flex)
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From: MA, BS/AL/DGB/DV” mindef.nl>
Sent: Sunday, November 29, 2020, 1 1:55 PM
To: ‘ mfndef.nl>; ‘ BS/AL/BSG/Mobpool”

mindef.nl>; ‘ AL/BSG” < mindef.nl>
Cc: ‘ BS/AL/DGB/DMV’ < mindef.nl>;
BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG” < mindef.nl>;

AL/DGB/DMV/PROJAFD” mindef.nl>; ‘ MA,
BS/AL/DGB/DV” mindef.nl>; “Oude Hengel, SJ, BS/AL/DGB/DMV/AFD MAT”

@mindef.nl>
Subject: WGO 30-1 1 Herwijnen: Beantwoording vraag over vermogen
Attachments: kamerbrief-over-het-besluit-tot-toepassing-van-de-rijkscoordinatieregeling-ten-behoeve
van-het-project-’militair-radarstation-herwijnen’.pdf;
2020+04+20+kamervragen+Herwijnen+versie+20_web.pdf

Barbara,
Je vroeg per app over het vermogen van de SMART-L radar en of 100kW als gemiddeld
vermogen hebt genoemd
In het debat in de eerste kamer heb je aangegeven dat de 100 kW het gemiddelde
vermogen is is en dat het piekvermogen geheim is
Het vermogen is gerubriceerd als staatsgeheim confidentieel. In april van dit jaar hebben

en (projectleider DM0) nog bekeken of het onder de WOB
zou moeten worden vrijgegegeven. De info is operationeel gevoelig en de info is voor de
NLD leverancier concurrentiegevoelig. Daarom mag de info over piekvermogen niet worden
vrijgegeven. Dit houdt stand onder de WOB.

Hieronder de verdere verbijzondering. Je hebt het volgende gemeld:
In de brief van 16 september 2019 aan de EK in de 2e alinea van pagina 7 (zie bijlage)
staat expliciet dat de militaire radar een vermogen heeft onder de 100 Kw... en dat omdat
voor civiele radars met een vermogen onder de 100 Kw een richtafstand geldt van 100 m
van de richtafstand van 1500 meter kan worden afgeweken.
In de brief van 20 april 2020 aan de TK Antwoorden op vragen van de vaste commissie
voor Defensie inzake onderzoeken in het kader van de Rijkscoördinatieregeling voor de radar
in Herwijnen.
28.
Wat is het piekvermogen van de primaire SMART-L radar?
33.
Wat is het piekvermogen van de SMART-L radar?
70.
Hoe hoog is de absolute piek die aan straling uitgezonden zou kunnen worden? Hoe vaak zal
de SMART-L radar dit piekvermogen uitzenden?
71.
Wat is het maximale vermogen van de radar in megawatt en wat is het piekvermogen aan
veldsterkte in V/m?
Het piekvermogen van de radar is geclassificeerd als Staatsgeheim en wordt derhalve niet
gedeeld. TNO
heeft voor hun onderzoek wel toegang tot de technische eigenschappen van de SMART-L,
inclusief het
gerubriceerde piekvermogen. Hierdoor is de berekende stralingsbelasting gebaseerd op
daadwerkelijke
waarden.
In deze context is het belangrijk te vermelden dat, zoals in het TNO rapport is aangegeven,
het
piekvermogen niet de enige grootheid is die de stralingsbelasting van een radar bepaalt.
And ere



radareigenschappen zoals de duty-cycle (zendtijd gedeeld door luistertijd), de bundelbreedte
van de
antenne en het scanpatroon van de antenne, spelen hierbij ook een grote rol.
In het debat in de Eerste Kamer 2 en 3 december 2019
Staatssecretaris:
Voorzitter. De heer Ganzevoort en ook de heet Koole vroegen naar het daadwerkelijke vermogen van
de radar. Ik heb aangegeven dat dat, als het gaat om de gemiddelde radarstraling, onder de 100 kW
is. Er werd een hele specifieke vraag gesteld over de piekbelasting. Ik kan daar in de openbaarheid
niks over zeggen, maar waar het om gaat is dat in het onderzoek van TNO, als het gaat om de
cumulatieve effecten, zowel de gemiddelde waarde als de piekbelasting wordt doorgerekend. Beide
moeten binnen die waarden blijven, want anders kan je er ook niet aan voldoen. Het wordt ook
meegenomen in de doorberekening die nu plaatsvindt in het kader van het onderzoek naar de
cumulatieve effecten, waarbij wordt meegekeken door derden.

Staatssecretaris Visser:
Die 100 kilowatt ziet toe op de gemiddelde waarde. U vroeg naar de piekbelasting. Dat was de reden
waarom ik zei dat ik die informatie niet kan verstrekken. Die informatie is van degene die de radar
maakt. Daar heb ik nu net navraag naar gedaan, naar aanleiding van uw vragen. De kern is dat wij
moeten voldoen aan zowel de piekbelasting als de gemiddelde waarde. Die worden meegenomen in de
berekening. Ik weet niet wie van u net in een bijdrage aangaf dat bijvoorbeeld de KNMI-radar vele
malen groter is. Ik heb u aangegeven wat de gemiddelde waarde is. Het antwoord op de vraag over de
piekbelasting kan ik niet in openbaarheid melden. Maar ik kan wel toezeggen dat die wordt
meegenomen in het onderzoek naar de cumulatieve effecten. Zowel de piekbelasting als de
gemiddelde waarde wordt meegenomen.
De heer Koffeman (PvdD):
Kan de staatssecretaris aangeven waarom de gemiddelde waarde niet geheim is en de piekbelasting
wel?
Staatssecretaris Visser:
Dan moet ik u verwijzen naar degene die de radar produceert. Dat wil ik voor u navragen. Ik kan er nu
geen antwoord op geven.

Staatssecretaris Visser:
Heel veel bronnen hebben stralingseffecten. U moet mij vragen of al die stralingseffecten bij elkaar
voldoen aan de waarden die we in Nederland hebben vastgesteld met betrekking tot de gezondheid.
Dat onderzoek voer ik nu uit. Daarbij wordt gekeken of zowel de piekbelasting als de gemiddelde
waarden binnen de geldende normen blijven. Het gaat niet alleen om de radar, maar bijvoorbeeld ook
om het scheepsverkeer. Iemand noemde dat. Vele zaken hebben radarstraling. De heer Janssen
noemde net al 5G. Dat is daarbij ook een belangrijk onderwerp. Die zaken hebben daar allemaal mee
te maken. Met 5G hebben we nog geen ervaring. Dat kunnen we nu dus niet meenemen in het
onderzoek. Daar heeft staatssecretaris Keijzer iets over toegezegd met betrekking tot nader
onderzoek. Maar als dat uitgerold wordt, dan zal dat worden meegewogen om te zien of we voldoen
aan de geldende normen.
3 dec
De heet Rietkerk (CDA):
De staatssecretaris sprak net over de cumulatie van effecten van de gezondheidsrisico’s. Kan zij nog
toelichten hoe zij omgaat met de piek- en de gemiddelde belasting? De heer Koole heeft daar volgens
mij een vraag over gesteld.
Staatssecretaris Visser:
Ja. Voor beide geldt dat er voorwaarden zijn hoe dit moet worden berekend als het gaat om de
ICNIRP-normen. TNO zal die ook hanteren voor zowel de piekbelasting als de gemiddelde waarden. De
ICNIRP-normen zijn niet wettelijk verankerd, maar de Raad van State geeft wel aan dat dit de
grondslag is op basis waarvan je tot een oordeel moet komen. Dat zal ook gebeuren, want wij hebben
ons ook te houden aan de normen die gelden.
De heer Koole (PvdA):



Ik herhaal even mijn vraag: geldt dit ook voor de gelijktijdige piekbelasting? Wordt dat ook in het
onderzoek meegenomen, de effecten van de piekbelasting van twee radars die tegelijkertijd op piek
zijn?
Staatssecretaris Visser:
De vraag is of het mogelijk is om dat te betekenen. Die vraag zullen wij wel aan TNO stellen. Ik kan
niet zeker zeggen of je kunt rekenen op piekbelasting van alles, want het gaat niet alleen om de
radarstations maar ook om alle andere verkeer. Het meest belangrijke is dat daar in de rekenmodellen
naar zal worden gekeken om te bekijken of zij voldoen aan de waarden die gelden. Men kan de
piekbelasting per bron berekenen. Dat is wat er gebeurt. Je kunt dus per bron berekenen wat de
piekbelasting is. Of je dat dan kunt optellen en je daar dan een uitspraak over kan doen? Ik ben geen
wetenschapper. Dat zal TNO moeten doen, want die zal ook moeten instaan voor de berekening en de
oordelen die daarover worden gegeven.

[....]
Staatssecretaris Visser:
Voorzitter. Er lopen twee zaken. In de brief ging het over de milieucategorie en de afstand. Deze vraag
heeft ook met de gezondheid te maken. Ik wil daar toch een onderscheid in maken. Bij de
stralingsbelasting is niet zozeer het aantal kilowatts van belang, als wel de wijze waarop de radar
gebruikt wordt. Dat is relevant voor het gezond heidsonderzoek. De vraag over de 1.500 meter is
hiermee verbonden. Mag je daarvan afwijken? Ik heb gisteren aangegeven dat de gemiddelde
stralingsbelasting 100 kilowatt van deze radar is. U heeft gevraagd of de piekbelasting daarin wordt
meegenomen. Dat is het geval. De kern is het volgende. Wil je gemotiveerd kunnen afwijken van de
norm van 1.500 meter, dan moet je kunnen aantonen dat je voldoet aan alle andere normen die
gelden. Daarbij is de gezondheidsnorm essentieel. Dan moet je de stralingsbelasting van de radar
kunnen berekenen, ongeacht het aantal kilowatts.

Directeur Veiligheid

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

M: +31
mi ndef. ni

www.defensie. ni
Secretariaat:

@mindef.nI
T:
(op vrijdag flex)
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From: ‘ MA, BS/AL/DGB/DV’ mindef.nl>
Sent: Sunday, November 29, 2020, 12:36 AM
To: mindef.nl>
Cc: ‘ BS/AL/BSG/Mobpool” < mindef.nl>; ‘ AL/BSG’

mindef.nl>; MA, BS/AUDGB/DV’
mindef.nl>

Subject: Korte chappeau Herwijnen
Attachments: Herwijnen Fiche 2B Chappeau in bullets WGO 30-11 .pdf; Herwijnen Fiche 2B Chappeau in
bullets WGO 30-1 1 .docx

Barbara,
Ik heb de chappeau Herwijnen omgezet in een kortere vorm (bullets)
Er staan nog 2 bullets geel, daarover heb ik zondag nog contact met TNO, en

Ik ga ervan uit dat die kloppen maar mogelijk moeten ze op woorden net worden aangepast.
Ik stuur je deze vast omdat ik in de email zag dat je met Hw bezig bent.

ps
Ik ben maandag niet in de directeurenkamer aanwezig maar volg het debat op afstand en
lever via glas inputs.

is nog steeds erg ziek. Hoge koorts, spier / hoofdpijn hoesten misselijk en gelukkig
maar licht benauwd. Dit is al sinds woensdag maar zaterdag was ze slechter dan vrijdag en
vrijdag slechter dan donderdag. Als het niet verbetert ga ik sowieso niet uit huis, maar voor
het geval verbetering optreedt toch zaterdag contact opgenomen met GGD om te vragen
wat dit betekent voor mijn besmettelijkheid. Er is onvoldoende duidelijk dat ik met Corona
net achter de rug (zelf dus even immuun) niet besmettelijk ben agv positieve echtgenote.
Ondanks dat we afstand houden en ik de tweede badkamer in huis gebruik en ook apart
slaap, is niet te garanderen dat ik geen virus van haar overneem. Ben nml wel voor zorg in
de buurt, verschoon regelmatig haar bed etc. In overleg met ben ik er dus niet. tvlet de
andere directeuren is uitgebreid over de werkwijze in de directeurenkamer gemaild,

neemt mijn lege slot over en kent de procedure met de mapjes.

Directeur Veiligheid

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

M:+31
mindef.nI

www.defensie.nl
Secretariaat:

©mindef,nI
T:
(op vrijdag flex)
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From: “ rijksoverheid.nI>
Sent: Monday, November 30, 2020, 11:46 PM
To: ‘ mindef.nV’ < mindef.nI>; h@mindef.nI”

mindef.nI>; “ tno.nI” < tno.nI>; ‘ tno.nI”
tno.nI>; “ mindef.nI” < mindef.nI>;

rijksoverheid.nI>;” mindef.nl” mindef.nI>;
mindef.nI” mindef.nI>

Subject: FW: Vrachelse Heide

Omdat ik het niet kan laten: even een blik geworpen op de Vrachelse Heide van . Zie foto. Het beboste gebied
valt min of meer samen met het oefenterrein Vrachelse Heide. Het betreft uitsluitend bos en zandverstuivingen. Aan drie
kanten ingesloten door dichte bebouwing. Noord en oost: Oosterhout; zuid: uitgebreide recreatieparken; West: veel
lintbebouwing langs ontsluitingswegen. Heel Oosterhout laat hier zijn hond uit of zichzelf op een mtb. Militair kun je er niet veel
meer: veel te druk en veel te klein.
Ik heb het meetlatje gelegd vanaf Oosterhout: 1 km verder ben je het terrein bijna overgestoken. Wanneer je van alle
bebouwde kommen, mcl het recreatiecomplex aan de zuidzijde, een kilometer neemt, hou je een klein puntje over aan de
westzijde van het terrein. En daar liggen dan nog veel verspreide woningen. Als afstand tot bebouwde kommen voor de
volksvertegenwoordigers belangrijk is, dan is dit gebied al totaal ongeschikt als alternatieve vestigingslocatie voor de radar. Dan
hebben we het nog niet gehad over de operationele aspecten. Veiligheid (als in security) lijkt me in zo’n dichtbebost gebied ook
een aandachtspuntje. Heel wat minder aantrekkelijk dan Herwijnen.
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From: tno.nl>
Sent: Tuesday, December 1,2020, 10:1OAM
To: mindef.nl’ mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl

rijksoverheid.nl>; mindef.nl” < mindef.nl>;
@mindef.nl mindef.nl>; t

tno.nl>; ‘ mindef.nr < mindef.nl>; rijksoverheid.nl”
rijksoverheid.nl>;” mindef.nl < mindef.nl>

Subject: RE: Vrachelse Heide
Attachments: Advies-5G-en-gezondhefd.pdf

Goedemorgen iedereen,
Hoop dat diegene die na gisteren nog naar huis moest een goede terugreis gehad heeft.
Mijn verbijstering over de opstelling van het parlement gisteren over Herwijnen is groot en blijftaan mij
knagen. Merk ik. Ongelofelijk dat zeifverklaarde deskundigheid zo’n breed platform krijgt, Ik kan er maar
niet aan wennen.
Efin, dit gezegd hebbende. Gisterenavond was ik naar de volgende tekst op zoek, in het GR advies over
ICNIRP2O2O en ALARA:

“De commissie beveelt aan de nieuwste ICNIRP-richtlijnen in Nederland te gebruiken als basis
voor het blootstellingsbeleid. Wel tekent de commissie aan dat ook bij blootstelling onder deze
limieten gezondheidsschade niet is uit te sluiten. Daarom beveelt zij tevens aan om, in
afwachting van de resultaten van nader onderzoek, naast de nieuwe ICNIRP-richtlijnen het
ALARA-principe toe te passen (As Low As Reasonably Achievable). Dat betekent dat de
blootstelling van de algemene bevolking en werknemers niet onnodig hoog moet zijn, ook als
deze onder de limieten blijft, zolang dat redelijkerwijs haalbaar is.”

Dit is te vinden op 28/33 van de bijlage bij deze email.
Lijkt mij geen woord Chinees in te staan: ICNIRP moet en inspanniningsverplichting ALARA (zolang
redelijkerwijs haalbaar voorkomen van onnodig hoog blootstellingsniveau).
Grt

T +311
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nl

Iunmrallon
tot Uf

mindef.n
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you 1
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.

min def. n
1>
Sent: dinsdag 1 december 2020 08:55
To: rijksoverheid.nl; mindef.nl; @mindef.nl
t tno.nl>; tno.nl>;

mindef.nl; rijksoverheid.nl mindef.nl
Subject: RE: Vrachelse Heide
Hiermee kun je dit voorstel makkelijk wegzetten. mss handig dit vast met te delen.

From: riiksoverheid.nl>
Sent: maandag 30 november 2020 23:47
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>;

AL/DG B/DMV/PROJAFD mindef.nl>; tno.nl;
tno.nl; /PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>;



riiksoverheid.nl>; MA, BS/AL/DGB/DV
mindef.nI>; BS/AL/DGB/DMV < mindef.nl>

Subject: FW: Vrachelse Heide
Omdat ik het niet kan laten: even een blik geworpen op de Vrachelse Heide van Zie foto. Het beboste gebied
valt min of meer samen met het oefenterrein Vrachelse Heide. Het betreft uitsluitend bos en zandverstuivingen. Aan drie
kanten ingesloten door dichte bebouwing. Noord en oost: Oosterhout; zuid: uitgebreide recreatieparken; West: veel
lintbebouwing langs ontsluitingswegen. Heel Oosterhout laat hier zijn hond uit, of zichzelf op een mtb. Militair kun je er niet veel
meer: veel te druk en veel te klein.
Ik heb het meetlatje gelegd vanaf Oosterhout: 1km verder ben je het terrein bijna overgestoken. Wanneer je van alle
bebouwde kommen, mcl het recreatiecomplex aan de zuidzijde, een kilometer neemt, hou je een klein puntje over aan de
westzijde van het terrein. En daar liggen dan nog veel verspreide woningen. Als afstand tot bebouwde kommen voor de
volksvertegenwoordigers belangrijk is, dan is dit gebied al totaal ongeschikt als alternatieve vestigingsiocatie voor de radar. Dan
hebben we het nog niet gehad over de operationele aspecten. Veiligheid (als in security) lijkt me in zo’n dichtbebost gebied ook
een aandachtspuntje. Heel wat minder aantrekkelijk dan Herwijnen.
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u ia beatemd. Indien u niet de geadreaseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt
u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This massage may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addreasee or 1f this massage was sent to you by miatake, you are
requested to inform the sender and delete the massage. The State accepta no liability for damage of any kind resulting from the riska inherent in the
electronic tranamission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, Wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht
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From: ‘ t tno.nl>
Sent: Tuesday, December 1, 2020, 9:09 AM
To: ‘ mindef.nl’ mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl”

rijksoverheid.nl>; mindef.nI” < mindef.nl>;
h@mindef.nl’ mindef.nl>;
tno.nl>; ‘ mindef.nP’ < mindef.nl>;

rijksoverheid.nl” rijksoverheid.nl>; ‘ mindef.nl
mindef.nl>

Subject: <300 m onveilig

L.S.,
Ik besef dat mijn memo MemoRadHazRaarSpreadSheet vol staat met lastig te doorgronden fysische
begrippen, maar misschien is het toch goed als het te zien krijgt? Zijn opmerking dat op
afstanden minder dan 300 m de situatie onveilig is raakt kant noch wal, en is mogelijk ingegeven door de
verkeerde berekeningen van Herwijnense experts.
Vriendelijke groet,

From: mindef.nl mindef.nl>
Sent: Tuesday, December 1, 2020 8:55 AM
To: rijksoverheid.nl; mindef.nl; @ mindef.nI;

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

Subject: RE: Vrachelse Heide
Hiermee kun je dit voorstel makkelijk wegzetten. mss handig dit vast met te delen.

From: riiksoverheid.nl>
Sent: maandag 30 november 2020 23:47
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>;

AL/DGB/DMV/PROJAFD mindef.nl>; tno.nl;
tno.nl; Morren, P, Drs., DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>; MA, BS/AL/DGB/DV
mindef.nl>; BS/AL/DGB/DMV < mindef.nl>

Subject: FW: Vrachelse Heide
Omdat ik het niet kan laten: even een blik geworpen op de Vrachelse Heide van . Zie foto. Het beboste gebied
valt min of meer samen met het oefenterrein Vrachelse Heide. Het betreft uitsluitend bos en zandverstuivingen. Aan drie
kanten ingesloten door dichte bebouwing. Noord en oost: Oosterhout; zuid: uitgebreide recreatieparken; West: veel
lintbebouwing langs ontsluitingswegen. Heel Oosterhout laat hier zijn hond uit, of zichzelf op een mtb. Militair kun je er niet veel
meer: veel te druk en veel te klein.
Ik heb het meetlatje gelegd vanaf Oosterhout: 1 km verder ben je het terrein bijna overgestoken. Wanneer je van alle
bebouwde kommen, mcl het recreatiecomplex aan de zuidzijde, een kilometer neemt, hou je een klein puntje over aan de
westzijde van het terrein. En daar liggen dan nog veel verspreide woningen. Als afstand tot bebouwde kommen voor de
volksvertegenwoordigers belangrijk is, dan is dit gebied al totaal ongeschikt als alternatieve vestigingslocatie voor de radar. Dan
hebben we het nog niet gehad over de operationele aspecten. Veiligheid (als in security) lijkt me in zo’n dichtbebost gebied ook
een aandachtspuntje. Heel wat minder aantrekkelijk dan Herwijnen.
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From: ‘ MA, BS/AL/DGB/DV” mindef.nl>
Sent: Tuesday, December 1, 2020, 1:10 PM
To: ‘ AL/BSG” < mindef.nl>;
BS/AL/BSG/Mobpool” < mindef.nl>; ‘ BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG”

mindef. ni>; ‘ AL/DGB/DMV/PROJAFD’
mindef. ni>

Cc: ‘ BS/AL/DGB/DMV” < mindef.nl>; ‘ MA,
BS/AL/DGB/DV” mindef.nl>
Subject: Herwijnen

______________________________________________________________

wil even meedenken,
legt de focus op het voldoen aan ICNIRP normen binnen 300 m. In de

Kamerbrief beantwoording feitelijke vragen hebben we al aangegeven wat de situatie is.
Kennelijk is het voor Kamerleden nog onvoldoende duidelijk. TNO en of CEAG zou heel goed
kunnen uitleggen hoe het precies zit.
Daarnaast worde lukraak locaties naar voren gebracht Vrachelse heide is een gebied dat
omsloten is door bebouwing. Hier is ongetwijfeld de stralingsbelasting groter omdat het
aantal persoonlijke communicatiemiddelen veel groter is.
Is het zinvol de coalitie woordvoerders aan te bieden hen in klein verband nog eens bij te
praten

Directeur Veiligheid

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

M: +31
mindef.nl

www.defensie.nI
Secretariaat:

@mindef.nI
T:
(op vrijdag flex)
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From:’ AOCS NM/711SQN” @mindef.nl>
Sent: Thursday, December 3, 2020, 12:09 PM
To: ‘ MA, BS/AL/DGB/DV” mindef.nl>
Subject: RE: Radioactieve stoffen LVNL

Is nu twee keer binnen het gebouw doorgezet. Het ligt niet binnen de systeemafdeling van
maar bij GSI (o.a. de grondwerkers). Daar zit nu sinds drie jaar de vierde

manager op. Historische kennis zeer schaars. Heb vanmorgen wel begrepen dat de juiste
man nu onderzoekt.
Het loopt, maar moeizaam.

MA, BS/AL/DGB/DV mindef.nl>
Verzonden: donderdag 3 december 2020 12:05
Aan: AOCS NM/71SQN @mindef.nI>
Onderwerp: FW: Radioactieve stoffen LVNL

nog nieuws

From: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>
Sent: donderdag 3 december 2020 1 1:55
To: MA, BS/AL/DGB/DV mindef.nl>
Subject: RE: Radioactieve stoffen LVNL
Heb jij hier nog toevallig iets over gehoord/staat deze vraag nog uit?

From: MA, BS/AL/DGB/DV mindet.nl>
Sent: vrijdag 27 november 2020 13:45
To: AOCS NM/71SQN @mindef.nl>
Cc: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>; MA,
BS/AL/DGB/DV mindef.nl>
Subject: FW: Radioactieve stoffen LVNL

Zie mailtrail... Wil jij eens informeel sonderen bij LVNL of het zin heeft dat wij vragen om
documentatie waarin wat meer gedetailleerd staat aangegeven op welke verantwoorde wijze
de radioactieve bronnen zijn afgevoerd bij het ontmantelen van de radar...
WGO is maandag. Ik zou graag willen zeggen dat we aan LVNL vragen op welke wijze de
radioactieve bronnen zijn afgevoerd, maar dan wil ik vooraf wel een indicatie hebben of we
daarmee niet een fuik inzwemmen cq ons hoofd in de strop plaatsen, omdat die info niet te
achterhalen is bij LVNL
Laat even weten of dit bij jou past anders ga ik rechtstreeks naar

From: MA, BS/AL/DGB/DV
Sent: vrijdag 27 november 2020 13:23
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>
Cc: BS/AL/DGB/DMV < mindef.nl>;

AL/DGB/DMV/PROJAFD mindef.nl>
Subject: RE: Radioactieve stoffen LVNL
Informeel heeft mijn contact (de squadron commandant van de luchtmachtverkeersleiders
die daar werken) mij na contact met de technische dienst van LVNL verteld dat het op
zorgvuldige en verantwoorde wijze is afgevoerd.
Ik zal navragen of er documentatie van is.
Neem tegelijk aan dat de bodemonderzoek vraag naar RVB is doorgezet.
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From: tno.nI>
Sent: Monday, December 7, 2020, 1:50 PM
To: mindef.nI’ < mindef.nI>
Cc:’ mindef.nI” mindef.nI>; ‘ @mindef.nI”

mindef.nI>; ‘ ( tno.nI>; ‘ rijksoverheid.nI”
rijksoverheid. ni>; ‘ rijksoverheid. ni” < rijksoverheid. ni>;
mindef.nI” < mindef.nI>

Subject: RE: Herwijnen

Ha
Ik heb net een overleg met gehad.
Wat we nu aan het berekenen zijn, is het volgende:

• Voor de criteria die destijds voor het Alternatieve locatieonderzoek zijn opgesteld (de criteria van
CLSK zijn we aan het berekenen bij welke hoogte de SMART-L aan deze criteria
voldoet voor

o Gilze Rijen
o Vrachelse Heide

Deze berekeningen zijn rekentijd intensief en we hadden gehoopt nu al eerste resultaten te hebben. Ware
het niet dat de programma’s nog langer liepen dan we ingeschat hadden.
Zodra uit onze berekeningen die hoogten bekend zijn, en we de afstanden tot de dichtstbijzijnde woning
weten (.pakken we Google maps of kan ons hierbij helpen (@ kunnen we op dezelfde wijze als
eerder in de twee rapporten gedaan de “samengestelde blootstelling” en piekveldsterkte berekenen voor
GZ en VH en die tegen ICNIRP 1998 en ICNIRP2O2O vergelijken. Deze resultaten zie ik in de
briefrapportage landen.
De “nieuwe” kaders zijn inderdaad ruimer en zou zonder inkadering tot veel onderzoek en doorlooptijd
kunnen leiden. Vooralsnog is mijn voorstel om het bij de huidige kaders te houden; eventueel moeten we
als de resultaten heeft kijken wat de volgende stappen nog moeten (of kunnen) zijn.

kan je met dit antwoord uit de voeten?
M.vr.gr.

T +311
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence 1 tno.nl

°“ min• ‘WW far IifB I

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

Sent:
maandag 7 december 2020 11:09
To: mindef.nl
Cc: mindef.nl; tno.nl>;

@mindef.nl; ( ffio.nl>; rijksoverheid.nl;
rjksoverheid.nl

Subject: RE: Herwijnen
Hi allen,
Met betrelddng tot de andere punten geldt in het algemeen dat het een uitvloeisel is van wat er uiteindelijk in de
motie komt te staan. Een eerste gesprek met het RVB + TNO is al informeel gevoerd mbt wat de motie zou
betekenen (vanuit TNO haalbaar, maar voor RVB zijn er te weinig kaders), maar dat valt of staat met de uiteindelijke
tekst van de motie. Op basis van de recent ontvangen tekst, dan geldt in mijn ogen het voldoende:



• Punt 1: dit moeten wij afwachten, hierover hebben wij een nieuwe tekst ingediend maar naar mijn weten
staat de oude tekst (van WGO) nog.

• Punt 2: zoals de motie nu is opgezet is er een open einde voor onderzoeken. Dit kan niet ihkv de RCR
procedure, en is daarnaast vreemd als er al vergelijkbare onderzoeken zijn uitgevoerd. De motie is enorm
breed en vraagt eigenlijk voor een stop RCR Herwijnen. Dit is affiankeljk van de interpretatie die eraan
gegeven kan worden. In het meest ongunstige scenario (interpretatie 1 uit eerdere mail) betekent het dat alle
onderzoeken (locatie door RVB en stralingsbelasting door TNO) opnieuw moeten worden uitgevoerd
waarin Herwijnen wordt uitgesloten als locatie. In gunstigere scenario’s betreft het een henvaarding van de
uitgevoerde onderzoeken + aanvulling effecten van hoger plaatsen voor kansrijke alternatieve locaties die
nu eerder zijn afgevallen). In beide gevallen gaat het echter feitelijk om flink wat (reken)werk, deze bestaat
uit:

o Aangezien de motie v Helvert geen aanduiding geeft wat de kaders zijn voor ‘verschillende
hoogten van de plaatsing’ zal er een analyse van TNO, Thales, DM0 en RVB naar mogelijke
hoogtes voor de radar om zo zelfde kaders te bepalen. Immers, onze oude kader (24 meter) wordt
niet goed bevonden. Daarbij komen dan suggesties uit voort waaruit de Kamer dan weer zou
moeten zeggen wat acceptabel is voor hen. We kunnen daarin ook een ‘bod’ doen, maar dat moet
dan blijken uit de analyse van TNO, Thales, DM0 en RVB mijn inziens. Zeker in het kader van
tijd is dit een problematisch punt.

Mijn eerste idee zou zijn 24 meter, 40 meter, 50 meter en 100 meter. Dit staat dan voor
huidige situatie, beperkte verhoging, verdubbeling en hoogte van Schiphol radar. Echter,
ik zou graag TNO, Thales en DM0 hiernaar laten kijken omdat er een ‘optimurn’ is in
zicht versus hoogte. Bij voorkeur nemen we die hoogte dan mee.

o Aanvulling van het RVB onderzoek van begin 2020. Deze levert de door Defensie genoemde
alternatieve locaties op, aangevuld met analyse wat het zicht zou zijn op de hierboven
gedefinieerde hoogtes.

o Aanvullende berekeningen van TNO naar curnulatieve stralingen op de alternatieve locaties op de
verschillende hoogten zoals bovenstaand gedefinieerd.

o Doorlooptijd:
Zoals reeds met TNO besproken moet bovenstaand voor hen werkbaar zijn voor de kerst
indien er zsm een opdracht voor volgt. Echter, is de opdracht nu nog onvoldoende helder.
De doorlooptijd van een beperkte opdracht beslaat ongeveer 3 weken, indien er gekozen
wordt voor een brief-rapport. Een brief-rapport biedt voldoende inzicht, maar heeft een
kortere doorlooptij d dan een ‘onderzoek’.

‘ Voor de doorlooptijd van een dergelijk onderzoek van het RVB heb ik nog geen indicatie.

• Punt 3: ik ga DJZ even benaderen mbt de doorlooptijd van de RCR. Op basis van mijn laatste gesprek met
DIZ zouden er in mijn ogen geen juridische beperkingen moeten zijn, maar goed om dit nog eens te
controleren.

o Daarnaast is er nog het aspect mbt de Omgevingswet. Stel dat de procedure doorloopt tot in 2022,
dan heeft mogelijk de omgevingswet impact op de procedures. Hier is nog onvoldoende
duidelijkheid over.

• Punt 4: volgt, is ook affiankelijk van bovenstaand + lopende RCR procedure en daarbij behorende stukken.
Een politieke strategie en planning kan pas worden gemaakt zodra duidelijk is wat er moet gebeuren.

o In ieder geval is wel de inschatting dat wat er aan analyses/onderzoek moet worden opgeleverd, dit
nog in de Kamer moet worden besproken. Tot aan de verkiezingen staat er nog een AO gepland in
januari. Echter, naar verwachting zijn de gevraagde onderzoeken niet gereed voor dit A0. Dit
betekent dat het nog zal moeten worden besproken na de verkiezingen tenzij er een ingelast
overleg plaats vindt.

• Punt 5: in het algemeen geldt, alle vertraging in de RCR procedure levert ten minste gelijke vertraging op in
de afgifte van VVGBs voor windparken die bovennorniatief verstoren op Nieuw Milligen of de operationeel
alternatieve locaties in Molenlanden of Vijifieerenlanden. Als de bovenstaande onderzoeken kunnen worden
uitgevoerd en gepubliceerd voor het Definitieve Ontwerp Herwijnen wordt gepubliceerd, terwijl de RCR
procedure voor Herwijnen onverstoord doorloopt, dan geldt dit niet. Dat is nu echter — gezien de
onduidelijkheid over de opdracht — onduidelijk.

Omwille van de tijd het verzoek aan hen in de CC mee te lezen en aan te vullen.



C kan jij een grove indicatie doen van de doorlooptijd voor jullie indien er een nieuw RVB onderzoek naar
alternatieve locaties + hoogten moet worden uitgevoerd?

eerder spraken we over de doorlooptijd van 3 weken bij beperkte scope, als je het bovenstaande zo leest,
verandert er dan veel aan die 3 weken?
Groet,

From: BS!AL/DGB/DMV < mindef.nl>
Sent: maandag 7 december 2020 09:51
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>;

AL/DGB/DMV/PROJAFD mindef.nl>
Cc: MA, BS/AL/DGB/DV mindef.nl>
Subject: FW: Herwijnen
Herziene motie. Eerste indrukt overwegingen en constateringen oke, maar dictum erg breed.
Willen jullie kijken naar wat dit betekent voor de punten van

Van: AL/BSG < mindef.nl>
Verzonden: maandag 7 december 2020 09:43
Aan: ALIDGB < mindef.nl>;

mindef.nl>
CC: BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>;
B S/AL/DGB/DMV < mindef.nI>; 3 S/AL/DJZ

mindef.nl>
Onderwerp: Re: Herwijnen
Hoi
Heb jij al zicht op onderstaande zaken?
Van Helvert heeft een nieuw concept van de motie toegestuurd (zie hieronder). Ik heb daaronder
al een korte analyse gemaakt van wat hij heeft overgenomen van onze eerdere suggesties en wat
niet.
Ik hoor graag hoe nu verder, want ik weet niet welk ‘geitenpaadje’ er donderdag gevonden is.
Met vriendelijke groet,

Motie Alternatieve Locatie voor Radar i.p.v. Herwijnen

De Kamer,
Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

-de regering voornemens is een SMART L-radar te plaatsen in
Herwijnen, en dat de gemeente West-Betuwe geen medewerking
verleent aan de aanpassing van liet bestemmingsplan;

-Herwijnen langdurig blootgesteld is aan samengestelde straling;

-deugdelijke alternatieve locaties zijn aangedragen;

-de Gezondheidsraad de samenhang tussen (stralings)blootstelling en
ziekten of aandoeningen niet aangetoond of onwaarschijnlijk acht, maar
dat niet uitgesloten kan worden dat blootstelling aan straling onder de
nieuwste ICNIRP-normen de potentie heeft de gezondheid te schaden
en daarom adviseert om voorzorg toe te passen en blootstellingen zo
laag als redeljkerwijs mogelijk te houden;



Overwegende dat:

-Plaatsing van de SMART-L radar in Herwijnen de bevolking in
Herwijnen opnieuw langdurig bloot zou stellen aan samengestelde
straling, inclusief de al aanwezige KNMI radar en scheepvaartradars;

-het ministerie van Defensie in de communicatie naar de gemeente en
de inwoners over de plaatsing van de SMART-L radar niet voldoende
goed heeft gehandeld en dit erkend heeft;

-de gezondheid van omwonenden van groot belang is;

-de radar noodzakelijk is voor de veiligheid van Nederland;

Verzoekt de regering:

een andere locatie te zoeken voor de radar in plaats van Herwijnen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert
Voordewind
Van den Nieuwenhuijzen
Kerstens

- Bij tweede constatering ontbreekt ‘door twee radars die er sinds de
jaren ‘70 tot 2012 hebben staan stralen’ (alleen ‘tot 2012’ was onze
toevoeging, dus volgens mij prima dat hij dit gedeelte weglaat);
- Bij derde constatering ontbreekt ‘maar het ministerie deze als
onacceptabel beschouwt omdat deze locaties een minimale vertraging
van 24-30 maanden zouden veroorzaken’ (hij had zelf ‘maar het
ministerie deze niet zal oppakken wegen tij dgebrek);
- Het verzoek is zoals bekend weer terug naar de oude tekst i.p.v.:
Lopende de RCR-procedure m.b.t. Herwijnen te berekenen wat de
samengestelde straling zou zijn voor de alternatieve locaties in de
gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden en die te vergelijken met
Herwijnen. En gelijktijdig te berekenen of het mogelijk is om in Gilze
Rijen en de Vrachelse Heide met een hogere radar voldoende
radardekking te bieden, en zo ja, wat daar de samengestelde straling zou
zijn en de operationele consequenties in kaart te brengen.

Van:” AL/DGB” < mindef.nl>
Datum: vrijdag 4 december 2020 om 18:08:52
Aan:” mindef.nl>
Cc:” AL/BSG” < mindef.nl>,”
BS/AL/B$G/Mobpool” < mindef.nl>,” BS/AL/DGB/DMV”



mindef.nl>,” BS/AL/DJZ” < mindef.n1>
Onderwerp: Herwijnen
Barbara, cfm je verzoek, zie mail hieronder.
Zoals besproken pakken we volgende zaken op:
1) Nader contact met Van Helvert over tekst motie
2) Bezien hoe dat aanvullende onderzoek er precies uit zou kunnen zien (hoe dit ook te begrenzen
qua scope en tijd)
3) Juridische check mbt mogelijke consequenties van verder uitstel als gevolg aanvullend
onderzoek
4) Politieke strategie voor verdere proces (wat/wanneer volgend jaar naar Kamer, communicatie)
5) Nader in kaart brengen van gevolgen van aanvullend onderzoek voor windmolenpark.
Fijn weekend!

Van:” BS/AL/DGB/DMV” < mindef.nl>
Datum: vrijdag 4 december 2020 om 17:3 8:44
Aan:” AL/DGB” < mindef.nl>
Onderwerp: Herwijnen

Radar te Wier is inmiddels vervangen, Radar te Nieuw Milligen dient zsm te worden
vervangen door een radar die zuideljker is gesitueerd: - betere spreiding van beide
radars, betere radarafdekking boven Randstad, meer ruimte geven aan Windenergie
initiatieven Flevoland.

• Na aanvankelijke instemming B&W Lingewaal hebben Lingewaal en nieuwe
gemeente West Betuwe bestemmingsplan wijziging afgewezen.

‘Instemming RCR: 11-09-2019 2e Kamer / 17-12-2019 le Kamer

• 06-02-2020 Publiceren TNO onderzoek gezondheidseffecten

• 06-02-2020 Publiceren RVB onderzoek alternatieve locaties

• 14-02-2020 Besluit RCR in de Staatscourant gepubliceerd

• 09-09-2020 TNO onderzoek ICNIRP 2020 nonnen aan Kamer

• 09-09-2020 Fraunhofer bevestigd kwaliteit TNO onderzoek

• Gezondheid

• Of ooit kan worden geconcludeerd dat radarstraling een effect op gezondheid heeft, is
niet uit te sluiten.

• Tegelijk constateer ik dat er al veel wetenschappelijk onderzoek naar
gezondheidseffecten heeft plaatsgevonden. Er is hierbij geen causaal verband



aangetoond tussen niet-ioniserende radar straling en gezondheidseffecten, noch
wordt een oorzakelijk verband waarschijnlijk geacht, mits normen niet worden
overschreden.

• ICNIRP heeft normen vastgesteld in 1998 en deze bijgesteld in 2020. Deze limieten
beschermen ruim tegen opwarmingsschade, ook bij zwakkeren in de samenleving

• WHO beschouwt de ICNIRP-normen als leidend. De Raad van de Europese Unie
beveelt de ICNIRP normen aan. In Nederland beveelt de gezondheidsraad gebruik
van de ICNIRP normen aan

• De SMART-L radar voldoet ruimschoots aan de normen ook de samengestelde
stralingsbelasting blijft zowel voor de piekveldsterkte als gemiddelde veldsterkte
ruim beneden de norm.

• Stadsgewest Brussel en enkele andere landen hebben ervoor gekozen stringentere
normen te hanteren. Deze normen staan in Brussel ter discussie omdat ze de uitrol
van 5G verhinderen.



•ALS

• Niet-ioniserende radarstraling kan leiden tot verwarming van het lichaam. Er is gçç
oorzakelijk verband met ALS vastgesteld.

• De GGD geeft aan dat er risicofactoren zijn voor ALS als erfelijke aanleg, leefstiji en
risicofactoren in de (werk)omgeving.

• Het aantal van 5 of 6 mensen met ALS in Herwijnen is, mogelijk dor toeval, hoger
dan verwacht, er is geen aangetoond verband met radars.

• GGD GLD Z: “het is niet zinvol is om nader (epidemiologisch) onderzoek te doen in
Herwijnen naar de relatie tussen de blootstelling aan radiofrequente EMV van radar
of andere mogelijke risicofactoren en ALS

•ALARA

• THALES-Nederland heeft een moderne radar gebouwd die dankzij toepassing van
moderne elektronica in ontvanger en signaalverwerking tot lagere piek leidt en
gemiddelde veldsterkte belasting dan de voorganger de MPR nodig had. Daarmee
wordt een onnodig hoge blootstelling van mensen in de omgeving vermeden.

• Veiligheid en voorzorg

• De onderzoeken tonen de veiligheid van de Radar aan, door de wijze van
onderzoeken valt te verwachten dat de daadwerkelijke blootstelling lager is; extra:

• Meten voor operationele in gebruik name, resultaten bekend stellen

• Meten doen we ook op korte afstanden van de radar

• Optioneel: Periodiek een controlemeting uitvoeren

• Locatie en alternatieve locaties

• Er is gekeken naar civiele en militaire locaties. Ze zijn onacceptabel vanwege
onvoldoende radardekking en/of te lange tijd voor realisatie

• Zoals uit figuur 4 uit de beantwoording van de feitelijke vragen blijkt hebben de
KNMI weerradar en de navigatieradars nauwelijks invloed op de samengestelde
blootstelling. Er is vrijwel geen winst te behalen door de SMART —L radar te
verplaatsen naar een plaats verder van de KNMI radar en verder van de
navigatieradars van schepen verwijderd.



• Een alternatieve locatie is het verplaatsen van het probleem.

• De gemeentes waar alternatieve locaties liggen hebben al aangegeven tegen de komst
van een radar te zijn

• Communicatie

• Naast de informatievoorziening op de website zijn twee inloopavonden geweest
waarop vragen zijn beantwoord.

• 80 deelnemers en 200 reacties op voorontwerp



• Conclusie

• Het zo spoedig mogelijk realiseren van de nieuwe radar is van landsbelang voor de
nationale veiligheid.

• Er is geen reden om een negatief gezondheidseffect van de komst van de nieuwe
SMART-L radar bij Herwijnen te verwachten.

• Er is aan voorzorgsmaatregelen voldaan door onderzoek uit te voeren en dat door een
onafhankelijk internationaal instituut te laten valideren.

• Er is geen overschrijding te verwachten van de nieuwste ICNIRP —normen die door
de WHO, de EU en het kabinet op grond van een advies van de Gezondheidsraad
worden geadviseerd.

• De bijdrage van KNMI en scheepsradars aan samengestelde blootstelling is te
verwaarlozen.

• Er zij geen alternatieve locaties beschikbaar die voldoen, waar medewerking wordt
verleend aan het plaatsen van een radar.

• Er is voor Defensie geen reden de plannen voor de plaatsing van een SMART-L radar
nabij Herwijnente wijzigen

• RCR-vervolg

• 28-08-2020 Voorontwerp Rijksinpassingsplan gepubliceerd

• Begin-0l-2021: Publicatie Ontwerp Rijksinpassingsplan + start zienswijze periode
van 6 weken

• Eind-01-2021: Informatie bijeenkomsten

• Medio-02-202 1: Sluiting zienswijze periode Ontwerp Rijksinpassingsplan

• Begin-04-202 1: Publicatie Definitief Ontwerp Rijksinpassingsplan + start
beroepsperiode

• Eind-05-2021: sluiting beroepsperiode + start behandeling beroepen door Raad van
State

• Medio 2021: Bouwen onder risico mogelijk (nog over besluiten)

•Periode eind 2021 — begin 2022: uitspraak Raad van State



• Begin 2022 : start bouw radar

• Eind 2023: oplevering radar te Herwijnen

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

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



doc 1562

From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Monday, December 7, 2020, 2:50 PM
To: mindef.nI’ < mindef.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nI>
Cc: mindef.nI” mindef.nI>; ‘ tno.nI”

tno.nI>; “A.SIingenberg.Kochmindef.nI” mindef.nI>;
tno.nI” < tno.nI>; ‘ rijksoverheid.nI>;

mindef.nI’ < mindef.nI>
Subject: RE: Herwijnen

Hallo
Ik snap natuurlijk dat er op dit moment een ragfijn spel wordt gespeeld om net zoveel toe te geven aan de motie Van Helvert dat
het lijkt alsof iedereen zijn zin kan krijgen en dat we toch doorgaan met de RCR procedure. Maar het is zonde van de tijd. In de e
mail van van afgelopen vrijdag (zie hieronder) is nog eens keurig samengevat dat er werkelijk geen enkel argument is om
mee te gaan in welk ander onderzoek dan ook omdat er geen enkele aanleiding is te veronderstellen dat de gezondheid in de
omgeving van een radarstation redelijkerwijs in het geding kan zijn. Die argumenten zijn al vaker opgeschreven, uitgewisseld en
vervolgens gewoon keihard genegeerd of ontkend. Alles wat je alsnog wil onderzoeken zal dezelfde resultaten opleveren en zal
wederom worden genegeerd of worden ontkend. Het feit dat je, subtiel, meegaat in het toch maar weer eens nader onderzoeken
alternatieve vestigingslocaties betekent politiek ook niets anders dan dat je toegeeft dat je eigen werk beter had gekund of dat je
vindt dat er een kern van waarheid in de kritiek zit. Je kunt dan ook niet anders dan gedurende de tijd dat je nader onderzoek gaat
doen, je hele RCR procedure stil te leggen. Daarmee zet je jezelf neer waar men je hebben wil: in de positie waarin je om
goedkeuring gaat vragen voor iets waan’oorje geen goedkeuring (meer) nodig hebt. Daarnaast: je weet nu al dat wat je ook gaat
onderzoeken, aan het eind van de rit zal de uitkomst niet akkoord zijn, maar omdat je vrijwillig op zoek bent gegaan naar iets
anders dan Henvijnen, kun je eigenlijk Herwijnen straks niet alsnog als enige optie neerleggen. Ik ben ervan overtuigd dat we op
deze manier steeds verder in de problemen komen in plaats van ze op te lossen.
Dat gezegd hebbende; wat is de tijd die er nodig is voor een nieuw/aanvullend onderzoek naar alternatieve locaties op basis van
andere antennehoogtes? Dat is moeilijk in te schatten, maar gaat zeker maanden duren. Wat moet er gebeuren?
Als de enige wezenlijke verandering is dat er meerdere antennehoogtes moeten worden onderzocht terwijl het uitgangspunt dat
een alternatieve locatie minimaal dezelfde operationele resultaten moet hebben als Herwijnen, dan gaat het zoekgebied groter
worden. Als “een andere locatie” ook op hele andere uitgangspunten kan worden vastgesteld, staan alle tollen los en moet je eerst
een heel nieuw onderzoek uitdenken.
Wanneer de antennehoogte omhoog gaat, wordt de line of sight van een locatie groter. Zie het overzicht van TNO uit 2012: de
theoretische afstand waarop je kunt kijken gaat met hoogte van de radar mee. Daarmee wordt het zoekgebied (fors) groter en
moeten er dus ook (veel) meer aanvullende berekeningen worden gemaakt door TNO. Ook moeten er (veel) potentieel geschikte
locaties extra worden beoordeeld (door mij) op ligging ten opzichte van afzonderlijke woningen en bebouwde kommen.
In iets meer detail: TNO moet de berekeningen om het zoekgebied vast te stellen net zo vaak herhalen als het aantal hoogtes
waarop je wil meten. Om het aantal verschillende hoogtes verantwoord vast te stellen moet je eerst laten vaststellen welke hoogte
bouwkundig/constructief nog verantwoord is, wat radartechnisch nog verantwoord is (i.v.m. grondreflectie/dode hoeken) en wat
men militair nog acceptabel vindt qua zichtbaarheid (is een domtoren in de polder een kwetsbaar militair object, of maakt het niet
uit?). In die voorwaarden gaat waarschijnlijk de meeste tijd zitten. TNO moet daar dan de verschillende zoekgebieden op
berekenen. Daarna kan RVB met de (zelfde) belemmeringen als in 2019 (aangevuld met de nieuwste info over geplande
windparken) de beschikbare gebieden selecteren en binnen die gebieden denkbare vestigingsplekken selecteren. De geselecteerde
locaties moeten (op de verschillende hoogtes) vervolgens met Perseus gedetailleerd worden doorgerekend om de realistische
belemmeringen in beeld te krijgen. Aansluitend moeten die locaties allemaal van een militaire appreciatie worden voorzien. Wat
overblijft moet dan nader worden beschouwd op afstanden tot woningen en bebouwde kommen en worden vergeleken met de
locatie Herwijnen.
Tij dbes lag — grof:
Uitgangspunten vaststellen: drie weken (zonder de kerstvakantie mee te rekenen);
Berekenen verschillende zoekgebieden door TNO: twee weken, afhankelijk van het aantal hoogtes (rekenmodel Carpet);
In kaart brengen belemmeringen door RVB: twee weken (kaartmateriaal maken en ‘handmatig’ nalopen van bijzondere
obstakels);
Selecteren van potentiële vestigingslocaties: een week (moet ook op het oog worden ‘geprikt’);
Doorrekenen potentiële locaties door TNO: drie weken (afhankelijk van het aantal... is nog niet goed in te schatten; rekenmodel
Perseus);
Militaire acceptatie beoordelen door CLSKJDGB: een week
Resterende locaties beschouwen op ligging ten opzichte van woningen en bebouwde kommen: een week
Afronden rapportage: een week (afgezien van het eindeloze redigeren tussen staf en RVB...)
Totaal: pakweg 14 weken.
Nb: sommige activiteiten kunnen wellicht sneller, maar je bent ook tijd kwijt met tijd tussen de stappen. Sommige activiteiten
kunnen deels parallel lopen. Toch schat ik in dat dit geen vreemde tijdsinschatting voor het totaal zal zijn. Te meer daar niemand



volledig is vrijgesteld voro dit werk en er nog veel meer werk om aandacht vraagt. Dit is dus ook ‘natte vingerwerk’ en geen
offerte-kwaliteit.
Nog een disclaimer: het bovenstaande gaat uit van een onderzoek als aanvulling op het vorige uit 20 19/2020. Uitgangspunt is een
locatie voor een militair acceptabele prestatie. Als de emoties uit de Kamer en de regio moeten worden gevolgd, dan moet er een
heel ander onderzoek worden uitgevoerd, nl. waar in Nederland is er ruimte om de radar substantieel (veel) verder van de
bewoonde wereld te plaatsen? Het korte antwoord daarop is: nergens (ofje moet het ergens midden van een beschermd
heidegebied gaan zitten). Dat moet echter dan wel met kaartjes e.d. worden aangetoond. Als dan echt heel Nederland (buiten het
gebied van Wier) in beeld moet komen, kost dat ook wel de nodige tijd (en rekencapaciteit van de verschillende systemen).
Een onderzoek naar ‘lege gebieden’ (en dus naar de vraag ofje ergens in Nederland wél het comfort van grote afstand zou kunnen
vinden), zou natuurlijk sowieso interessant kunnen zijn voor de steeds terugkerende vraag waarom je geen lege gebieden opzoekt,
maar het gevaar is groot dat de militaire relevantie van een locatie daarbij geheel buiten beeld raakt. Het is dus van groot belang
dat eerst wordt vastgesteld wat je precies wil onderzoeken voordat daaraan wordt begonnen. In 2019 is men ook zomaar begonnen
(omdat de opdracht ook geen enkele kadering bood) en het resultaat is dat we nu nog een keer aan de slag mogen.

reeds beoordeeld

- ,- -
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From:” MA, BS/AL/DGBIDV” mindef.nl>
Sent: Thursday, December 10, 2020, 12:46 PM
To: ‘ BS/AL/DGB/DMV” < mindef.nl>;
BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG” < mindef.nl>
Cc:” MA, BS/AL/DGB/DV” mindef.nl>
Subject: RE: Kamerbrief motie van Helvert

Ik vind het ook een voorstel, maar er is een klein risico dat de enige overgebleven
radarlocatie toch NM is, in dat geval wordt het nooit mogelijk die resterende molens te
bouwen. Dat risico moet EZK dan dragen

B$/AL/DGB/DMV < mindef.nI>
Sent: donderdag 10 december 2020 12:39
To: BS/AL/DGB/DMV/AFDVASTG< mindef.nl>; MA,
BS/AL/DGB/DV mindef.nl>
Subject: RE: Kamerbrief motie van Helvert
Ik kreeg inderdaad net het verzoek om een annotatie te maken voor de MR van morgen.
Daarin moet staan dat de motie gevolgen heeft voor winpark groen, omdat we pas VVGB
kunnen afgeven als zeker is dat we kunnen verhuizen.
Jouw voorstel is het overwegen waard, kunne vanavond een balletje opgooiten.

Van: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>
Verzonden: donderdag 10 december 2020 11:55
Aan: BS/AL/DGB/DMV < mindef.nl>; MA,
BS/AL/DGB/DV mindef.nl>
Onderwerp: RE: Kamerbrief motie van Helvert
Overigens wil EZK dit knelpunt morgen zelf in de Ministerraad inbrengen.

From: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Sent: donderdag 10 december 2020 11:53
To: BS/AL/DGB/DMV < mindef.nl>; MA,
BS/AL/DGB/DV mindef.nl>
Subject: FW: Kamerbrief motie van Helvert
Hi
Zoals verwacht is EZK niet blij met onze interpretatie en continuering van beleid dat er geen
VVGB afgegeven zal worden tot er zekerheid is over de verplaatsing van de radar. Hierin
speelt mee dat de gestelde deadline door EZK in januari, niet de uiterlijke deadline is die
EZK kan hanteren. De SDE subsidie voorwaarden kunnen bij latere afgifte mogelijk niet
worden gehaald, waardoor het windplan meer risico’s loopt, maar het zet zeker geen streep
door het plan.
Wat ik eventueel nog als voorstel richting EZK zie is het volgende: er wordt wel een VVGB
afgegeven, maar de voorwaarde daarvan is dat de bouw van de zes tot negen turbines
afgestemd moet worden op de verplaatsing van de radar. Dit zou kunnen betekenen dat de
fundering etc al gelegd wordt, maar totdat de radar daadwerkelijk is verplaatst, de turbines
pas ‘afgebouwd’ mogen worden. Dit gaat verder dan de eerst voorgestelde optie namelijk
dat ze als laatste gebouwd zouden worden. In dit oude voorstel liep Defensie het risico op
een paar maanden verstoren. Met deze nieuwe oplossing is er geen sprake van Defensie
verstoring — immers er komt een soort pauze in de bouw -, maar wel van gedeeltelijke
realisatie van het windpark waarbij de laatste 6-9 turbines pas later zullen gaan draaien.
Dan staan er mogelijk wel maanden (worst case: jaren) half gebouwde turbines terwijl alle
andere turbines al lang klaar zijn, maar dan ligt de basis er in ieder geval en kan het
windplan financiering krijgen.
Ik weet niet hoe realistisch dit is, maar het zou iets kunnen zijn om nader te onderzoeken.



wat denk jij van dit voorstel? Ik weet niet in hoeverre dit gisteren bij jullie ter sprake
is gekomen.
Groet,

From: ( nl>
Sent: donderdag 10 december 2020 11:31
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>;

ni>
Subject: RE: Kamerbrief motie van Helvert
Dag
Dank voor het voorleggen van deze brief. De interpretatie van de motie is voor ons helder.
Zoals ook in de brief benoemd leidt nieuw onderzoek tot een verdere vertraging in de
doorlooptijd van de nodige maanden (ook omdat als het onderzoek gereed is, er dan
opnieuw een debat met de TK zal plaats gaan vinden, wat ook ingepland moet worden e.d.)
Windplan Groen kan hier echt niet meer op wachten. Dit is in onze ogen ook het moment om
daar in de Ministerraad over te spreken en keuzes over te maken.
In dat licht bezien stellen wij de toegevoegde passage voor. Dit in het besef dat dit
ongetwijfeld gevoelig zal liggen binnen Defensie. Maar ons inziens is er geen andere optie.
En voor de zekerheid: we hebben getracht onderscheid te maken tussen nieuwe VVGB
aanvragen die te veel verstoren op Nieuw-Milligen (>> eens met jullie lijn) en de al veel
eerder afgegeven voorwaardelijke VVGB voor windpark Groen.
Benieuwd naar je reactie.
Gr en

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: donderdag 10 december 2020 09:57
Aan: t fl1>
Onderwerp: Kamerbrief motie van Helvert
Hi en
Bijgevoegd vinden jullie de concept Kamerbrief waarin onze lijn mbt de motie van Helvert
uiteengezet wordt. Hierin wordt ook aandacht gevraagd voor de consequenties voor Wind op
Land. Naast dat ik jullie middels deze brief alvast op de hoogte breng van de lijn, mede ten
behoeve van het gesprek vanavond, wil ik jullie vragen om mee te lezen in de laatste
paragraaf. Deze raakt jullie expliciet.
De lijn van de interpretatie is reeds politiek afgestemd en akkoord door de StasDef en
MinDef. Hieraan zal inhoudelijk geen verandering meer plaatsvinden.
Ik zou graag de brief vandaag ter parafering inzetten, zodat deze in de MR kan worden
meegenomen.
Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid

Ministerie van Defensie

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

M

E mindef.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde of dit
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From: ‘ tno.nI>
Sent: Friday, December 13, 2019, 4:00 PM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>
Cc: mindef.nI” mindef.nI>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; rijksoverheid.nI” < rijksoverheid.nI>;
tno.nI>; ‘ ( tno.nI>;

rijksoverheid. nl’ < rijksoverheid.nl>; ‘ mindef.nI”
mindef.nl>

Subject: RE: de toegezegde documenten graag voor 1530u
Attâchments: Rapportage-SMART-L-Stralingsbelasting-Herwijnen-V01 5. pdf

Beste lotgenoten
In de bijlage de conceptrapportage van TNO inzake de samengestelde blootstelling.
Teneinde het eindproduct te kunnen verbeteren, worden suggesties ter verbetering op prijs gesteld.
Alvast een goed weekend gewenst,
M .vr.gr.

1+311
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nl

IflflOVatIOfl min
or life

def. nI
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, mi
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. ndef.nl>

Sent:
vrijdag 13 december 2019 14:51
To: tno.nl>; rijksoverheid.nl
Cc: mindef.nl; rijksoverheid.nl
Subject: de toegezegde documenten graag voor 1530u
Beste en Mia
De eerder bekendgestelde deadline 15.30 nadert rap.
Graag even een bevestiging dat ik de documenten tijdig krijg.
Mvg

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

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



+31

> Op 16 dec. 2019 om 17:09 AL/BSG

mindef.nl> liet volgende geschreven:
>

> Dag

>

> kan ik richting communiceren? Morgen is de stemming in
de EK die ook door TK-leden beïnvloed kan worden. Ik houd de CU graag aan
boörd.
>

> Mvg,

>

>

>

> Verstuurd vanaf mijn iPhone
>

» Op 15 dec. 2019 om 22:49 AL/BSG
mindef.nl> het volgende geschreven:

»

» Dag

»

» Ik krijg net een aantal vragen van binnen miDt Herwijnen. Zie
hieronder. Het eerste en laatste punt heb ik hem al laten weten dat dat niet
klopt.
»

» Kan er een antwoord op de overige punten voorbereid worden?
»

» Alvast bedankt.
»

» Met vriendelijke groet,
»

»

»

»

» Ik krijg nieuwe info uit Herwijnen. Hoor graag jullie reactie hierop.
»

» - Defensie overweegt 3 radars i.p.v. 2 (het AD van 9 december
interview met de stass) en gooit daarmee het oorspronkelijke
radardekkingsplan overboord. Dit sterkt ons in de overtuiging dat er nooit
grondig is nagedacht over dit heilloze plan. Maar er is geen onderzoek
voorhanden.
» — Het piekvermogen van de SMART L Radar blijkt hoger dan dat van
een energiecentrale (5oMegaWatt) . De hoogste Milieuclassificatie 6 met 1500
meter veiligheidszone is essentieel. De locatie Herwijnen is hiermee
definitief onmogelijk.
» — De onderzoeken naar alternatieve locaties zijn “bijna klaar”,
maar nog niet bekend, het onderzoek naar cumulatief effect is ook nog niet
klaar. (nu al 2 maanden vertraagd) . En ook deze week blijven vragen van de
bewoners, ondanks alle toezeggingen grotendeels onbeantwoord en zelfs
onbevestigd.
» — er is maar een deel van de 100 vragen van de bewoners van Herwijen
beantwoord. Wanneer volgt de rest?
» — is het correct dat alleen de alternatieven die door de bewoners zijn
aangedragen, zijn onderzocht door Defensie en dat Defensie niet zelf komt met
alternatieven?
»



» Hoor graag een reactie op deze punten.
» Gr
»

»

» Verstuurd vanaf mijn iPlione
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From:” DMO/PROJN/STGP” mindef.nl>
Sent: Saturday, December 21, 2019, 8:O5AM
To: ‘ AL/HDB” mindef.nl>
Subject: FW: Conceptverslag Radar Herwijnen
Attachments: Verslag Geldermalsen iwa.docx

Hi
Het conceptverslag van ons gesprek met de bewoners. Ik heb mijn teksten al bekeken,
graag ook jouw commentaar.
Ik moet er nog wat op kauwen of het luisteren voldoende uit de verf komt. Als je het zo
leest, zijn het heel veel vragen, waar wij hier en daar een antwoord op geven.
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

m indef. n 1

Van: @quitewrite.nl < @quitewrite.nl>
Verzonden: woensdag 18 december 2019 10:26
Aan: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>
Onderwerp: Conceptverslag Radar Herwijnen
Beste
Hierbij stuur ik je het conceptverslag van het gesprek in Geldermalsen. Ik hoop dat het aan
de verwachtingen voldoet. Voor opmerkingen kun je mij vandaag en morgenochtend
telefonisch bereiken. Daarna ben ik twee dagen afwezig. Eventuele opmerkingen dan graag
per e-mail. Alleen van heb ik het e-mailadres ontvangen. Ik wacht daarom
toch maar even jouw reactie af alvorens het aan te sturen met het verzoek om
doorzending aan en
Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met toepassing van de RCR, zien wij elkaar in de
toekomst wellicht als er informatiebijeenkomsten zijn waarop bewoners een zienswijze
kunnen indienen. Ik kijk er naar uit.
Fijne feestdagen gewenst!
Met vriendelijke groet,

Quite Write
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From: rijksoverheid.nl>
Sent: Monday, 6, 2020, 9:31 AM
To: ‘ mindef.nI” mindef.nI>; ‘ mindef.nl”

mindef.nI>; “ mindef.nI” < mindef.nl>
Subject: FW: Afspraak op verzoek van Staatssecretaris betreffende Herwijnen.
Attachments: IMG_2803.jpg; IMG_2807.jpg

Goedemorgen allen,
Hopelijk allemaal weer opgeladen en in goede gezondheid aan het nieuwe jaar begonnen? De beste wensen in elk geval. In
Herwijnen is onze locatie aan de Broekgraaf ook nog in gebruik geweest door de lokale bevolking. Hekwerk en slot zijn
inmiddels weer hersteld.
Kunnen jullie meer inzicht in de agenda voor donderdag geven?
Groeten

Van: mindef.nI < mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 3 2020 08:53
Aan: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl;

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

min d ef. n 1
CC: mindef.nl
Onderwerp: Afspraak op verzoek van Staatssecretaris betreffende Herwijnen.
Goedemiddag,
Allemaal een goed, gezond en gelukkig 2020!
Op verzoek van de Staatssecretaris zal er op donderdag 9januari van 13.00-14.00 uur een overleg plaatsvinden
betreffende Herwijnen, locatie A107 (Ministerie van Defensie, ingang Plein 4).

Graag ontvang ik een bevestiging van uw deelname dan wel uw vertegenwoordiger.

Hartelijke groet,

1 nge
Met vriendelijke groeten,

secretaresse staatssecretaris Defensie

PKC 1 Kalvermarkt 32 1 2511 CB 1 Den Haag 1 kamer A 115

Postbus 20701 1 2500 ES Den Haag 1 MPC 58 B

T:
M:

mindef.nI
Denk bij een bezoek aan het Ministerie aan een legitimatiebewijs!

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde

bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te

melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade,

van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten.

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

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

delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.
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From: “ rijksoverheid.nl>
Sent: Tuesday, 7, 2020, 2:37 PM
To: “ mindef.nI’” < mindef.nI>; “ mindef.nl”

m indef. ni>
Cc: “ mindef.nl” mindef.nI>; “ mindef.nl”

m indef. nI>
Subject: RE: overzicht aanleveren documenten Herwijnen en andere acties

Beste en
Er lijken op dit moment minimaal drie kapiteins op dit mooie schip te varen. Elke heeft zo zijn bezigheden en
verantwoordelijkheden. We moeten er voor waken dat er geen zaken dubbel gedaan worden of erger vergeten worden en
daarvoor is een duidelijke afbakening van ieder zijn verantwoordelijkheid nodig en een goede communicatie onderling. Kunnen
wij daar donderdag een halfuur voordat de WG vergadering begint even met elkaar over spreken om deze zaken weer scherp te
krijgen? Dus om 0900 uur in dezelfde ruimte als het WG overleg?
Het hieronder door verstuurde communicatieplan is overigens een product van het RVB/Mia.
Het stappenplan is van en dient te worden geactualiseerd en daarom lijkt me de suggestie van verstandig en dat
donderdag tijdens de WG vergadering te doen.
Alle gesprekken met hebben en ik gedaan. Goed om daar donderdag voorafgaand of na afloop WG overleg
ook nog even over door te praten.
Groeten

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 7 2020 14:00
Aan: mindef.nl
CC: mindef.nl; rijksoverheid.nI>;

mi ndef. n 1
Onderwerp: RE: overzicht aanleveren documenten Herwijnen en andere acties
Hoi

Bijgesloten de laatste versie van het communicatieplan. heeft dit plan opgesteld, dus misschien dat ze nog met
een nieuwere versie komt, maar volgens mij is dit de laatste versie.
Ik zal morgen kijken in hoeverre ik het stappenplan al kan actualiseren, maar eigenlijk zouden we dat het beste
donderdagochtend kunnen doen omdat we dan met alle specialisten om tafel zitten.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

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

M +31
mindef. ni

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

Van: AL/DS/DAOG < mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 7 2020 12:24

Aan:’ tno.nl>; AL/HDB
mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP

mindef.nl>; rijksoverheid.nl; tno.nI>;
rijksoverheid.nl; DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;

mi ndef. n 1>;
rijksoverheid.nl>;’ nl>;

BS/AL/DJZ/Cl BST< mindef.nl>; BS/AL/DCO mindef.nl>;



rijksoverheid .n 1>
CC: t LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>;

AL/BSG < mindef.nl>
Onderwerp: overzicht aanleveren documenten Herwijnen en andere acties
Beste medestrijders,
Ook al is het een dag na 3-Koningen, voor allemaal de beste wensen voor 2020!
Graag jullie medewerking voor het tijdig aanleveren van de volgende stukken:
Donderdagmiddag is er een ingelast overleg met de Stas. wil wo-avond de Stas de volgende stukken
toezenden, en daarmee voor wo 08 ian 16.00u bil en mii:

(1) Finale versie Infographic RCR (van reeds concept ontvangen);
(2) Aan biedings/appreciatie-brief beide rapporten aan EK en TK (dzv
(3) Laatste versie Communicatieplan (kwam die van of
(4) Stroomschema / stappenplan planning (Herwijnen wel akkoord geen alternatief)(ook van dacht ik).
Vraag: t / / Wanneer kunnen we de RCR in de Staatscourant aankondigen? Dit is ook
van belang voor het afgeven van de VVGB die voor zijn rekening neemt.

Plan is nu dat we a.s. vriidag de 9e 13.00u aan de Stas meegeven:
(1) Concept Aanbiedingsbrief aan EK en TK en daarnaast ook aan gemeente West Betuwe.
(2) Rapport TNO t Z) (de meest actuele versie)
(3) Rapport RVD t / (de meest actuele versie)

Voor volgende week is het plan nu:

(1) Parafenronde (DM0, CDS, DJZ, DGB) start maandag de 13e nadat aantekeningen van Stas zijn verwerkt.
i.o.m. aanleveren bij BSG.

(2) Beide (definitieve) rapporten bij en donderdag 16e COB t /
(3) De 15e of 16e jan licht Stas telefonisch de burgemeester van Betuwe West in. laat via secr Stas

bel-afspraak maken.

(4) Uiterlijk de 17e jan verstuurt Stas de aanbiedingsbrief met (definitieve) rapporten aan beide kamers en
West Betuwe.

(5) verzendt een digitale versie van rapporten met separate aanbiedingsbrief naar West Betuwe
(wie heeft voor mij contactgegevens van

(6) Zodra die brieven verstuurd zijn, plaatst de beide brieven en beide rapporten op de defensie
rad a rwebsite.

Separaat zal bellen met gemeente Reusel over hun brief van 21 okt t svp de contactgegevens even aan mij
geven, zoals vanochtend besproken). informeert provincie Zeeland vwb aanstaande VVGB voor Noord-Beveland.
De worden pas afgegeven nadat de RCR in de Staatscourant is afgekondigd.
In de week dat de voor projecten in de provincie Noord-Brabant (met o.a. A-16-parken) worden afgegeven
(dzv zal de brieven aan Stas voorleggen waarmee Reusel en prov N-Brabant een formeel antwoord
geeft.
Tot donderdag (voor het merendeel) bij de werkgroepvergadering, en anders om 12.30u bij de Stas.

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and



doc 1286

From: rivm.nl>
Sent: Wednesday, 8, 2020, 1:48 PM
To: mindef.nl’ mindef.nl>
Subject: FW Herwijnen radar: N.a.v. telefonisch overleg woensdag 8

Beste
De beste wensen voor het nieuwe jaar.
Voor de volledigheid zend ik je onderstaande terugkoppeling die ik heb ontvangen even door, omdat wij-eerder
telefonisch contact hebben gehad over de voorgenomen radar Herwijnen. Ik neem aan dat het onderstaande
bericht met betrekking tot de voorgenomen radar Herwijnen overeenkomt met jouw beeld.
Met vriendelijke groet

+ ++ + + + ++ +++++ +++ ++

hoofd afdeling Integrale Ruimtelijke Vraagstukken
Centrum Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

rivm.nl
Telefoon:
Mobiele Telefoon_______

RIVM
Bezoekad res
Antonie van Leeuwenhoeklaan 1
3721 MA Bilthoven
GebouwW
Interne postbak 10
Postbus 1
3720 BA Bilthoven

From: rivm.nl>

Sent: woensdag 8 2020 11:58
To: ‘ mindef.nl < mindef.nl>

Cc: rivm.nl>

Subject: N.a.v. telefonisch overleg woensdag 8januari
Geachte heer
Ter vastlegging van hetgeen we tijdens ons telefoongesprek vanochtend hebben besproken, het volgende.
Gelet op het akkoord van de Eerste Kamer met toepassing van de Rijkscoördinatieregeling, acht Defensie het
RIVM-voorstel niet meer aan de orde. Ik heb u gemeld dat ons voorstel juist bedoeld was om de voorlichting
anders, en vooral zorgvuldig, te organiseren. Dat betekent dat bij voorlichtingsbijeenkomsten in het kader van de
Rijkscoördinatieregeling geen rol van het RIVM verwacht mag worden.
Met vriendelijke groet,
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From: rijksoverheid.nI>
Sent: Thursday, 9, 2020, 5:03 PM
To: ( tno.nl)’ < tno.nl>
Cc: t tno.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;

mindef.nl” mindef.nl>
Subject: in relatie tot Herwijnen

Ik heb geprobeerd je telefonisch te bereiken vandaag, maar dat mocht niet lukken. Vandaar dit e-mailtje.
Vandaag nader overleg gehad met de staatssecretaris over — onder andere — het weer oppakken van de verklaringen van geen
bezwaar voor de windparken die voldoen aan de gestelde normen en die de afgelopen maanden stil lagen vanwege Herwijnen.
De vvgb voor de Zeeuwse parken (Noord-Beveland en Dosterscheldekering) kunnen verleend gaan worden. Die liggen buiten de
75 km van de denkbare alternatieven (‘Nieuwpoort’, ‘Goudriaan’ en ‘Meerkerk’) voor Herwijnen. Dat gaan we doen direct nadat
de onderzoeksrapporten naar de Kamer zijn gestuurd en het besluit voor de RCR is gepubliceerd. Verwachting op dit moment is
direct na volgende week. heb ik dit informeel al laten weten.
In Noord-Brabant wachten de parken A16 en Reusel-De Mierden ook met smart op hun wgb. Deze parken liggen evenwel
binnen de 75 km van de alternatieven voor Herwijnen. Ons advies was om die desalniettemin 66k te gaan verlenen omdat we
ook willen uitstralen dat we vertrouwen hebben in de goede uitkomst van de procedure. De staatssecretaris was het daarmee
echter niet eens. In theorie en in de politiek kan het altijd nog fout gaan met Herwijnen en dan moeten we terugvallen op de
alternatieven. Bovendien wil zij de provincie Noord-Brabant helemaal niet zomaar ter wille zijn. Er lopen nog meerdere andere
dossiers waardoor zij van mening is dat we eerst maar eens moeten wachten tot Herwijnen echt onherroepelijk is. Natuurlijk
hebben we erop gewezen dat dit waarschijnlijk een scherpe bestuurlijke reactie bij de provincie uitlokt en op dergelijke
problemen zit niemand te wachten. Echter, de staatssecretaris ziet daar geen probleem in en zal de discussie met een gerust
hart aan gaan.
Alleen als we zeker weten dat de denkbare alternatieve locaties voor Herwijnen geen bezwaar voor de genoemde parken
inhouden, is er geen reden om een vvgb aan te houden. Dat betekent dat een ‘work around’ is dat we zelf laten berekenen of de
verstoringen vanuit de locaties Nieuwpoort, Goudriaan en Meerkerk acceptabel zijn (naar oordeel van CLSK). Jullie hebben in
het kader van het Iocatieonderzoek voor de alternatieven van Herwijnen, de genoemde locaties al doorgerekend, zij het
waarschijnlijk niet in de vorm van een rapport zoals je dat voor een initiatiefnemer zou hebben gedaan. Ik hoop dat de
geprojecteerde parken A16 en Reusel-De Mierden daar ook al in zaten. Dan zouden we vrij snel kunnen weten hoe specifiek
deze parken scoren voor het alternatief voor Herwijnen. Natuurlijk zouden we dan ook iets moeten weten over hun effect op
het verkeerleidingsradarnetwerk.
Graag hoor ik wat jullie al weten over deze locaties als die “gewoon” zouden moeten worden doorgerekend.

ziet er weinig bezwaar in wanneer jullie voor deze locaties een (deels) nieuw onderzoek zouden moeten doen. Natuurlijk
is dit mailtje daarvoor nog geen opdracht, maar ik sluit niet uit dat we dat moeten gaan opdragen. Als jullie mij kunnen laten
weten (in antwoord op dit bericht, of anders telefonisch) wat jullie al weten en wat het zou betekenen om een voldoende
toetsingsonderzoek te maken voor de alternatieve locaties, dan kunnen we beoordelen of we inderdaad een nader onderzoek
moeten opdragen of dat we daar maar gewoon vanaf zien.
Probleem wanneer we gaan wachten tot de RvSt Herwijnen definitief onherroepelijk maakt, is dat er nog veel meer windparken
om een vvgb gaan vragen die we dan zullen moeten aanhouden omdat ze binnen 75 km van Herwijnen én de alternatieven
liggen. Ik ben bang dat we dan ook grote problemen met EZK zullen gaan krijgen. Dat is geen leuk vooruitzicht.
Ik verneem graag snel van je.
Groet,

Dit bericht kan informatie de aze die niet voor u is bestemd Indien u niet de zeadessewne bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toeezonden wordt u ve’zochz dat aan de afzender te melden en het bericht te veijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheic voor
schade van welke aard ook di€ verband houdt mCt risicos verbonden aan ht elektronisch verzenden van berichten
This massage may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or rf this messaoe was sent to you by
mrstakê you are requested tc inform the sender and awete the massage The State accepts no liabiuty for damage of any kind resultina from
the nsks nherent in the electronic t’ansmission of messaQes
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From: tno.nI>
Sent: Friday, 10, 2020, 12:22 PM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nI>; mindef.nl”

mindef.nl>; rijksoverheid.nl” < rijksoverheid.nl>;
rijksoverheid. nl’ < rijksoverheid. nI>

Cc: “ t tno.nl>; ‘ tno.nl>;
mindef.nl” mindef.nl>;

tno.nl>; )“ @tno.nl>
Subject: RE: Concept brief TNO Vragen en Antwoorden
Attachments: TNO_20 19 Ri 1 793.pdf

Beste collega’s,
Het doet mij, zo vlak voor het weekend, genoegen het officiële TNO rapport aan te bieden.
M.vr.gr.

T ÷31
Senior research scientist M Location

Electronic Defence E tno.nl

nnovatkm
£oi- Iln etz

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,
for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Tuesday, 14, 2020, 1 1:12 AM
To: ‘ mindef.nI’ < mindef.nI>; “ mindef.nI’

m indef. ni>
Subject: aanpak Noord-Brabant

Vorige week spraken we af dat na publicatie van de rapporten en het RCR-besluit, de vvgb’s weer zouden worden opgepakt. In
het gesprek met de staatssecretaris op 9januari werd bevestigd dat we dit voor Zeeland mochten doen, maar voor Noord
Brabant niet. Het werd mij niet helemaal duidelijk waarom, maar kennolijk zijn er nog meer relaties tussen de stas en de
provincie waardoor dit politiek ongewenst is. Ik heb geprobeerd te waarschuwen dat dit tot vervelende situaties kan gaan leiden
als dit lang duurt. Zeker als we moeten wachten tot de vergunning voor Herwijnen geheel onomkeerbaar is. Dat wordt najaar en
dat kunnen we volgens mij politiek/bestuurlijk niet maken in de richting van Noord-Brabant, maar ook niet in de richting van
EZK. Ik ben bang dat we daarmee erg alleen komen te staan als het erop aan komt.
Nog altijd ligt de brief van Brabant voor beantwoording bij de stas. Ik heb wel een paar aanzetten gemaakt voor een antwoord,
maar daarbij ging ik uit van de positieve insteek dat we weer verder gingen met de vvgb’s.
Graag verneem ik wat de definitieve lijn gaat worden met betrekking tot de vvgb’s voor projecten die binnen de 75 km van
Herwijnen en zijn alternatieven zijn gelegen.
Ik heb vorige week van TNO gevraagd om info over de mogelijkheid om een aparte berekening te laten maken
voor de Brabantse projecten op basis van de alternatieven voor Herwijnen. Ik heb daarop nog geen antwoord ontvangen.
Groet,

Dit bericht ken informatie e vr:vr die niet voor u is bestemd Indien u niet de asedresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden wordt u ver :ocht dat aan de afzendsi te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt oeen aansprakelijkheio voor
schade van welke aard ook die verband houdt met risico’s verbonden aan het elel,tronsch verzenden van beriçl,ten
his message may contain information that is not intended for you 1f you are not the sv:- r if this message was sent to you hy
mistake you are reqciested to inform the sender and delete the -es-vcv The State a:vvcir no liabilhy for damage of ariy kind resultrna from
the risks inherent in the electronic transmrssion of messages
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From: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP” < mindef.nI>
Sent: Tuesday, 14, 2020, 12:25 PM
To: ‘ AL/HDB’ mindef.nI>
Cc: DMO/PROJN/STGP” mindef.nl>
Subject: FW: Resultaat bespreking met KNMI

Even een vraag over mijn gesprek met het KNMI.
Ik had aan het eind van het gesprek afgesproken om de vraag over de radaruitwisseling
formeel via een brief vanuit de DM0 aan het KNMI te stellen. Aangezien de motie niet is
aangenomen en we onderstaande verslag van het gesprek als verslaglegging kunnen
gebruiken, stel ik voor om die brief niet meer te schrijven.
Ben jij daar mee akkootd?
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

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

M +31
mindef.nl

W www.defensie.nh/dmp
Project Management Assistente: +31

Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: woensdag 11 december 2019 10:33
Aan: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;

AL/HDB mindef.nl>
CC: Ir., DMO/DIR B&B/B OST < mindef.nl>; %DL, P-PLANMAT,
DMO/PROJN <DLW0000071943A06A00@M0D.NL>; rijksoverheid.nl;

AL/DS/DAOG < mindef.nI>
Onderwerp: Resultaat bespreking met KNMI

en
Gisteren, samen met met het KNMI gesproken over de voorgestelde
radar-ruil.
Van het KNMI waren bij het gesprek aanwezig - Hoofd van de afdeling
Waarneming (waar de radar onder valt), Karin Olsthoorn - Directie adviseur,

— Expert Meteorologische Instrumentatie en — Adviseur
Meteorologische Instrumentatie.
Na een korte uitleg van de historie en de achtergrond van de vraag, werd het al Vrij snel
duidelijk dat het KNMI het idee niet omarmt. Het instituut is zeer tevreden over de locatie
Herwijnen.
Op hoofdlijnen heeft het KNMI de zelfde operationele eisen aan de locatie als ons. Een
locatie als Nieuw Milligen zou voor hun ook afvallen op grond van een slechte lage hoogte
dekking naar het oosten. Voor het KNMI is de bewolking op lage hoogte enorm belangrijk en
de positie op Herwijnen, in combinatie met hun radar in den Helder levert voor hun doel de
beste combinatie. Ook andere alternatieve locaties die wij zouden kunnen aanleveren
zouden op die gronden afvallen. Als de locatie niet geschikt is voor onze radar, dan is hij ook
niet geschikt voor de weerradar.
Bovendien is de beschikbaarheid van de radar voor hun enorm belangrijk. Als we de radar
zouden willen verhuizen zou dit tijd moeten worden opgevangen door inhuur van een andere



radar of het plaatsen van een nieuwe radar op de nieuwe locatie. Beide situaties zijn enorm
duur.
Ik heb afgesproken dat ik de vraag nog middels een brief formeel aan de directie van het
KNMI zou stellen en dat ze deze formeel zouden beantwoorden. Daarmee hebben we de
vraag ook meteen vastgelegd.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

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

M +31
mindef. ni

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



doc 1292

From: rijksoverheid.nl>
Sent: Tuesday, 14, 2020, 5:08 PM
To: mindef.nP” < mindefnl>
Cc: mindef.nl” mindef.nl>
Subject: RE: Opmerkingen Stas Communicatieplan realisatie militair raderstation Herwijnen.

Burgemeester/
De burgemeester is de heer drs. S. Stoop

Het e-mailadres van het bestuurssecretariaat is: WestBetuwe.nl

Het algemene telefoonnummer is

Ambtelijk contact:

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

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

GEMEENTE

WE___ Kuipershof 2 1 4191 KH Geldermalsen

BETUWE Postbus 112 1 4190 CC Geldennalsen

0345 - 72 88 00 gemeente@westbetuwe.nl 1 www.westbetuwe.nI

00
Communicatie:

Communicatiemedewerker
@westbetuwe.nl

Aanwezig op: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend
Kuipershof 2 1 4191 KH Geldermalsen
Postbus 112 1 4190 CC Geldermalsen
0345 - 72 8$ 00 1 gemeente@westbetuwe.nl 1 www.westbetuwe.nl
Groeten

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 14 2020 10:10
Aan: rijksoverheid.nl>

CC: mindef.nl
Onderwerp: RE: Opmerkingen Stas Communicatieplan realisatie militair raderstation Herwijnen.

heb je voor mij (en secr. Stas) de gegevens van B&W West Betuwe, met adressen en telefoon secretaresses
burgemeester (en de naam)?
Mvg

From: rijksoverheid.nl>
Sent: maandag 13 2020 16:26
To: AL/DS/DAOG < mindef.nl>
Cc: Ing., DMO/PROJN/PRDJN DIP < mindef.nl>
Subject: RE: Opmerkingen Stas Communicatieplan realisatie militair raderstation Herwijnen.

Morgenmiddag bespreek ik het met Het lijkt me mogelijk om dan donderdag het

definitieve stuk te leveren.



Groet

Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: mindef.nl
Verzonden: 13 2020 16:16

Naar: rijksoverheid.nl>

Cc: mindef.nl

Onderwerp: RE: Opmerkingen Stas Communicatieplan realisatie militair raderstation
H erwij n en.

wanneer komt jullie Q&A-overzicht?
Mvg

From: rijksoverheid.nl>
Sent: vrijdag 10 2020 14:55
To: Ing., DMO/PRO]N/PROJN DIP < mindef.nl>;

AL/DS/DAOG < mindef.nl>
Cc: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>
Subject: RE: Opmerkingen Stas Communicatieplan realisatie militair raderstation Herwijnen.
Kan een van jullie de bijlage met aantekeningen stas sturen?

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 10 2020 11:26
Aan: mindef.nl; riiksoverheid.nl>
CC: mindef.nl
Onderwerp: Re: Opmerkingen Stas Communicatieplan realisatie militair raderstation Herwijnen.
Hoi
Het communicatieplan is door ism geschreven. Lijkt mij het beste dat zij de wijzigingen
doorvoeren.
Mvg

Van: AL/DS/DAOG” < mindef.nl>
Datum: vrijdag 10 2020 om 11:03 :06
Aan:” Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP” < mindef.nI>
Cc: ‘ DMO/PROJN/STGP” mindef.nl>
Onderwerp: Fwd: Opmerkingen Stas Communicatieplan realisatie militair raderstation Herwijnen.

Beste hierbij enige aantekeningen van de Stas. Ik heb vaak moeite die te lezen. Ik herken wel de
vraag “verwachten we verrassingen”? En herken ook het woord ‘evaluatie’. Wil die svp even laten
updaten. Bijvoorbeeld de laatste frase van voorgeschiedenis is outdated.
Op mijn vraag aan Stas gisteren over gem W Betuwe en Provincie, kwam dus het antwoord dat zij eerst
de rapporten krijgen en pas in tweede instantie de beide kamers.

Mvg
Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:



Van: “ AL/HDB” mindef.nl>
Datum: 9 2020 om 19:23:03 CET
Aan:” AL/DS/DAOG” < mindef.nI>
Onderwerp: FW: Opmerkingen Stas Communicatieplan realisatie militair raderstation
Herwijnen.

Comments stas op Communicatieplan. Stuur jij dit de lijn in?
Op het bureau alhier ligt ook nog STAS commentaar op de brief (hardcopy)

From: AL/BSG < mindef.nl>
Sent: donderdag 9 2020 15:48
To: AL/HDB mindef.nl>
Cc: AL/BSG < mindef.nl>

AL/BSG < mindef.nl>; fLD), Drs. EMSD,
BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>
Subject: Opmerkingen Stas Communicatieplan realisatie militair raderstation Herwijnen.
Hoi
Bijgevoegd het Communicatieplan realisatie militair radarstation Herwijnen met hierop
opmerkingen van de Staatssecretaris.
Hartelijke groet,

Met vriendelijke groeten,

secretaresse staatssecretaris Defensie
PKC Kalvermarkt 32 1 2511 CB 1 Den Haag 1 kamer A 115
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag MPC 58 8
T:

mindef.nl
Denk bij een bezoek aan het Ministerie aan een legitimatiebewijs!

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and
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
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Tuesday, 14, 2020, 6:24 PM
To: “ mindef.nI” < mindef.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef. ni>
Subject: RE: aanpak vvgb’s Noord-Brabant

H eren,
Ter aanvulling. Volgende week 22/1 hebben we een afspraak bij de provincie Noord-Brabant om te praten over het project in
Steenbergen waar we een Beroep tegen hebben ingesteld. Het is fijn als we dan weten hoe Defensie, i.c. de staatssecretaris, er
precies in zit.
Ik heb intussen ook een reactie gehad van van TNO over het berekenen van de projecten op basis van de drie
alternatieve locaties voor Herwijnen. Het voorbereidende werk is gedaan. Ze zouden eenvoudig een berekening kunnen
uitvoeren. Daarvoor hebben ze echter wel een opdracht nodig en ze vragen dus aan mij wie daarvoor opdracht gaat geven,
d.w.z. wie daarvoor gaat betalen. Het kost al met al toch wel enige duizenden euro’s. Graag jullie mening: is er een potje waar
dat uit kan, moet het uit het Herwijnen project? Ik hoor het graag.
Vriendelijke groet,

From: riiksoverheid.nI>
Sent: dinsdag 14 2020 12:14

To: AL/DS/DAOG < mindef.nI>;
BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nI>
Cc: AL/HDB mindef.nI>
Subject: RE: aanpak Noord-Brabant

Ik snap je opstelling. De stas was ook heel stellig en dat moeten we natuurlijk respecteren. Toch blijf ik van mening dat we de
problemen niet moeten opzoeken als dat niet nodig is. Als er een goede reden is om de vvgb’s voor deze projecten aan te
houden, dan moeten we dat de provincie laten weten. Wanneer dat is omdat Herwijnen nog niet onherroepelijk is, zou ik dat
een minder goede reden vinden, Ik ben bang dat die reden ook niet geaccepteerd zou worden. Ook niet bij EZK.
Omdat wij verschillende relaties met de provincie onderhouden, moeten we iets meer weten waar we aan toe zijn.
Groet,

Van: mindef.nI < mindef.nI>

Verzonden: dinsdag 14 2020 11:52
Aan: mindef.nI; riiksoverheid.nI>
CC: mindef.nI
Onderwerp: FW: aanpak Noord-Brabant
Dank

ter info,
Ik heb zoals 7 jan afgesproken contact gezocht met gemeente Mieren-Reuzel. De stafmedewerker van wie ik de
naam had doorgekregen was niet beschikbaar, ik heb mijn tel nr ingesproken. Daarna bleef het stil en ik zoek ook
verder geen contact gezien de opmerkingen van de Stas.
Mvg

From: rijksoverheid.nI>
Sent: dinsdag 14 2020 11:13
To: AL/DS/DAOG < mindef.nI>;

AL/HDB mindef.nI>

Subject: aanpak Noord-Brabant

Vorige week spraken we af dat na publicatie van de rapporten en het RCR-besluit, de vvgb’s weer zouden worden opgepakt. In
het gesprek met de staatssecretaris op 9januari werd bevestigd dat we dit voor Zeeland mochten doen, maar voor Noord
Brabant niet. Het werd mij niet helemaal duidelijk waarom, maar kennelijk zijn er nog meer relaties tussen de stas en de
provincie waardoor dit politiek ongewenst is. Ik heb geprobeerd te waarschuwen dat dit tot vervelende situaties kan gaan leiden
als dit lang duurt. Zeker als we moeten wachten tot de vergunning voor Herwijnen geheel onomkeerbaar is. Dat wordt najaar en



dat kunnen we volgens mij politiek/bestuurlijk niet maken in de richting van Noord-Brabant, maar ook niet in de richting van
EZK. Ik ben bang dat we daarmee erg alleen komen te staan als het erop aan komt.
Nog altijd ligt de brief van Brabant voor beantwoording bij de stas. Ik heb wel een paar aanzetten gemaakt voor een antwoord,
maar daarbij ging ik uit van de positieve insteek dat we weer verder gingen met de vvgb’s.
Graag verneem ik wat de definitieve lijn gaat worden met betrekking tot de vvgb’s voor projecten die binnen de 75 km van
Herwijnen en zijn alternatieven zijn gelegen.
Ik heb vorige week van TNO gevraagd om info over de mogelijkheid om een aparte berekening te laten maken
voor de Brabantse projecten op basis van de alternatieven voor Herwijnen. Ik heb daarop nog geen antwoord ontvangen.
Groet,

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

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and
delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks
inherent in the electronic transmission of messages.
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From: ‘ tno.nl>
Sent: Wednesday, 15, 2020, 3:06 PM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>
Cc: rijksoverheid.nl” < rijksoverheid.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nI>; ‘ mindef.nl” mindef.nl>;
tno.nl>; ‘ tno.nl>;

tno.nl>; ‘ mindef.nl” mindef.nl>
Subject: Briefrapport
Attachments: 100329722 - PNO6O.42 151 202001 09-Antwoorden-op-VragenOmwonenden-V04 -

totaal. pdf

Beste
Ik heb het genoegen jou de door mij ondertekende briefrapportage als bijlage te sturen over inzake de
“vragen en antwoorden” die in het kader van ons onderzoek “SMART-L Herijnen” door TNO zijn
beantwoord. Het origineel komt per post jouw kant op.

zal ik separaat de MS-Word file emailen zodat hij voor publicatie op de website de TNO antwoorden
integraal makkelijk kan overnemen.
M .vr.gr.

T +311
Senior research scientist M Location
Electronic Defence E tno.nI

nnoHon
ft

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

Reacties op vragen

Datum
14 januari 2020

Onze referentie
DHW-2020-ED-1 00329722

E-mail

Geachte heer

Doorkiesnummer

Gedurende de samenstelling van het TNO rapport TNO 2019 R11793 getiteld
Evaluatie van gezondheidsaspecten door RF-velden afkomstig van de
voorgenomen SMART-L radar te Herwijnen” heeft het Ministerie van Defensie
verschillende vragen ontvangen. Deze vragen zijn deels beantwoord door TNO in
het bovengenoemde rapport. Andere vragen zijn niet in de rapportage aan de orde
gekomen.

Om recht te doen aan de beantwoording van de gestelde vragen bied ik u
voorliggende brief met onze inhoudelijke reacties aan.

Het is mij bekend dat onderstaande antwoorden een deelverzameling betreft van
alle ingediende vragen. De publicatie van alle vragen en antwoorden wordt door
het Ministerie van Defensie verzorgd. De door TNO in deze brief gegeven
antwoorden kunnen door Defensie integraal worden gebruikt.

Hoogachten

Senior wetenschappelijk medewerker
Expert Elektromagnetische Effecten

Op opdrachten aan TNO zijn de Jgemene
Voorwaarden voor opdrachten aan TNO,
zoals gedeponeerd bi) de Gnff,e van de
Rechtbank Den Haag en de l<arrrer van
Koophandel Den Haag van toepassing.
Deze algemene voorwaarden kunt u tevens
vinden op www tno.nt
Op verzoek zenden wij u dize toe.

Handeisregislemummer 2737655
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Leeswijzer Onze referentie

In deze briefrapportage zijn de vragen letterlijk overgenomen zoals aangeboden DHW-2020-ED-1 00329722

en in dit briefrapport cursief weergegeven. TNO heeft de vraagtekst verder niet Blad
aangepast. 2/16

Cursieve tekstdelen in de antwoorden refereren naar citaten of Engelstalige
teksten.

Vragen
Vraag 1: Effect op andere apparatuur
Heeft het militair radarstation invloed op andere automatisering en draadloze
activiteiten zoals radio, televisie of telefoon of professionele automatisering
gebruikt in de melkveehouderj (bijvoorbeeld meikrobots)?
Nemen jullie dit mee in het onderzoek?

Antwoord op vraag 1.
Alle apparatuur moet voldoende bestand zijn tegen radiofrequente velden van
zenders, waaronder de radarzender. Hiervoor geldt de EMC richtlijn 2014/30/EU1.
EMC staat voor Elektromagnetische Compatibiliteit. Dit is het vakgebied dat gaat
over elektromagnetische eigenschappen van systemen met tot doel de apparatuur
in elkaars nabijheid te kunnen laten functioneren. In deze richtlijn staat onder meer
het volgende:
Uitrusting moet, rekening houdende met de stand van de techniek, zodanig zijn
ontworpen en vervaardigd dat wordt gegarandeerd dat:

• de opgewekte elektromagnetische verstoringen het niveau niet
overschrijden waarboven radio- en telecommunicatieapparatuur en
andere uitrusting niet meer overeenkomstig hun bestemming kunnen
functioneren;

• zij een zodanig niveau van ongevoeligheid voor de bij normaal gebruik te
verwachten elektromagnetische verstoringen bezit dat zij zonder
onaanvaardbare verslechtering van het beoogd gebruik kan functioneren.

Vooral de laatste bullet is in relatie tot deze vraag belangrijk.

Indien u van mening bent dat er sprake is van beïnvloeding, dan kunt u gebruik
maken van de Regeling storingsmeldingen die gevonden kan worden op
https:l/wetten.overheid.nl/BWBR00265501201 6-1 2-28. De betreffende installatie
moet dan natuurlijk wel aan deze EMC richtlijn voldoen. TNO heeft verder geen
onderzoek naar EMC uitgevoerd.

Vraag 2: Effect op planten en dieren
Heeft het militair radarstation invloed op (het gedrag van) dieren zoals koeien en
trekvogels en insecten in de nabije omgeving?
Hier leest u een artikel over het testen van het 5G netwerk en de mogelijke in vloed
op koeien, hier die over trekvogels en t die over flora en fauna in het algemeen.

1 hftps://eur-Iex.europa.eu/Iegal-content/NLÎrXT/?urICELEX:3201 4L0030
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Antwoord op vraag 2. Onze referentie

In het TNO rapport [1] wordt niet op dit onderwerp ingegaan. Defensie heeft TNO DHW-2020-ED-100329722

wel verzocht hierover een uitspraak te doen. Blad
TNO geeft aan geen bruikbare wetenschappelijke publicaties te hebben gevonden 3/16

die aantonen dat de straling van een radar invloed heeft op (gedrag van) dieren of
op flora en fauna in het algemeen.
Wat betreft de invloed op koeien: In het artikel van de Volkskrant staat dat de
onderzoekers benadrukken dat de (elektro)ruis in hun onderzoek niets te maken
heeft met de veelbesproken velden van hoogspanningsleidingen of zendmasten
voor mobiele telefonie. Het artikel valt dan ook moeilijk te koppelen aan de nieuwe
radar omdat elektroruis volgens de onderzoekers iets anders is dan de straling
van de radar.

Wat betreft de invloed op trekvogels: Bekend is dat vogels het vermogen hebben
te kunnen navigeren op basis van het aardmagnetisch veld. Het aardmagnetisch
veld, en de variaties daarin, heeft natuurkundig gezien een heel ander gedrag dan
het elektromagnetisch veld dat een radar uitzendt.

Wat betreft flora en fauna in het algemeen: Uit het artikel in stralingsleed.nl maken
we op dat er behoefte is aan wetenschappelijk onderzoek over de mogelijke
negatieve effecten van kunstmatige elektromagnetische velden op de natuur.
Dit wordt vooral duidelijk uit de conclusie uit het Eklipse rapport2, waar het
genoemde artikel mede op is gebaseerd. In de conclusie over ongewervelde
dieren valt te lezen: “The majority of experimental and field studies suffered from
poot scientific method (e.g. zero or under-replicated, lack of covariate
measurements), field-unrealistic exposures to EMR sources, or underreporting of
scientific or technical details making evaluation difficult.” Met andere woorden, het

onderzoek dat beschikbaar is, is wetenschappelijk van onvoldoende kwaliteit.

Vraag 3: Effect op consumptiemiddelen
Heeft het radarstation effect op de volksgezondheid bij het drinken of eten van
specifieke producten (eieren/melk) die in de omgeving zijn gemaakt?
- Zoniet, kunt u uitsluiten dat het eten van bovengenoemde producten een
negatief effect heeft op de volksgezondheid?

Antwoord op vraag 3.
Publicaties waarin gesteld wordt dat de kwaliteit van zuivelproducten wordt
aangetast door elektromagnetische velden zijn ons niet bekend. Met aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid durft TNO te stellen dat zuivelproducten
niet verontreinigd kunnen worden door niet-ioniserende elektromagnetische
velden. Dit uitsluiten kan TNO echter niet.

Vraag 4. Onderzoeken naar cumulatieve straling
- Kunnen jullie aantonen welke recente onderzoeken naar gevolgen van
cumulatieve straling voor de gezondheid worden gedaan?
- Is er onderzoek uitgevoerd met langdurige, cumulatieve blootstelling aan de
frequenties zoals die in HenNijnen zouden gaan gelden als de radar geplaatst zou

2 Zie http://www.eklipse-mechanism.eu/eklipseputputs_reports
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worden, zowel bij gemiddelde- als bi] piekbelasting? Zo ja, wat zijn hier de Onze referentie

resultaten van? Zo nee, waarom is dat onderzoek niet uitgevoerd, gezien de DHW-2020-ED-1 00329722

effecten die de RIVM, bij een andere frequentie weliswaar, heeft gerapporteerd. Blad
- Wat zou de tweede radar betekenen voor de gezondheid en veiligheid qua 4/16

cumulatieve straling?
- Is het niet oneerlijk verdeeld om een klein dorp 2 ongezonde radars te geven,
teiwijl er zoveel plaatsen in Nederland zijn waar nog geen radar staat?
- Kunt u aangeven of Heiwijnen straks de hoogste waarde aan cumulatieve
straling heeft van Nederland door de optelsom van de diverse stralingsbronnen?
Kan dit worden aangegeven voor de minimale stralingswaarde, gemiddelde
stralingswaarde en hoogste stralingswaarde?

Antwoord op vraag 4.
In het TNO rapport [1] wordt uitgebreid ingegaan op de gevolgen van gelijktijdige
samengestelde blootstelling in relatie tot de nieuwe radar en de huidige bronnen
(waaronder de KNMI-radar en navigatieradars). In dit onderzoek worden
resultaten van diverse wetenschappelijke onderzoeken en instituten gebruikt.
De ICNIRP-richtlijn schrijft voor dat zowel de cumulatieve tijdgemiddelde
veldsterkte als ook de piekveldsterkte van individuele bronnen moeten worden
beschouwd. De conclusie is dat de voor de gelijktijdige samengestelde
blootstelling de nieuwe radar aan de ICNIRP-richtlijn voldoet. TNO kan geen
antwoord geven over of de voorgenomen plaatsing van de radarinstallatie eerlijk
is.

Vraag 5: Cumulatief effect, RIVM rapport
Als bewoners vragen wij al bijna 2 jaar om de cumulatieve effecten van 2 radars
en andere stralingsbronnen. Na grondig speurvverk zijn deze week de volgende
zorgwekkende feiten aan het licht gekomen:
Er is een RIVM rapport (bijlage) van de KNMI radar uit 2004. Deze heeft een max
vermogen van 250 kW. Dit rapport vermeldt dat deze radar op 7 km afstand op
2 meter hoogte een veidsterkte van 80V/m genereert. Wij citeren pagina 86:
Uit een modellering door het RIVM van weerradar De Bilt blijkt dat op 2 m hoogte
op 1000 m afstand een niet homogeen veld met maxima tot 80 Vim voorkomt.
Dit is boven het referentieniveau van 67 V/m.
Dit is een ernstige overschrijding van de max Norm! (die in Nederland al 70 maal
minder streng is dan in het buitenland). Dit rapport is opgesteld door de heer
Pruppers van RIVM (waar ook de stass naar verwijst in haar brief aan de Eerste
Kamer), dezelfde persoon die op de Radar voorlichtingsavonden in Herwijnen
heeft gezegd “gaat u maar rustig slapen, bewoners”.
De genoemde KNMI radaris in 2016 verplaatst naar Hetwijnen... EN het
vermogen is verdubbeld naar 500kW! Wat zegt dit over het stralingsniveau in
Herwijnen? Hetwijnen is nooit geïnformeerd, we moeten zelf alles ontdekken.
(zie bijlage KNMI radar datasheet). Deze is ook niet meegenomen in het TNO
onderzoek van 2012.
De stass heeft op 22 November antwoorden gestuurd op de vragen van u als
Eerste Kamer vaste Kamercommissie. Wat erg belangrijk is om te vermelden is
dat bij alle radaronderzoeken uit 2012 van TNO geen moment rekening is
gehouden met het cumulatief effect van een tweede radar in Herwijnen.
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De huidige 500Kw KNMI radar stond er toen nog niet. De schipholradar wel, maar Onze referentie
ook hier is geen rekening mee gehouden. DHW-2020-ED-1 00329722

Cumulatief effect staat helemaal los van de ideale radardekking. De gezondheid Blad
van de bewoners MOET voorop staan, het wettelijk niveau van straling mag niet 5/16
overschreden worden. Zeker gezien de bevindingen van het vermogen en
stralingsniveau van de huidige KNMI Radar.
En dan nog iets: Met 500kW vermogen “kijkt” de KNMI radar 250 km ver weg.
De beoogde SMART L militaire radar kan zelfs 2000km ver weg kijken, maar heeft
een kleiner vermogen, te weten 100kW (aldus de stass brief, zie bijlage).
KLOPT DIT WEL? Is het toevallig dat de stass beweert dat met een max
vermogen van 100kW de milieucategorie 6 en 1500 meter afstand niet van
toepassing is? Hoe kan zo ver gekeken worden met een lager vermogen?
We zijn benieuwd hoe dit zit maar hebben onze ernstige vraagtekens.
Vanuit diverse bronnen wordt aangegeven dat deze High Power Microwaves
militaire radars vermogens kunnen hebben van een (1000kW) tot enkele
megawatts!!
Met de kennis opgedaan uit dit RIVM rapport, dat nooit door defensie gedeeld is
(hoezo transparantie) is het volgens ons onmogelijk om uberhaupt een 2e radar
neer te zetten.. .als de le radar de norm al overschrijdt.

Antwoord op vraag 5
TNO onderschrijft de opmerking dat de installatie niet in bedrijf kan worden
genomen als niet aan de ICNIRP gezondheidsrichtlijnen wordt voldaan.
Wat betreft de blootstelling teweeg gebracht door de KNMI weerradar heeft het
Ministerie van Defensie aan TNO verzocht om dit specifieke systeem te
beschouwen en te relateren aan de bevindingen die door het RIVM zijn
gerapporteerd [6]. TNO heeft het volgende geconcludeerd:
1. RIVM heeft een ander systeem beschouwd dan de weerradar te Herwijnen,

namelijk de weerradar die destijds in De Bilt was opgesteld.
2. De weerradar te Herwijnen voldoet aan de ICNIRP richtlijnen. Zo is de

piekveldsterkte op 1 km afstand minstens een factor 4 onder de ICNIRP
richtlijn en de tijdgemiddelde veldsterkte minstens een factor 6 onder de
ICNIRP richtlijn. In beide gevallen is bij de berekening uitgegaan van worst
case aannamen.

3. In de RIVM analyse is een vergissing begaan: de piekveldsterkte wordt
vergeleken met de ICNIRP richtlijn voor de tijdgemiddelde veldsterkte.
Ook voor de radar te De Bilt gold dat aan de ICNIRP richtlijnen wordt voldaan.
Het RIVM heeft inmiddels een erratum gepubliceerd, zie [5].

Wat betreft de samengestelde blootstelling het volgende. Inderdaad heeft noch de
radarleverancier, noch TNO in eerder verschenen rapporten uitgezonderd het
laatste memorandum [8], de samengestelde blootstelling beschouwd. In het TNO
rapport [1] wordt ook expliciet aandacht besteed aan samengestelde blootstelling.
Tot slot het volgende: het vermogen (in W) dat uitgestraald wordt door de
radarantenne is deels verantwoordelijk voor de blootstelling
(gezondheidsaspecten). Evenzeer belangrijk is de zogenaamde antennewinst
(antenna gain in het Engels), de tijdsduur van de uitzendingen, de tijdsduur dat het
systeem luistert (dus niet uitzendt), en het scanpatroon van de radarinstallatie.
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Ook is het afstandsbereik van een radar slechts deels afhankelijk van het Onze referentie
vermogen dat uitgezonden worden. Naast bovenvermelde grootheden DHW-2020-ED-100329722

(antennewinst, pulsduur, scanpatroon) zijn veel andere radareigenschappen van Blad
belang. Zodoende is het mogelijk dat een radar die in staat is om een object in de 6/16

ruimte op 2000 km waar te nemen minder vermogen hoeft uit te zenden dan een
radar die tot op meer dan 100 km regendruppels moet waarnemen.

Vraag 6: Lange termijn effecten op gezondheid
- Kan de overheid wetenschappelijk bewijzen dat de straling door deze radartoren
geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt?
- Worden de lange termijn effecten van de straling op de gezondheid
meegenomen in een aanvullend onderzoek? Zoja, valt uit te sluiten dat er op
lange termijn geen gevaar voor de volksgezondheid ontstaat?
- Kunt u garanderen dat de ICNIRP normering veilig genoeg is voor de
gezondheid van inwoners van Herwijnen ook over langere termijn van 70-20 jaar?
- Wat is het effect van de radarstraling op jonge kinderen?
- Geeft het gezondheidsonderzoek inzicht in effecten die niet onder de
A-thermische gevolgen (opwarming van het lichaam) vallen zoals
concentratieproblemen, slapeloosheid, spierpijn en spierkrampen, hoofdpijn,
duizeligheid, oorsuizingen, hartkloppingen, verhoogde bloeddruk, brandende huid,
oogproblemen, depressies etc.
- Kunt u bevestigen dat de kans op het krijgen van kanker of andere ziektes als
ALS, MS en NMO door hoog frequente straling kan worden uitgesloten?
- Is daar onderzoek naar gedaan en wat zijn de resultaten?
- Kan uitgesloten worden dat de oude luchtvaartradar met (hoog frequente)
straling die er vanaf 1977 tot 2072 heeft gestaan de kans op het krijgen van ALS
heeft verhoogd?
- Kunt u verklaren hoe het komt dat er in Henvijnen een groot aantal ALS gevallen
voorkomen? Hervvijnen kent 36x zoveel ALS gevallen als de rest van Nederland.

Antwoord op vraag 6.
In het TNO rapport [1] wordt op verscheidene van de hierboven genoemde
onderwerpen ingegaan. Defensie heeft TNO verzocht een uitspraak te doen over
de lange termijn effecten van straling van een radar op de volksgezondheid.
TNO geeft daarop het volgende aan.
De radarinstallatie mag de in Nederland geldende blootstellingslimieten, die door
de International Commission on Non-lonizing Radiation Protection (ICNIRP) is
bepaald, niet overschrijden. Nederland hanteert deze limieten op advies van de
Raad van de Europese Unie. Bij het vaststellen van deze limieten houdt de
ICNIRP (door het toepassen van een veiligheidsfactor) rekening met kwetsbare
groepen als kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en zieken. Uit onderzoek van
Thales, dat door TNO is beoordeeld, blijkt dat de stralingsniveaus van de militaire
radar onder deze blootstellingslimieten blijven. Dat betekent dat er binnen en
buiten het terrein geen aanwijzingen zijn voor gezondheidstisico’s ten gevolge van
de plaatsing van de militaire radarinstallatie.
Bovendien geldt dat de radar ook in de toekomst moet voldoen aan de dan
geldende limieten. Dat betekent dat, indien de normen worden aangescherpt,
Defensie maatregelen moet nemen zodat de radar binnen de normen blijft.
Wat betreft de vraag over ALS wordt verwezen naar het antwoord op vraag 9.
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Vraag 7: Gezondheidsschade door opwarming DHW-2020-ED-100329722

TNO geeft in een rapport uit 2005 aan (TNO-DVI 2005 C130) dat uit de recente Blad
literatuur overtuigende bewijskracht ontbreekt dat blootstelling aan 7/16

elektromagnetische velden bij de in deze literatuurstudie betrokken frequenties
kanker zou kunnen veroorzaken. Het enige wetenschappelijk aangetoond effect is
gezondheidsschade door opwarming (het betreft hier onderzoek naar een andere
frequentie dan die door de militaire radar in Henivijnen wordt gebruikt).
- Is bij u bekend over welke gezondheidsschade hier wordt gesproken en is deze
gezondheidsschade ook bij een lagere frequentie onderzocht? Zo ja, welke
gezondheidsschade betreft het en wat zijn de resultaten van het onderzoek bij
lagere frequenties? Zo niet, waarom is voor deze lagere frequentie geen
onderzoek uitgevoerd als blijkt dat bij een hogere frequentie gezondheidsschade
is gemeten?

Antwoord op vraag 7
In het genoemde rapport TNO-DV1 2005 Cl 30 uit 2005 is specifiek gekeken naar
het optreden van kanker in relatie tot de HAWK-radar. TNO heeft destijds een
literatuuronderzoek uitgevoerd met als conclusie dat er geen overtuigende
bewijskracht is dat de radarinstallatie kanker veroorzaakt. Omdat de HAWK-radar
rond 10 GHz werkt en er weinig literatuur gevonden was specifiek voor 10 GHz,
zijn ook lagere frequenties (1 GHz en hoger) door TNO beschouwd (zoals in
hoofdstuk 3.5 van TNO-DV1 2005 C130 is gemotiveerd).

Vraag 8: Hoogspanningsleidingen
In de stukken lees je dat het niet wetenschappelijk is bewezen dat de radar
schade toebrengt aan de gezondheid van de inwoners van Herwijnen.
Dat is natuurlijk ook een moeilijk te bewijzen iets. Als voorbeeld de
gezondheidsrisico’s door hoogspanningsleidingen. Jarenlang is beweerd dat deze
geen schade zouden toebrengen aan de volksgezondheid. Echter na jaren is door
statistisch onderzoek toch naar voren gekomen dat deze wel degelijk
gezondheidsrisico’s met zich meebracht. Jammer voor de mensen die hier de
dupe van zijn geworden. De onderzoeker van TNO stelde dat de
lichaamstemperatuur van de inwoners hooguit 0,7 tot 0,2 graden omhoog zou
kunnen gaan door de straling. Hoezo geen gezondheidsrisico? Dat is toch niet
normaal!
Vandaar dat ik de bewijslast voor gezondheidsrisico’s wil omkeren:
Kan de overheid wetenschappelijk bewijzen dat de straling door deze radartoren
geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt?
Zolang deze vraag niet positief kan worden beantwoord zou deze radar niet
mogen worden geplaatst. Wij hebben hier in Herwijnen jarenlang in de straling
geleefd van de vorige radar. En dat is niet zonder gevolgen. Het aantal ALS
gevallen in Hetwijnen ligt zeer ver boven het landelijk gemiddelde. Dit is volgens
ons gerelateerd aan de straling waaraan wij jarenlang zijn bloot gesteld.
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De vraagsteller verwijst in de introductie van de vraag over hoogspanningslijnen Blad
mogelijk naar de brief van de minister van Economische Zaken en Klimaat, [2]. 8/16

Gesteld wordt dat jarenlang beweerd is dat hoogspanningslijnen geen schade
zouden toebrengen aan de gezondheid. Dit is niet juist. Sinds 2005 geldt in
Nederland toepassing van het voorzorgsbeleid voor nieuwe situaties bij
bovengrondse kabels, onderstations en transformatorhuisjes. Dit voorzorgbeleid is
destijds al ingesteld op basis van een statistisch significant verband in combinatie
met het ontbreken van een causaal verband. De bestaande situatie werd destijds
uitgesloten van dit voorzorgsbeleid. De minister wil nu de “harde” grens van 0,4 i.iT
doorvoeren, het onderscheid tussen oud en nieuw drastisch herzien en wil
invulling geven aan een nieuw voorzorgbeleid waarbij de blootstelling aan
magnetische velden zo laag als redelijkerwijs haalbaar is. In het TNO-rapport [1]
wordt een en ander nader toegelicht. Er zijn overigens geen nieuwe
wetenschappelijke inzichten, zoals de minister ook in zijn brief meldt:
“De heer Verdaas trekt de conclusie dat voorzorgbeleid ten aanzien van de
mogelijke gezondheidsrisico’s van magneetvelden niet noodzakelijk is, omdat er
nooit een oorzakeljk verband tussen magneetvelden en gezondheidsklachten is
aangetoond.”
Wat betreft de opmerking van de vragensteller over de
lichaamstemperatuurtoename het volgende: Deze informatie komt waarschijnlijk
uit de presentatie van 21 augustus 2018, [31, die door TNO is gegeven.
Daarin staat vermeld dat deze opwarming is toe te schrijven aan een GSM
mobiele telefoon die op vol vermogen werkt en dicht tegen het hoofd geplaatst is.
Dit is tijdens de presentatie als voorbeeld gegeven, ook om aan te geven dat het
thermoregulerend systeem grotere temperatuurstijgingen aan kan zoals de
temperatuurstijging die optreedt tijdens bepaalde lichamelijke inspanningen zoals
sporten. Het lichaam is in staat een dergelijke temperatuursverhoging adequaat te
compenseren, zoals beschreven in [4].
Wat betreft de vraag of wetenschappelijk bewezen kan worden dat de straling
door deze radarinstallatie geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt het
volgende. Het is begrijpelijk dat de wens wordt geuit naar bewijzen dat
elektromagnetische velden geen gezondheidsrisico’s impliceren. Wetenschappers
zijn echter niet in staat de afwezigheid van een bepaald fenomeen onomstotelijk te
bewijzen3. Met betrekking tot de zoektocht naar een bewijs van “geen gevaar” is
slechts aan te geven dat de WHO op haar website, [5], vermeldt:
“With more and more research data avallable, it has become increasingly unlikely
that exposure to electromagnetic fields constitutes a serious health hazard,
nevertheless, some uncertainty remains.”
TNO is het eens met de slotopmerking van de WHO dat (wetenschappelijke)
onzekerheid blijft bestaan. Volgens de huidige wetenschappelijke inzichten is het
onwaarschijnlijk dat bij blootstelling aan elektromagnetische velden onder de
ICNIRP-limieten de gezondheid in gevaar komt. Echter, het is ook niet uit te
sluiten dat in de toekomst deze wetenschappelijke inzichten veranderen.

Een voorbeeld: Zo kan ook niet wetenschappelijke worden bewezen dat kabouters niet bestaan,
hooguit kan worden gesteld dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kabouters niet
bestaan.
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TNO heeft het Ministerie van Defensie geadviseerd de radarinstallatie niet in Blad
gebruik te nemen als blijkt dat de blootstelling van bewoners aan 9/16

elektromagnetische velden de ICNIRP-limiet overschrijdt.

Vraag 9: Relatie ALS
Meerdere vraagstellers stellen dat het aantal ALS gevallen in Herwijnen hoger is
dan het landelijk gemiddelde.

Antwoord op vraag 9
Met betrekking tot de vermeende relatie tussen ALS en radiofrequente
elektromagnetische velden wordt verwezen naar het TNO rapport [1].
Meerdere mensen vragen uit te sluiten dat het verkrijgen van de ziekte ALS door
de radiofrequente velden van het te plaatsen radarinstallatie kan worden
uitgesloten. TNO kan niet bewijzen dat dit fenomeen niet kan bestaan, zie de
vorige vraag.
Momenteel wordt door de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar de
ruimtelijke verdeling en hoe vaak ALS in een bepaalde omgeving in Nederland
voorkomt. Deze resultaten worden in de loop van 2020 verwacht. Dit onderzoek
zou waarschijnlijk meer duidelijkheid verschaffen of er in Herwijnen met betrekking
tot ALS iets opmerkelijks aan de hand is, wat de vraagsteller suggereert.

Vraag 10: Hinder door geluid (RF-hearïng, afkomstig van de gemeente West-
Betuwe), de vraag is een letterlijk citaat.
Als aanvulling op toetsing aan de wettelijke stralingsnorm zoals de ICNIRP,
verzoeken wij u onderzoek te verrichten naar een vermeend verband tussen
SMART-L en/of HADR radar en ‘bromtoon / trihings’-hinder. Deze
‘bromtoon/trillings’-hinder treedt op bij hiervoor specifiek gevoelige personen.
Met specifiek gevoelige personen wordt bedoeld personen die een bromtoon
en/of trillingsperceptie ervaren waarbij geluid en/of (bodem)trillingen niet de
oorzaak van de hinder is.
Achterliggende informatie bij deze vraag:
Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) inventariseert en onderzoekt vanaf
geruime tijd klachten als gevolg van ‘bromtoon’-hinder en bodemtrillingen.
Tot nu toe zijn bij ODRA ongeveer 200 hinder-klachten in Nederland, België en
Duitsland onderzocht. Bij deze specifieke ‘bromtoon’- en trillingsklachten is door
onderzoek vastgesteld dat geluid of trillingen niet de oorzaak kan zijn van deze
klachten. Conclusie in dit soort gevallen is dat er sprake is van perceptie van een
bromtoon en/of bodemtrillingen. De klachten leiden vaak tot ernstige
gezondheidsproblemen, zoals slaap- en concentratieproblemen. Maar ook
psychosociale stress omdat de gehinderde onvoldoende begrip vindt voor zijn
probleem in directe omgeving of bij officiële instanties. Uit onderzoek door de
ODRA is gebleken dat tinnitus, oorsuizen of Elektro Hyper Sensitiviteit (EHS) geen
aannemelijke verklaring is voor de klachten maar dat er een externe bron is die de
klachten veroorzaken. Meest aannemelijk is dat een bron met een groot bereik
(>700 km), zoals puls radar, verantwoordelijk is voor de hinder bij personen die
hier een specifieke gevoeligheid voor hebben. Deze gevoeligheid leidt tot de
perceptie van een duidelijke bromtoon vaak met druk op het hoofd en in meer dan
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Duitsland en België is de ODRA van mening dat puls-radar als bron aannemelijk Blad
S. 10/16

De huidige inzichten zijn gebaseerd op ervaringen en onderzoek van meer dan
tien jaar met onderzoek gericht op de speciale kenmerken vanaf 2015.
De toelichting bij de vraagstelling is summier. Voor een beter inzicht in de
onderzoeksmethode en de resultaten is een nadere toelichting mogelijk.
Nadere toelichting:
Op 4 februari 2019 heeft overleg tussen ODRA en GGD Gelderland-Midden GGD
Noord-Oost Gelderland plaatsgevonden. Aanleiding was de ODRA ervaringen en
onderzoeks-resultaten van november 2078. Hypothese van 2017 “een signaalbron
met een groot bereik (>200 km) waarvoor willekeurige personen, zonder speciale
kenmerken, gevoelig voor worden
In november 2078 zijn er meer aanwijzingen dat puls-radar van het type HADR
o.a. gesitueerd in Mariënbaum (bij Xanten) en Brockzetel (noord Duitsland) de
bron zijn. Dit op basis van de locatie en ernst van de klachten in de samenleving.
Uit testen in 2017 in speciaal voor EMV afgeschermde ruimten (technische en
medische toepassing bij universiteiten) is vastgesteld dat de perceptie van de
speciale brom-toonperceptie met druk op het hoofd met de afscherming niet werd
opgeheven. Desondanks bestaat er geen twijfel over de effecten in de
samenleving en blijft de radar een verdacht installatie.
Op 1 april 2079 heeft de GGD “Toonbankvragen” aan de RIVM voorgelegd.
Vragen van GGD aan het RIVM:
1. Heeft het RIVM kennis van een relatie van het waarnemen van een

bromgevoel en/ of het ervaren van trillingen en de aanwezigheid van
radarinstallaties zoals de HADR3000? Deze staan onder andere in Duitsland.

2. Over de radargolven van de Duitse radarinstallaties: zijn deze op locaties te
meten en is na te gaan of deze de afgelopen jaren tijdelijk hebben uitgestaan
(voor onderhoud bijv)?

3. Heeft het RIVM kennis of er geluidbeleving of een vergelijkbare sensatie kan
ontstaan zonder dat er een geluidbron aangewezen kan worden en dat
mensen daar onderling in verschillen?

4. Heeft het RIVM al eerder vergelijkbare klachten ontvangen?

Ad 1 het is juist de ODRA die RIMV al vanaf 2016 informeert over de bijzonder
klachtpatronen in de samenleving. Daarbij is in een overleg in 2017 al
aangegeven dat geluidperceptie van radar bekend is maar dat dit thermisch effect
in de directe omgeving kan optreden niet op 50 km afstand.
Ad 2 Door de negatieve uitslag van de test in de speciale ruimte is het
onwaarschijnlijk dat het direct te meten is. Door de ODRA is gesteld dat de
speciaal gevoelig personen voorlopig de enige beschikbare “meetinstrumenten”
zijn.
Ad 3 In april 2016 is de RIVM door de ODRA geïnformeerd over de
onderzoeksresultaten waarmee tinnitus als verklaring zeer onaannemelijk wordt.
In dec 2017 is tijdens een bezoek van RIVM medewerkers aan de ODRA de
onderzoeksmethode van ODRA toegelicht. Daarbij is de kennis van de ODRA
gedeeld met RIVM.
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De GGDen en RIVM hebben vanaf medio 2072 gekozen voor een pragmatische Blad
aanpak van enkelvoudige bromtoonklachten. Daarbij werd tinnitus als mogelijke 11/16

verklaring gezien en de klachten werden en worden als zijnde een tinnitusklacht
afgehandeld.
De RIVM heeft in overleg met de deskundigen van TNO de technische aspecten
van de toonbank vraag doorgesproken. De ODRA is niet in de gelegenheid
gesteld de details van de uitgevoerde tests en de effecten in de samenleving met
TNO te bespreken. Zoals hienioor beschreven waren de antwoorden op de
gestelde vragen bekend.
ODRA heeft eerder in augustus 2077 al een oproep aan de wetenschappers van
RIVM gedaan om kennis te nemen van de resultaten van “het veidwerk” van de
ODRA. Destijds was de RIVM al bekend met het feit dat de ODRA medewerker
dezelfde gevoeligheid heeft ontwikkeld als mensen die hij beroepsmatig als
geluidsdeskundige bezoekt. Door de vele contact werd duidelijk dat er een
gemeenschappelijke externe oorzaak moest zijn, ook in Duitsland.
Advies
Om te voorkomen dat Prof. Dr. Peter Zwamborn dezelfde vragen krijgt voorgelegd
is het advies dat dhr. Van Zwanborn een bezoek brengt aan de ODRA en een
enkele gehinderden. Gezien de afstand tot de verdacht bron is de ICNIRP-norm
als toetsingskader niet relevant. Een belangrijks vraag van de GGD aan de RIVM:
“is na te gaan of deze radarinstallaties de afgelopen jaren tijdelijk hebben
uitgestaan, voor onderhoud bijv.” is niet beantwoord. Deze werd vraag werd op
4 februari door de GGD als de meest praktisch gezien om het causaal verband
aan te tonen.
Antwoord van RIVM (d.d. 17juli2077) op de “toonbankvraag” van GGD
verzonden aan ODRA (aspect radargolven).
Door RIVM wordt opgemerkt dat de toonbankvraag door ODRA voor GGD is
opgesteld. De vragen zijn niet door ODRA opgesteld. De meeste vragen
Radargolven
In overleg met deskundigen van TNO (de radarspecialisten Prof. Dr Peter
Zwanborn en Dr. Onno van Gent) zijn de technische aspecten van deze
toonbankvraag doorgesproken. Zij achten het niet waarschijnlijk dat de HADR
radar in Xanten verantwoordelijk is voor de bromtoon. In de frequentieband van de
HADR radar (2 — 4 GHz) bevinden zich alle verkeersleidingradars (ook
scheepvaart en Schiphol) en de defensieradars in Nederland en waarschijnlijk ook
Duitsland. In Volkel staat een zelfde type radar - deze zendt in dezelfde frequentie
band als in Xanten - en deze is voor een deel van het gebied dichterbij. Ook de
meeste mobiele communicatie (mobiele netwerken en WiFi) bevindt zich in dit
frequentiegebied.
Volgens de beschrijving van ODRA gaat het om een vrijwel constante bromtoon.
Volgens TNO venivachtje bij een radar geen continue toon, maar eerder kortere
signalen (de zogenaamde “bursts’9.
In het genoemde frequentiegebied van 2-4 GHz, waarin overigens ook mobiele
tele fonie, radio/TV, WiFi en magnetrons thuishoren, kan sprake zijn van
“microwave hearing”. In de Guidelines van ICNIRP 7998 staat hierover
samengevat het volgende:
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frequenties tussen de 200 MHz en 6.5 GHz kunnen waarnemen. Deze auditieve Blad
sensatie wordt vaak beschreven als een “zoemend, klikken, of knallend geluid” 12/16

afhankelijk van de modulatie kenmerken. Herhaalde of langdurige blootstelling
aan deze effecten kan stressvol zijn en op den duur schadelijk zijn.
Er zijn hier twee kanttekeningen op zijn plaats:
1. zoemende, knallende, klikkende geluiden kunnen goed onderscheiden worden

van de gebruikelijke continue bromtoon (“hum’9.
2. Microwave hearing komt alleen voor op zeer korte afstand van de bron en bij

signaalniveaus boven de toegestane limiet voor radiofrequente
elektromagnetische velden.

Gezien de algemeenheid van de frequentieband, ligt het niet direct voor de hand
om naar één specifieke bron (in casu de radar) op grotere afstand te kijken
(30-60 km).
Opmerking: Volgens de ODRA gaat het juist niet om een constante toon maar een
alternerende toon. Juist deze eigenschap maakt dat, in kombinatie met andere
percepties, een “fenomeen ‘gevoelige persoon herkenbaar.

Antwoord op vraag 10.
Gesteld wordt dat een puisradarinstallatie veroorzaker zou kunnen zijn voor de
klachten die ODRA heeft onderzocht. Tevens wordt gesteld, maar niet nader
toegelicht waarop deze hypothese is getoetst en bevestigd, dat specifieke
personen een specifieke gevoeligheid voor gepulste radarsystemen zouden
hebben ontwikkeld. Opvallend in de vraagstelling en toelichting is het volgende
“Uit testen in 2077 in speciaal voor EMV afgeschermde ruimten (technische en
medische toepassing bij universiteiten) is vastgesteld dat de perceptie van de
speciale brom-toonperceptie met druk op het hoofd met de afscherming niet werd
opgeheven. Desondanks bestaat er geen twijfel over de effecten in de
samenleving en blijft de radar een verdacht installatie.”
Met deze experimentele resultaten lijkt het niet waarschijnlijk dat gepulste
elektromagnetische velden de oorzaak kunnen zijn voor de geobserveerde
effecten, omdat verwacht mag worden dat een adequate afgeschermde ruimte
een shielding effectiveness van 60 dB of hoger heeft. Deze afschermingsfactor
levert een reductie van een miljoen in vermogensdichtheid van het veld op (een
factor duizend in elektrische piekveidsterkte). Verwacht zou mogen worden dat de
bromtoonperceptie dan zou verdwijnen.
Het enige waarop TNO zich kan baseren is wat momenteel met betrekking tot het
fenomeen RF-hearing bekend is. Er is wetenschappelijke literatuur [7] waaruit
blijkt dat mensen in een akoestisch stille omgeving (bijvoorbeeld met oorpluggen)
“kliks” of “suizen” kunnen waarnemen bij piekwaarden van de elektrische
veidsterkten van 500 V/m of hoger. In dit artikel is ook geconstateerd dat het
beleven van een ervaring waarbij wel of geen hoorbare effecten waar te nemen
zijn sterk persoonsafhankelijk is.
Indien uitgegaan wordt dat de drempelwaarde van 500 V/m in de piek bedraagt,
kan worden bepaald wat het bijbehorende piekwaarde van radiofrequente
vermogen van de radar zou moeten zijn op een afstand, zoals de steller aangeeft,
van 50 km.
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hoog radiofrequent piekvermogen te genereren. Blad
Kortom, op basis van de grenswaarde van de hoorbare piekwaarde van de 13/16

elektrische veldsterkte in de wetenschappelijke literatuur, is de constatering dat
deze piekveidsterkte op een afstand van 50 km niet is op te wekken.
Gecombineerd met de observatie dat plaatsing van de personen met ervaren
klachten in een EM-afgeschermde ruimte niet leidt tot een situatie waarin de
ervaren klachten verdwijnen, ligt het niet voor de hand om van een causaal
verband tussen de HADR-pulsradar en de ervaren klachten uit te kunnen gaan.
Wel wordt opgemerkt dat er een interessante observatie wordt gerapporteerd,
namelijk dat de klachten worden aangegeven als een alternerende toon, en niet
als een constante. Wat de oorzaak daarvan is, is op basis van de ter beschikking
gesteld informatie niet op te maken. Ook is het niet mogelijk om zonder nader
onderzoek een plausibele hypothese te genereren.

Vraag 11: Vergelijking andere landen
- Waarom zijn de normen aangaande veiligheid bij straling in Nederland anders
dan in de ons omringende landen?
- Kunt u bevestigen dat de radafloren van Defensie met waarden van 8,3V/m niet
geplaatst had mogen worden in diverse landen in Europa vanwege te hoge
stralingsbelasting?

Antwoord op vraag 11.
Het is juist dat in sommige landen wordt afgeweken van de ICNIRP-richtlijn.
Dit heeft voornamelijk te maken met blootstelling door telecommunicatiesystemen
en zorgen uit het publieke domein. In het TNO-rapport [1] wordt op dit onderwerp
nader ingegaan.

Vraag 12: Voorzorgsprincipe
Waarom wordt bij hoogftequente straling zoals de 3G, 4G en 5G zendmasten en
radarinstallaties niet het voorzorgsprincipe gehanteerd? Bij laagftequente straling
zoals hoogspanningsmasten wordt dat wel gedaan.

Antwoord op vraag 12.
In het TNO rapport [1] wordt aandacht besteed aan ALARA en aan het
voorzorgprincipe. ALARA (een acroniem van: as low as reasonably achievable,
‘zo laag als redelijkerwijze uitvoerbaar is’) is een term uit de bescherming tegen
ioniserende straling. Dat houdt in dat bestraling van mensen, dieren, planten en
goederen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, wordt beperkt. In de ICNIRP-richtlijn
is een veiligheidsfactor van 50 geïntroduceerd, hetgeen gezien kan worden als
toepassing van een voorzorgsprincipe. Om ALARA toe te passen op
radiofrequente elektromagnetische velden bestaat momenteel geen
wetenschappelijke grondslag. Als wordt voldaan aan de ICNIRP-richtlijn is volgens
de huidige wetenschappelijke inzichten de gezondheid van mensen niet in gevaar.
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- Kunt u met de komst van de militaire radar bevestigen dat we hiermee de Blad
hoogste stralingsbelasting van Nederland hebben zoals gemiddeld als maximaal 14/16

(staring modus) gemeten? Inclusief de cumulatieve straling?
<toelichting: De gemiddelde gemeten hoog frequente stralingswaarden in
Nederland liggen tussen 0,3 en 3 Volt/m. In Gorinchem is de hoogst gemeten
waarde 0,8V/m. De hoogst gemeten waarde door Agentschap Telecom in
Nederland ligt rond de 4,1 VoIt/m geeft het TNO rapport aan. Dan is volgens
memorandum van TNO de minimale stralingsbelasting door de komst van de
Defensieradar 4,5x zo hoog. De maximale stralingsbelasting in de scanning
modus geeft al 8,3V/M aan (7 6,6% van 50V/m). Dit is het hoogste stralingsniveau
in Nederland.>
- Geeft de komst van 5G een hoger stralingsniveau? Zo ja, wat zijn daar de
effecten van?

Antwoord op vraag 13.
In het TNO rapport [1] wordt ingegaan op wat de voorgenomen radarinstallatie zou
kunnen bijdragen aan de samengestelde blootstelling nabij de dorpskern
Herwijnen. Hoe zich dit verhoudt tot andere gebieden in Nederland heeft TNO niet
onderzocht.

Vraag 14: ICNIRP-normen
De ICNIRP schnjft op haar website dat er onvoldoende bewijs is dat straling onder
de internationale drempelwaarde leidt tot gezondheidseffecten. Deze Organisatie
geeft echter ook aan dat er nog gaten in de kennis zijn waarvoor meer onderzoek
uitgevoerd moet worden.
- Wat zijn deze gaten in kennis die door ICNIRP worden bedoeld?
- Is Defensie op de hoogte van deze gaten in kennis?
- Zo ja, wat heeft defensie hiermee gedaan?
- Zoniet, waarom niet en gaat u alsnog onderzoeken wat hiermee wordt bedoeld?
- Kunt u bevestigen dat de ICNIRP normering vanuit 7998 geen rekening houdt
met (schadelijke) lange termijn effecten die door hoog frequente straling kunnen
ontstaan?

Antwoord op vraag 14
Wat de vraagsteller bedoelt is niet duidelijk. Mogelijk wordt het volgende citaat
bedoeld “The biological implication of these small changes is, howe ver, unclear.”
Dit gaat over slaapkwaliteit, namelijk “The only consistently observed finding is
a small effect on bram activity measured by electroencephalography (EEG)” [9].
Wetenschappelijke onzekerheid is niet vreemd binnen de
wetenschapsbeoefening. Daarom is het belangrijk dat ICNIRP en de WHO
regelmatig de stand van de wetenschap toetsen.
In aanvulling wordt opgemerkt dat op ICNIRP-website [9] het volgende, na
wetenschappelijke beoordeling van de zekerheden en de onzekerheden, vermeld
staat:
“The overall evaluation of all the research on HF fields leads to the conciusion that
HF exposure below the thermal threshold is unlikely to be associated with adverse
health effects.”
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“Howe ver, It is the opinion of ICNIRP that the literature published since the 7998 Blad
guidelines has provided no evidence of any adverse effects below the basic 15/16

restrictions and does not necessitate an immediate revision of its guidance on
limiting exposure to high frequency electromagnetic fields.” [10].

Vraag 15: Piekbelasting
Wordt in het onderzoek naar de cumulatieve straling rekening gehouden met: de
piekbelasting van zowel de militaire radar als de KNMI-radar, scanning en staring
modus, straling van UMTS/3G/4G/5G, straling van alle radars op schepen
(obv hoeveel schepen?), piekbelasting van al het GSM-verkeer, bronnen die
minder dan 5% van de totale stralingsbelasting opleveren...?

Antwoord op vraag 15
Vanzelfsprekend wordt, zoals ICNIRP voorschrijft niet alleen gekeken naar
tijdgemiddelde veidsterkten, maar ook naar piekveldsterkten. In het TNO rapport
[1] wordt hier nader op ingegaan.
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From: rijksoverheid.nl>
Sent: Wednesday, 15, 2020, 9:19 AM
To: mindef.nl” < mindef.nl>
Cc: ‘ mindef.nI” mindef.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nl>
Subject: RE: aanpak Noord-Brabant

Dat was ook mijn gedachte, maar moet die vraag natuurlijk wel stellen; hij mag er niet op vertrouwen dat alles
zomaar op een lopend project kan worden gedeclareerd. Daar zou expliciet mee moeten instemmen.
Groet,

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 15 2020 09:10
Aan: rijksoverheid.nl>
CC: mindef.nI; mindef.nl
Onderwerp: Re: aanpak Noord-Brabant

Dit staat toch in verband met het H-project? Dan kunnen we de kosten daar toch onder scharen?
Mvg

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 14 2020 om 18:25 rij ksoverheid.nI> het
volgende geschreven:

Heren,
Ter aanvulling. Volgende week 22/1 hebben we een afspraak bij de provincie Noord-Brabant om te praten over
het project in Steenbergen waar we een Beroep tegen hebben ingesteld. Het is fijn als we dan weten hoe
Defensie, i.c. de staatssecretaris, er precies in zit.
Ik heb intussen ook een reactie gehad van van TNO over het berekenen van de projecten op
basis van de drie alternatieve locaties voor Herwijnen. Het voorbereidende werk is gedaan. Ze zouden
eenvoudig een berekening kunnen uitvoeren. Daarvoor hebben ze echter wel een opdracht nodig en ze vragen
dus aan mij wie daarvoor opdracht gaat geven, d.w.z. wie daarvoor gaat betalen. Het kost al met al toch wel
enige duizenden euro’s. Graag jullie mening: is er een potje waar dat uit kan, moet het uit het Herwijnen
project? Ik hoor het graag.
Vriendelijke groet,

From: rijksoverheid.nI>
Sent: dinsdag 14 2020 12:14
To: AL/DS/DAOG < mindef.nl>;
BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>
Cc: AL/HDB mindef.nI>
Subject: RE: aanpak Noord-Brabant

Ik snap je opstelling. De stas was ook heel stellig en dat moeten we natuurlijk respecteren. Toch blijf ik van
mening dat we de problemen niet moeten opzoeken als dat niet nodig is. Als er een goede reden is om de
vvgb’s voor deze projecten aan te houden, dan moeten we dat de provincie laten weten. Wanneer dat is omdat
Herwijnen nog niet onherroepelijk is, zou ik dat een minder goede reden vinden, Ik ben bang dat die reden ook
niet geaccepteerd zou worden. Ook niet bij EZK.



Omdat wij verschillende relaties met de provincie onderhouden, moeten we iets meer weten waar we aan toe
zijn.
Groet,

1
Van: mindef.nI < mindef.nl>

Verzonden: dinsdag 14 2020 11:52

Aan: mindef.nI; rijksoverheid.nl>
CC: mindef.nI

Onderwerp: FW: aanpak Noord-Brabant
Dank

ter info,
Ik heb zoals 7jan afgesproken contact gezocht met gemeente Mieren-Reuzel. De stafmedewerker
van wie ik de naam had doorgekregen was niet beschikbaar, ik heb mijn tel nr ingesproken. Daarna
bleef het stil en ik zoek ook verder geen contact gezien de opmerkingen van de Stas.
Mvg

From: riiksoverheid.nl>

Sent: dinsdag 14 2020 11:13

To: AL/DS/DAOG < mindef.nl>;

AL/HDB mindef.nl>

Subject: aanpak Noord-Brabant

Vorige weekspraken we af dat na publicatie van de rapporten en het RcR-besluit, de vvgb’s weer zouden
worden opgepakt. In het gesprek met de staatssecretaris op 9januari werd bevestigd dat we dit voor Zeeland
mochten doen, maar voor Noord-Brabant niet. Het werd mij niet helemaal duidelijk waarom, maar kennelijk
zijn er nog meer relaties tussen de stas en de provincie waardoor dit politiek ongewenst is. Ik heb geprobeerd te
waarschuwen dat dit tot vervelende situaties kan gaan leiden als dit lang duurt. Zeker als we moeten wachten
tot de vergunning voor Herwijnen geheel onomkeerbaar is, Dat wordt najaar en dat kunnen we volgens mij
politiek/bestuurlijk niet maken in de richting van Noord-Brabant, maar ook niet in de richting van EZK. Ik ben
bang dat we daarmee erg alleen komen te staan als het erop aan komt.
Nog altijd ligt de brief van Brabant voor beantwoording bij de stas. Ik heb wel een paar aanzetten gemaakt voor
een antwoord, maar daarbij ging ik uit van de positieve insteek dat we weer verder gingen met de vvgb’s.
Graag verneem ik wat de definitieve lijn gaat worden met betrekking tot de vvgb’s voor projecten die binnen de
75 km van Herwijnen en zijn alternatieven zijn gelegen.
Ik heb vorige week van TNO gevraagd om info over de mogelijkheid om een aparte berekening
te laten maken voor de Brabantse projecten op basis van de alternatieven voor Herwijnen. Ik heb daarop nog
geen antwoord ontvangen.
Groet,

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

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



doc 1297

From: rijksoverheid.nI>
Sent: Wednesday, 15, 2020, 3:39 PM
To: ‘ mindef.nI’” < mindef.nl>; ‘ mindef.nI”

mindef.nI>; ‘ mindef.nl” < mindef.nI>
Cc: ‘ rijksoverheid.nl>; mindef.nI”

mindef.nl>
Subject: RE: Q&A-bundel en tijdschema Staatscourant

Wat betreft de definitieve versie van het locatieonderzoek: ik ben nu bezig om het document definitief op te maken.
Ik heb nog enkele kleine redactiepuntjes met afgesproken. Aansluitend haal ik de versie-aanduiding weg en geef ik de
status “definitief” met de datum vandaag (of morgen) Uit de colofon haal ik de aanduiding “contactpersoon” ook weg.
De bijlagen moeten nog worden toegevoegd zodat het één document wordt. Daar worstel ik nog een beetje mee, maar dat
moet lukken.
Ik veronderstel bij dit alles geen ingrijpend commentaar meer van de staatssecretaris...

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 15 2020 15:29
Aan: mindef.nl; mindef.nl
CC: rijksoverheid.nl>; mindef.nl;

rij ksoverheid.nl>
Onderwerp: Q&A-bundel en tijdschema Staatscourant

1. Ter info: er komt 1 informatie! Q&A-bundel op de site, zie hieronder. RVB is daar nu me bezig.
2. Qua timing Staatscourant: Er vanuitgaande dat Stas a.s. vrijdag of begin volgende week de brieven
tekent voor gem W Betuwe (iaa een POC bij de Provincie) en daarna EK en TK, gaat daarna, mid
volgende week kopij naar regionale/lokale media. Die verschijnen mid de week erop. Zodat de plaatsing
in de Staatscourant volgt op vrijdag de 31e.

jij hebt het indienen voor die Staatscourant in de hand?
komt nog met een iets aangepaste ‘definitieve’ versie locatie-onderzoek.

Mvg
Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van:” tno.nl>
Datum: 15 2020 om 15:08:29 CET
Aan: “ Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP” < mindef.nl>
Kopie: “ rijksoverheid.nl” < rilksoverheid.nl>,

AL/DS/DAOG” < mindef.nl>,”
AL/HDB” mindef.nl>,”

tno.nl>,” tno.nl>,
tno.nl>,” DMO/PROJN/STGP”

mindef.nl>
Onderwerp:

Beste
Ik heb het genoegen jou de door mij ondertekende briefrapportage als bijlage te sturen
over inzake de “vragen en antwoorden” die in het kader van ons onderzoek “SMART-L
Herijnen” door TNO zijn beantwoord. Het origineel komt per post jouw kant op.



zal ik separaat de MS-Word file emailen zodat hij voor publicatie op de website de
TNO antwoorden integraal makkelijk kan overnemen.
M.vr.gr.

T+31
Senior research scientist M Cocation
Electronic Defence E tno.nl

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

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



doc 1298

From: “ rijksoverheid.nI>
Sent: Wednesday, 15, 2020, 4:27 PM
To: “ mindef.nI” < mindef.nI>
Cc:” mindef.nI” mindef.nl>
Subject: RE: Status rapporten

Prima wat mij betreft. Ik maak het rapport verder gereed. Als er nog commentaar dat moet leiden tot wijzigingen komt, dan
verneem ik dat en kan dat dan zo nodig nog aanpassen. Daarna zal ik het geheel aan jullie toesturen.
Groet,

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 15 2020 16:18
Aan: rijksoverheid.nl>
CC: mindef.nl
Onderwerp: Status rapporten
dank
Morgen krijgen we hopelijk zicht op reacties van Stas vwb locatie-onderzoek.
Zoals eerder gemeld, ze heeft begin vd middag beide rapporten en aanbiedingsbrief ontvangen, Ik sluit
niet uit dat ze nog met commentaar komt.
Naar ik aanneem komt er geen commentaar meer op de laatste versie van het TNO-rapport, dat is
immers wel als definitief aangekondigd door Z op 17 dec.
Mvg
Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: “ riiksoverheid.nl>
Datum: 15 2020 om 15:40:00 CET
Aan: “ AL/DS/DAOG” < mindef.nI>,

AL/HDB” mindef.nl>,”
BS/AL/DJZ/Cl BST” < mindef.nI>
Kopie: “ rijksoverheid.nl>,
Ing., DMO/PROJN/PRO]N DIP” < mindef.nI>
Onderwerp: RE: Q&A-bundel en tijdschema Staatscourant

Wat betreft de definitieve versie van het locatieonderzoek: ik ben nu bezig om het document definitief op te
maken.
Ik heb nog enkele kleine redactiepuntjes met afgesproken. Aansluitend haal ik de versie-aanduiding weg
en geef ik de status “definitief” met de datum vandaag (of morgen) Uit de colofon haal ik de aanduiding
“contactpersoon” ook weg.
De bijlagen moeten nog worden toegevoegd zodat het één document wordt. Daar worstel ik nog een beetje
mee, maar dat moet lukken.
Ik veronderstel bij dit alles geen ingrijpend commentaar meer van de staatssecretaris...

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 15 2020 15:29
Aan: mindef.nI; mindef.nl
CC: riiksoverheid.nl>; mindef.nl;

rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Q&A-bundel en tijdschema Staatscourant



1. Ter info: er komt 1 informatie! Q&A-bundel op de site, zie hieronder. RVB is daar nu me
bezig.
2. Qua timing Staatscourant: Er vanuitgaande dat Stas a.s. vrijdag of begin volgende week
de brieven tekent voor gem W Betuwe (iaa een POC bij de Provincie) en daarna EK en TK,
gaat daarna, mid volgende week kopij naar regionale/lokale media. Die verschijnen mid de
week erop. Zodat de plaatsing in de Staatscourant volgt op vrijdag de 31e.

jij hebt het indienen voor die Staatscourant in de hand?
komt nog met een iets aangepaste ‘definitieve’ versie locatie-onderzoek.

Mvg
Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: ‘ tno.nl>
Datum: 15 2020 om 15:08:29 CET
Aan: “ Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP”

min def. nl>
Kopie: “ riiksoverheid.nl”

riiksoverheid.nl>,”
AL/DS/DAOG” mindef.nl>,
AL/HDB” mindef.nl>,”

tno.nl>, “ tno.nl>,
tno.nI>,

DMO/PROJN/STGP” mindef.nI>
Onderwerp:

Beste
Ik heb het genoegen jou de door mij ondertekende briefrapportage als bijlage
te sturen over inzake de “vragen en antwoorden” die in het kader van ons
onderzoek “SMART-L Herijnen” door TNO zijn beantwoord. Het origineel
komt per post jouw kant op.

zal ik separaat de MS-Word file emailen zodat hij voor publicatie op de
website de TNO antwoorden integraal makkelijk kan overnemen.
M.vr.gr.

T +31
Senior research scientist M Location
Electronic Defence E tno.nI

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

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



doc 1300

From: rijksoverheid.nI>
Sent: Thursday, 16, 2020, 4:37 PM
To: ‘ mindef.nl” mindef.nl>; ‘ mindef.nl’”

mindef.nl>
Cc: ‘ rijksoverheid.nl>; mindef.nl”

mindef.nl>
Subject: rapport alternatieve locaties Herwijnen versie definitief.pdf
Attachments: rapport alternatieve locaties Herwijnen versie definïtief.pdf

Beste en
Bijgaand het definitieve rapport van het locatleonderzoek. Ik heb de bijlagen 3 en 4 toegevoegd. De bijlagen 1 en 2 verstuur ik
hierna apart in verband met de omvang van het totaal. Voor de verzending naar de Kamer moeten deze pdf’s nog apart worden
toegevoegd aan het geheel. Het ontbreekt mij even aan het technische inzicht hoe dat zou moeten.
Het bijgaande stuk heb ik zelf ook als Word document, maar dat is nog veel groter. Ik zou het jullie kunnen toesturen als je dat
wil.
Mvg,

Dit bericht kan informatie e vr:v die niet voor u is bestemd Indien u net ie oesdesseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenoer te melden en het bericht te verwiideren De Staat aanvaardt geen aansprakelijkneic voor
sçhade van v.elks aard ook die verband houat met risicos verbonden aan het elektronisch er:ed€ van berichten
This messcoe may contain information that is not intended for you 1f you are not the addressee or T this messaoe was cent to you by
mistake you are requestea to inform the sender and delete the massage The arv accepts no liability for damage of any ir. ‘esultng from
the risks inherent in the electronic transmission of messages



doc 1301

From: ‘ rijksoverheid.nl>
Sent: Friday, 17, 2020, 4:09 PM
To: ‘ mindef.nl’” < mindef.nI>; mindef.nl”

mindef.nI>
Cc: ‘ rijksoverheid.nI>; mindef.nI”

mindef.nI>
Subject: RE: hoe doen we dat met de bijlages?

Een begrijpelijke vraag. Er valt ook veel over de plaatjes te vinden: er zijn enkele locaties z6 klein dat ze net zo makkelijk (of
béter) achterwege gelaten hadden kunnen worden (maar dat zou dan weer feitelijke manipulatie zijn geweest). De platen zijn
moeilijk “te lezen” en de lay-out is niet heel erg nadrukkelijk gemaakt voor het publiek. Daarnaast zijn sommige 400 meter
zones ten onrechte ingetekend omdat het “pand” waaromheen de zone ligt, geen woning is... Wie met een loepje op zoek gaat
naar onjuistheden, zal er ook wel een aantal kunnen vinden. Ons verweer zou dan moeten zijn dat het ons niet van de hoofdlijn
heeft afgehouden en dat we bij de kansrijke locaties zelf wel degelijk kritisch hebben gekeken.
Als je deze bijlage zou weghalen dan moet de tekst van het rapport in par. 2.6. op de schop. Die verwijst nu naar de bijlage
omdat de afdruk van het overzicht in het hoofdrapport niet goed leesbaar is. Je zou dan misschien één of enkele deelpiaten
moeten opnemen in het hoofdrapport om inzicht te geven in wat er is gedaan. Daarnaast is deze bijlage, net zoals de ook zo
moeilijk leesbare kaartenbijlage 4, een tastbaar bewijs dat wij ook écht met digitale middelen, serieus en zo objectief mogelijk
een zeefanalyse hebben gedaan om alternatieve locaties te vinden. We hebben dat niet op de achterkant van een bierviltje
gedaan!
Ik denk dat de bijlage beter kan blijven, maar dat we ons bij de behandeling in de Kamer moeten voorbereiden op enig smalend
commentaar over details die niet correct zouden zijn. Daarvoor zouden we een ‘partyline’ moeten vaststellen om niet in
discussie te hoeven gaan over details (voor zover die er niet toe doen).
Het invoegen van de bijlagen 1 en 2 verdient inderdaad nog wel aandacht. Ik kan, desnoods met behulp van een collega, de drie
verschillende pdf-bestanden tot één nieuw maken. Alleen moeten we dan ook de paginanummering aanpassen. Die moet na
het hoofdrapport worden uitgeschakeld. Dat kan alleen in Word.
Wat een aandachtspunt wordt is de grote digitale omvang van het rapport. Je kunt het wel verkleinen, maar dan gaat de
kwaliteit ook sterk achteruit. Kortom; daar ben ik nog niet uit.

Van: mindef.nI < mindef.nI>
Verzonden: vrijdag 17 2020 14:56
Aan: mindef.nI; rijksoverheid.nI>
Onderwerp: hoe doen we dat met de bijlages?

Ik vraag me af of die kleurenbladen (bijl 4.B) met locatienummers wel relevant zijn voor de EK en TK. Het roept
mogelijk juist weer meer vragen op. geef jij daarover een finale say?
Als ze er toch in blijven, dan verdient de invoeging van de bijlagen van het RVB-rapport n.m.m. nog wel aandacht.

Nu zijn ze los, dat is niet handig. kun je er iemand naar laten kijken en er een geheel van laten maken dat qua

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

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



doc 1302

From: tno.nl>
Sent: Monday, 20, 2020, 6:12 PM
To: ‘ mindef.nl’ mindef.nl>
Cc: ‘ t tno.nl>; ‘ tno.nl>;

mindef.nl” < mindef.nI>
Subject: RE: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist.

Ha
vroeg mij jou te contacten. Dus dat doe ik dan maar.

Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet al het commentaar van de Stas kan lezen. Veel van wat ik wel kan
lezen, kan ik beantwoorden. Ik zie voornamelijk verhelderende vragen. Maar ook zie ik vragen die meer
op jullie dek liggen, de vragen in de trant van “wat gaan we hiermee doen”? Hoe gaan we hiermee
verder?
De vraag over de navigatieradars is, naar mijn mening, niet echt belangrijk. De bijdrage van de
navigatieradar is dermate klein dan meer radarsystemen niet veel veranderen.
Maar om wel hier navolging op te geven. @ is er een manier om een indruk te kunnen krijgen van
de gemiddelde drukte op de Waal?
G rt

T +311
Senior research scientist M Location From.

Electronic Defence E tno.nl

Otbn min
(o lIfe —

def.nl
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you <

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, mi
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. ndef.nl>
Sent:

maandag 20januari 2020 16:48
To: tno.nl>; mindef.nl;

mindef.nl; rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nI;
min d ef. n 1

Cc: t tno.nl>; mindef.nl; mindef.nl;
rijksoverheid.nl; ni; rijksoverheid.nl; mindef.nl

Subject: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist.
Beste Herwijnen-collega’s,
Midden van deze middag ontving ik een deel van de commentaren van de Stas op het pakket van afgelopen vrijdag.
Daarna meteen een vergadering in gedoken.
Stas heeft daar ook opmerkingen bij gedaan op stukken die in december zijn geproduceerd, ik ontving locatie-
onderzoek versie 3.0 van 19 dec retour. Ook heeft ze vragen en aanvullingen op het rapport van TNO dat, zie mijn
interne toelichting, de status definitief heeft. wil er svp toch naar kijken, ander gaarne even contacten.
Morgenochtend vroeg gaan en ik bij haar op audiëntie. Drie zaken wil ze daar concreet zien:

1. Het toezeggingen-overzicht.

2. De validatie van het TNO-rapport t treedt in contact met RIVM).

3. Tijdsplanning: (het origineel was:)

a. Do 23jan: Stas contact burgemeester West Betuwe

b. Vrij 24 brief naar EK en TK uit, mcl, beide rapporten -l- brief aan West Betuwe (i.a.a. provincie), mcl
rapporten en Q&A-bundel

c. Ma 27 website uploaden brieven, rapporten en Q&A-bundel

d. Wo 29 kennisgeving met aankondiging RCR in lokale media



e. Vrij 31 publicatie RCR in Staatscourant
f. Na upload website verzenden emails aan al degenen die een vraag hebben gesteld

RVB/ met verwijzing naar de website met Q&As.
ben jij in staat om de volgende (RCR)-stappen aan te vullen? (svp ook naar

3 feb is er een bezoek aan gem WB, maar ik weet daar verder geen details van.
Er zal zoals het ernaar uit ziet de komende dagen nog heel wat geschaafd en extra toegelegd uitgelegd moeten
worden. Graag daar snel me beginnen, het plan is nu nog dat eind deze week alles verstuurd wordt...
Ik heb de bladen met haar aantekeningen gescand. Graag allen die vast bezien en verwerken.

wat kunnen we haar morgen melden over die kwestie Ergens zag ik dat ze daarnaar vroeg.
Mvg

From: AL/DS/DAOG

Sënt: vrijdag 17 2020 14:52

To:’ tno.nl>; AL/HDB

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

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

rijksoverheid.nI>; DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;
mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>; 1 ni>;

BS/AL/DCO mindef.nl>; rijksoverheid.nl>;

BS/AL/DJZ/Cl BST< mindef.nl>;
rijksoverheid.nl) < riiksoverheid.nl>

Cc: AL/BSG < mindef.nI>; (LD), Drs. EMSD,

BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>
Subject: overzicht aanleveren documenten Herwijnen en andere acties (2)
Beste medestrijders,
Al deze documenten zijn onderweg naar de Stas (zie foto), en daarnaast ook in de formele, fysieke, parafenlijn.

Dank voor jullie bijdragen waar ik de 7e jan om had verzocht. Volgende week zal ik haar opmerkingen verwerken op

deze versie 7.
Ik voeg de tekst van de Interne toelichting toe.
Ondertussen is de planning dat de lokale/regionale bladen eind volgende week worden geïnformeerd. Deze bladen
kunnen de informele aankondiging van de RCR dan publiceren rond woensdag 29januari. De plaatsing in de
Staatscourant is voorzien eind van die week. overlegt hierover met DCO.
Mvg

From: AL/DS/DAOG

Sent: dinsdag 7 2020 12:24

To:’ tno.nI>; AL/HDB

mindef.nI>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP

mindef.nI>; riiksoverheid.nl; t tno.nl>;

riiksoverheid.nl; DMO/PRO]N/STGP mindef.nI>;

mindef.nl>;

rijksoverheid.nI>;
BS/AL/DJZ/Cl BST< mindef.nI>; BS/AL/DCO mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>

Cc: (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>;

AL/BSG < mindef.nI>

Subject: overzicht aanleveren documenten Herwijnen en andere acties
Beste medestrijders,
Ook al is het een dag na 3-Koningen, voor allemaal de beste wensen voor 2020!



Graag jullie medewerking voor het tijdig aanleveren van de volgende stukken:
Donderdagmiddag is er een ingelast overleg met de Stas. wil wo-avond de Stas de volgende stukken
toezenden, en daarmee voor wo 08 jan 16.00u bij en mij:

1. Finale versie Infographic RCR (van Mia reeds concept ontvangen);
2. Aanbiedings/appreciatie-brief beide rapporten aan EK en IK (dzv
3 Laatste versie Communicatieplan (kwam die van of
4. Stroomschema / stappenplan planning (Herwijnen wel akkoord geen alternatief)(ook van dacht ik).

Vraag: t / / Wanneer kunnen we de RCR in de Staatscourant aankondigen? Dit is ook
van belang voor het afgeven van de VVGB die voor zijn rekening neemt.

Plan is nu dat we a.s. vrijdag de 9e 13.00u aan de Stas meegeven:

1. Concept Aanbiedingsbrief ( aan EK en IK en daarnaast ook aan gemeente West Betuwe.
2. Rapport TNO t Z) (de meest actuele versie)

3. Rapport RVD t / (de meest actuele versie)
Voor volgende week is het plan nu:

1. Parafenronde (DM0, CDS, DJZ, DGB) start maandag de 13e nadat aantekeningen van Stas zijn
verwerkt. i.o.m. aanleveren bij BSG.

2. Beide (definitieve) rapporten bij en donderdag 16e COB t /
3. De 15e of 16e licht Stas telefonisch de burgemeester van Betuwe West in. laat via secr Stas

bel-afspraak maken.

4. Uiterlijk de 17e jan verstuurt Stas de aanbiedingsbrief met (definitieve) rapporten aan beide kamers
en West Betuwe.

5. verzendt een digitale versie van rapporten met separate aanbiedingsbrief naar West Betuwe
(wie heeft voor mij contactgegevens van

6. Zodra die brieven verstuurd zijn, plaatst de beide brieven en beide rapporten op de defensie
radarwebsite.

Separaat zal bellen met gemeente Reusel over hun brief van 21 okt t svp de contactgegevens even aan mij
geven, zoals vanochtend besproken). informeert provincie Zeeland vwb aanstaande VVGB voor Noord-Beveland.
De VVGBn worden pas afgegeven nadat de RCR in de Staatscourant is afgekondigd.
In de week dat de VVGB voor projecten in de provincie Noord-Brabant (met o.a. A-16-parken) worden afgegeven
(dzv zal de brieven aan Stas voorleggen waarmee Reusel en prov N-Brabant een formeel antwoord
geeft.
Tot donderdag (voor het merendeel) bij de werkgroepvergadering, en anders om 12.30u bij de Stas.

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

bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht

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

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



doc 1303

From: ‘ tno.nl>
Sent: Tuesday, 21, 2020, 5:02 PM
To: mindef.nl” < mindef.nI>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;
rijksoverheid.nl < rijksoverheid.nl>; rijksoverheid.nl’

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

Cc: ‘ tno.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;
rijksoverheid.nl < rijksoverheid.nl>; nl’

ni>; ‘ rijksoverheid. nl’ < rijksoverheid nl>;
mindef.nl” mindef.nl>

Subject: 5G en gezondheid

Ter info:
Beste deelnemers aan de klankbordgroep van het KP EMV,
Deze eerste indruk is opgesteld door leden van het Kennisplatform die niet betrokken zijn bij het onderzoek.
Het RIVM en Agentschap Telecom (AT) hebben onderzocht wat de mogelijke toekomstige blootstelling zal worden
aan elektromagnetische velden (EMV) afkomstig van 56-systemen. Onderzocht is wat dit betekent voor de
gezondheid van mensen en of er sprake kan zijn van verstoring van apparaten.
Eerste indruk
Het RIVM en AT verwachten dat het aantal apparaten dat bijdraagt aan de blootstelling van mensen verder zal
toenemen. Wat dit betekent voor de totale blootstelling van mensen aan elektromagnetische velden is onbekend.
Dit kan met de introductie van 56 toenemen, hetzelfde blijven of zelfs minder worden. Metingen moeten uitwijzen
wat de trend gaat worden. De onderzochte 56 zenders voldoen aan de blootstellingslimieten voor
elektromagnetische velden.
Het vervolg van dit bericht vindt u op de website: https://www.kennisplatform.nl/onderzoek-rivm-en-at

naar-5g/
Met hartelijke groet,

Onderzoeksondersteuner
Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid
tel:

@ kennisplatform . nl
In het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid werken RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR Nederland,

Agentschap Telecom en ZonMw samen om wetenschap te duiden voor burgers en werknemers. Zie ook; www.kennisplatform.nl

Het Kennisplatform EMV werkt samen met de Gezondheidsraad.

Kenni platform
ElektroMaguetische Velden
RIVM 1 TNO 1 DNV GC.
GGD GHOR NEDERLAND

AGENTSCHAP TELECOM

ZON MW

T ÷31

M Location
E nI

Innovatlon

Senior research scientist

________

Electronic Defence

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you



by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,

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

messages.

@min
def.nl < mindef.nl>
Sent: dinsdag 21 2020 13:50

To: tno.nl>; mindef.nl;
mindef.nl; rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nl;

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

ni; rijksoverheid.nI; mindef.nl

Subject: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2)
Beste collega’s,
Vanochtend met en Stas overlegd.
We zijn er nog niet. Er zijn nog diverse acties vereist, Ik stuur deze mail nu vast omdat we onze tijd hard nodig
hebben. Mogelijk volgt nog met aanpassingen in de set aan richtlijnen.
Hieronder vat ik die samen. In het algemeen: daar waar Stas aantekeningen heeft gemaakt op (voor een deel oude)
documenten/rapporten/info-bundels:

1. Verwerk ze daar waar mogelijk
2. Daar waar je echt niet verstandig lijkt, of daar waar Stas om toelichting vraagt, geef die toelichting dan

aan mij, dan plaats ik die in een interen toelichting (IT, net als ik vrijdag j.l. had gedaan). Hierbij
duidelijk aangeven wat haar vraag was, bij welke tekst (op welk blz-nummer), en jullie
commentaar/toelichting. Ik wil jullie tekstblokken eenvoudig kunnen kopiëren in het IT. de
tekstblokken moeten dus zelfdragend zijn.

Vwb TNO:

1. Stas wil alle data op 2020 zetten t svp toelichten waarom toch bewust de kop TNO 2019 R11793
wordt gehanteerd).

2. Stas wees op het AD met onrust over 5G t svp toelichten dat er binnenkort een demonstratie is
en dat jullie rapport de invloed van 5G als minimaal inschat, Etc...)

3. en ik hebben a.s. donderdag van 13-1530 geblokkeerd in de agenda’s om‘

______

en jou te
ontmoeten op de Waalsdorpervlakte vwb de “validatie” die de Stas wil.

4. Pagina 8/48 Mindef aanpassen in RVB.
5. Zie verder aantekeningen in scan van gister.

Overleg met college B&W gemeente West Betuwe op 3 feb.

1. Mij is bekend: 3 feb staat gepland voor een overleg met wethouder en ambtenaar en
vertegenwoordiger van ODRA (die achter de vraag van de gemeente staat mbt geluid/trillingen). Doel
vh gesprek is toelichting twee onderzoeken en planning/bespreking vervolg (oa. Rol gemeente bij
organiseren informatiebijeenkomst) . Vanuit ons zijn en daarbij.

2. Stas wil de wethouder(s) er zoveel mogelijk bij betrekken. Zij wil dit bezoek aangrijpen om de nieuwe
wethouder ‘zoveel mogelijk mee te nemen’. Wie plant dit bezoek

3. Wanneer Stas het pakket vrijdag de 31e verstuurt, dan kan die middag het hele pakket online.

KNMI.
1. Stas wil op papier zien at KNMI aangaf niets voor de voorgestelde radarruil te voelen. Ik zal dat ook

moeten verwerken in de aanbiedingsbrief,E zit jij daar bovenop?
RVB-rapport.

2. Stas heeft comments gegeven op versie 3.0 met datum 13 dec. Die lag voor op 17 dec toen we met de
Stas alle rapporten uitvoerig doornamen. Ik ga ervan uit dat het gros daarvan is verwerkt in de versie
die vorige week heeft aangedragen.

3. Waar ze flinke accenten wil leggen is bij de samenvatting, kijk heel secuur naar haar
aantekeningen. Ik voeg de scan die ik gister verstuurde nog even bij. Ze viel over “ Stas overweegt RCR



in te zetten”. Dat was in juni al besloten. Ze wil weten wat ‘passende bouwtitels’ zijn. Stas staat niet
achter het benoemen van ‘de participatietrajecten’ . Die vormen geen redenen voor uitstel, zie ze.

4. Vwb die participatietrajecten. Op 2 dec heeft Stas aan Moonen “toegezegd’:

Mevr. Moonen vroeg toezeggingen van de staatssecretaris over de inrichting van het

proces van inspraak en een brief aan beide Kamers waarin de staatssecretaris

verantwoording aflegt over de kwaliteit van proces tijdens het gehele project en hoe

zij invulling heeft gegeven aan voorstellen voor alternatieve locaties en hoe ze is

omgegaan met inspraak van de bewoners.

5. Wil RVB komen met een concept-frase? Dus meer uitgewerkt hoe de inspraak van bewoners
vorm krijgt binnen de RCR. De “toezegging-vraag van Moonen” blikt ook terug. Ze wil dat de Stas
verantwoording aflegt. Uit het net aangepaste “toezeggingen-overzicht” haal ik niet dat Stas dit
inderdaad zelf ook toezegt!

6. Verder, Stas suggereert dat die 18-24 maanden extra tijd tov Herwijnen is exclusief infra-inspanningen
zoals aanleggen kabels/wegen etc.. Zij redeneert dat het uitstel sowieso 18-24 maanden betreft (dat
correspondeert met het woordje minimaal) in het meest gunstigste geval.

Graag jullie respons voor mijn interne toelichting (nadere uitleg en reakties op niet-verwerkte suggesties van de
Stas) en aangepaste rapporten voor donderdag COB. We doen een poging dit vrijdag mee te geven in haar

weekend post. Volgende week is ze op reis, de 31e moeten we zien te komen tot een finale handtekeningen en
verzenden rapporten.
Letwel: het is denkbaar dat we niet deze maand tot finalisering komen. Wanneer ze na haar reis meer opmerkingen
heeft, kunnen de brieven niet voor feb de deur uit. In dat geval komen we knel met aankondigingen in lokale
bladen en de Staatscourant. Ik bespreek dit met Voorlopig dus niet verwijzen naar publicatie in de

Staatscourant de 3;ejan!

Mvg

From: AL/D5/DAOG

Sent: maandag 20 2020 16:48

To:’ tno.nl>; AL/HDB
mindef.nl>; Ing., DMO/PRO]N/PROJN DIP

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

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

Cc:’ t tno.nl>; DMO/PROJN/STGP
mindef.nl>;

mindef.nl>;’ riiksoverheid.nl>;
nI>;’ riiksoverheid.nl>; BS/AL/DCO

min def. nI>

Subject: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist.

Importance: High
Beste Herwijnen-collega’s,
Midden van deze middag ontving ik een deel van de commentaren van de Stas op het pakket van afgelopen vrijdag.
Daarna meteen een vergadering in gedoken.
Stas heeft daar ook opmerkingen bij gedaan op stukken die in december zijn geproduceerd, ik ontving locatie-
onderzoek versie 3.0 van 19 dec retour. Ook heeft ze vragen en aanvullingen op het rapport van TNO dat, zie mijn
interne toelichting, de status definitief heeft. wil er svp toch naar kijken, ander gaarne even contacten.
Morgenochtend vroeg gaan en ik bij haar op audiëntie. Drie zaken wil ze daar concreet zien:

1. Het toezeggingen-overzicht.
2. De validatie van het TNO-rapport t treedt in contact met RIVM).

3. Tijdsplanning: (het origineel was:)
a. Do 23jan: Stas contact burgemeester West Betuwe



b. Vrij 24 brief naar EK en TK uit, mcl, beide rapporten + brief aan West Betuwe (i.a.a. provincie), md

rapporten en Q&A-bundel
c. Ma 27 website uploaden brieven, rapporten en Q&A-bundel
d. Wo 29 kennisgeving met aankondiging RCR in lokale media
e. Vrij 31 publicatie RCR in Staatscourant
f. Na upload website verzenden emails aan al degenen die een vraag hebben gesteld

t RVB/ met verwijzing naar de website met Q&As.
ben jij in staat om de volgende (RCR)-stappen aan te vullen? fsvp ook naar

3 feb is er een bezoek aan gem WB, maar ik weet daar verder geen details van.
Er zal zoals het ernaar uit ziet de komende dagen nog heel wat geschaafd en extra toegelegd uitgelegd moeten
worden. Graag daar snel me beginnen, het plan is nu nog dat eind deze week alles verstuurd wordt...
Ik heb de bladen met haar aantekeningen gescand. Graag allen die vast bezien en verwerken.

wat kunnen we haar morgen melden over die kwestie Ergens zag ik dat ze daarnaar vroeg.
Mvg

From: AL/DS/DAOG

Sent: vrijdag 17 2020 14:52
To:’ tno.nl>; AL/HDB

mindef.nl>; Ing., DMO/PRO]N/PROJN DIP
mindef.nl>;’ rijksoverheid.nI’ < riiksoverheid.nl>;

t tno.nl>; rijksoverheid.nl’

riiksoverheid.nl>; DMO/PROJ N/STGP mindef.nl>;
mindef.nI>;’

riiksoverheid.nl>;
BS/AL/DCO mindef.nl>;’ riiksoverheid.nl>;

BS/AL/DJZ/Cl BST < mindef.nI>;

riiksoverheid.nI) < riiksoverheid.nl>
Cc: AL/BSG < mindef.nl>; (LD), Drs. EMSD,
BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nI>

Subject: overzicht aanleveren documenten Herwijnen en andere acties (2)
Beste medestrijders,
Al deze documenten zijn onderweg naar de Stas (zie foto), en daarnaast ook in de formele, fysieke, parafenlijn.

Dank voor jullie bijdragen waar ik de 7e jan om had verzocht. Volgende week zal ik haar opmerkingen verwerken op
deze versie 7.
Ik voeg de tekst van de Interne toelichting toe.
Ondertussen is de planning dat de lokale/regionale bladen eind volgende week worden geïnformeerd. Deze bladen
kunnen de informele aankondiging van de RCR dan publiceren rond woensdag 29januari. De plaatsing in de
Staatscourant is voorzien eind van die week. overlegt hierover met DCO.
Mvg

From: AL/DS/DAOG

Sent: dinsdag 7 2020 12:24

To:’ tno.nl>; AL/HDB

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

riiksoverheid.nl; DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;
mindef.nI>;

riiksoverheid.nl>;’
BS/AL/DJZ/Cl BST< mindef.nI>; BS/AL/DCO mindef.nl>;

rilksoverheid.nl>
Cc: (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nI>;



BS/AL/BSG < mindef.nI>
Subject: overzicht aanleveren documenten Herwijnen en andere acties
Beste medestrijders,
Ook al is het een dag na 3-Koningen, voor allemaal de beste wensen voor 2020!
Graag jullie medewerking voor het tijdig aanleveren van de volgende stukken:
Donderdagmiddag is er een ingelast overleg met de Stas. wil wo-avond de Stas de volgende stukken
toezenden, en daarmee voor wo 08 16,00u bii en mij:

1. Finale versie Infographic RCR (van Mia reeds concept ontvangen);
2. Aanbiedings/appreciatie-brief beide rapporten aan EK en TK (dzv
3. Laatste versie Communicatieplan (kwam die van of
4. Stroomschema / stappenplan planning (Herwijnen wel akkoord geen alternatief)(ook van dacht ik).

Vraag: ( / / Wanneer kunnen we de RCR in de Staatscourant aankondigen? Dit is ook
van belang voor het afgeven van de VVGB die voor zijn rekening neemt.

Plan is nu dat we a.s. vrildag de 9e 13.00u aan de Stas meegeven:

1. Concept Aanbiedingsbrief aan EK en TK en daarnaast ook aan gemeente West Betuwe.
2. Rapport TNO t Z) (de meest actuele versie)
3. Rapport RVD t / (de meest actuele versie)

Voor volgende week is het plan nu:

1. Parafenronde (DM0, CDS, DJZ, DGB) start maandag de 13e nadat aantekeningen van Stas zijn
verwerkt. i.o.m. aanleveren bij BSG.

2. Beide (definitieve) rapporten bij en donderdag 16e COB t /
3. De 15e of 16e licht Stas telefonisch de burgemeester van Betuwe West in. laat via secr Stas

bel-afspraak maken.

4. Uiterlijk de 17e verstuurt Stas de aanbiedingsbrief met tdefinitieve) rapporten aan beide kamers
en West Betuwe.

5. verzendt een digitale versie van rapporten met separate aanbiedingsbrief naar West Betuwe
(wie heeft voor mij contactgegevens van

6. Zodra die brieven verstuurd zijn, plaatst de beide brieven en beide rapporten op de defensie
radarwebsite.

Separaat zal bellen met gemeente Reusel over hun brief van 21 okt t svp de contactgegevens even aan mij
geven, zoals vanochtend besproken). informeert provincie Zeeland vwb aanstaande VVGB voor Noord-Beveland.
De VVGBn worden pas afgegeven nadat de RCR in de Staatscourant is afgekondigd.
In de week dat de VVGB voor projecten in de provincie Noord-Brabant (met o.a. A-16-parken) worden afgegeven
(dzv zal de brieven aan Stas voorleggen waarmee Reusel en prov N-Brabant een formeel antwoord
geeft.
Tot donderdag (voor het merendeel) bij de werkgroepvergadering, en anders om 12.30u bij de Stas.

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.



doc 1304

From: ‘ tno.nl>
Sent: Tuesday, 21, 2020, 5:01 PM
To: mindef.nl’ < mindef.nl>
Cc: ‘ mindef.nl” mindef.nl>;

tno.nl>; ‘ f tno.nl>;
tno.nl>

Subject: RE: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2)

Beste
Ik heb drie vragen:

1. Wil Defensie echt alleen voor het veranderen van MinDef naar RVB een nieuwe rapportage? Dat
is een slag die tijd kost en dat voegt niets toe. Het doet immers geen afbreuk aan de inhoud en
conclusies. Verder is niemand het in de eerdere conceptversie opgevallen dus heel erg storende
is het kennelijk niet.

2. Er is een blok tijd donderdag tussen 13:00 en 15:00 geblokkeerd maar de secretaresse van Kemo
benaderde mij om svp asap aan te geven welk deel hij moet vrijhouden voor ons overleg.
Zou je svp kunnen aangeven wanneer jullie hier zijn?

3. Ik kan echt niet al het commentaar van de Stas goed plaatsen, zouden we daar donderdag ook
tijd voor kunnen nemen? Want anders weet ik niet of ik niet iets belangrijks over het hoofd zie
voor de behandeling van het actiepunt “Zie verder aantekeningen in scan van gister”.

BVD!
M .vr.gr.

T +311
Senior research scientist M Location From.

Electronic Defence E tno.nI

___________________

@ min
• w for Ufe

def. nI
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, mi
for the manner in which you use t and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of

messages. ndef.nl>
Sent:

dinsdag 21 2020 13:50
To: tno.nl>; mindef.nl;

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

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

Subject: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2)
Beste collega’s,
Vanochtend met en Stas overlegd.
We zijn er nog niet. Er zijn nog diverse acties vereist. Ik stuur deze mail nu vast omdat we onze tijd hard nodig
hebben. Mogelijk volgt nog met aanpassingen in de set aan richtlijnen.
Hieronder vat ik die samen. In het algemeen: daar waar Stas aantekeningen heeft gemaakt op (voor een deel oude)
documenten/rap po rte nu nfo-b u n de Is:

1. Verwerk ze daar waar mogelijk
2. Daar waar je echt niet verstandig lijkt, of daar waar Stas om toelichting vraagt, geef die toelichting dan

aan mij, dan plaats ik die in een interen toelichting (IT, net als ik vrijdag j.I. had gedaan). Hierbij
duidelijk aangeven wat haar vraag was, bij welke tekst (op welk biz-nummer), en jullie
commentaar/toelichting, Ik wil jullie tekstblokken eenvoudig kunnen kopiëren in het IT. de
tekstblokken moeten dus zelfdragend zijn.



Vwb TNO:

1. Stas wil alle data.op 2020 zetten t svp toelichten waarom toch bewust de kop TNO 2019 R11793
wordt gehanteerd).

2. Stas wees op het AD met onrust over 5G t svp toelichten dat er binnenkort een demonstratie is
en dat jullie rapport de invloed van 5G als minimaal inschat. Etc...)

3. en ik hebben a.s. donderdag van 13-1530 geblokkeerd in de agenda’s om” en jou te
ontmoeten op de Waalsdorpervlakte vwb de “validatie” die de Stas wil.

4. Pagina 8/48 Mindef aanpassen in RVB.

5. Zie verder aantekeningen in scan van gister.
Overleg met college B&W gemeente West Betuwe op 3 feb.

1. Mij is bekend: 3 feb staat gepland voor een overleg met wethouder en ambtenaar en
vertegenwoordiger van ODRA (die achter de vraag van de gemeente staat mbt geluid/trillingen ). Doel
vh gesprek is toelichting twee onderzoeken en planning/bespreking vervolg foa. Rol gemeente bij
organiseren informatiebijeenkomst) . Vanuit ons zijn en daarbij.

2. Stas wil de wethouder(s) er zoveel mogelijk bij betrekken. Zij wil dit bezoek aangrijpen om de nieuwe
wethouder ‘zoveel mogelijk mee te nemen’. Wie plant dit bezoek

3. Wanneer Stas het pakket vrijdag de 31e verstuurt, dan kan die middag het hele pakket online.
KNMI.

1. Stas wil op papier zien at KNMI aangaf niets voor de voorgestelde radarruil te voelen. Ik zal dat ook
moeten verwerken in de aanbiedingsbrief. zit jij daar bovenop?

RVB-rapport.

2. Stas heeft comments gegeven op versie 3.0 met datum 13 dec. Die lag voor op 17 dec toen we met de
Stas alle rapporten uitvoerig doornamen. Ik ga ervan uit dat het gros daarvan is verwerkt in de versie
die vorige week heeft aangedragen.

3. Waar ze flinke accenten wil leggen is bij de samenvatting. kijk heel secuur naar haar
aantekeningen. Ik voeg de scan die ik gister verstuurde nog even bij. Ze viel over “ Stas overweegt RCR
in te zetten”. Dat was in juni al besloten. Ze wil weten wat ‘passende bouwtitels’ zijn. Stas staat niet
achter het benoemen van ‘de participatietrajecten’ . Die vormen geen redenen voor uitstel, zie ze.

4. Vwb die participatietrajecten. Op 2 dec heeft Stas aan Moonen “toegezegd’:

Mevr. Moonen vroeg toezeggingen van de staatssecretaris over de inrichting van het
proces van inspraak en een brief aan beide Kamers waarin de staatssecretaris
verantwoording aflegt over de kwaliteit van proces tijdens het gehele project en hoe
zij invulling heeft gegeven aan voorstellen voor alternatieve locaties en hoe ze is
omgegaan met inspraak van de bewoners.

5. Wil RVB komen met een concept-frase? Dus meer uitgewerkt hoe de inspraak van bewoners
vorm kriigt binnen de RcR. De “toezegging-vraag van Moonen” blikt ook terug. Ze wil dat de Stas
verantwoording aflegt. Uit het net aangepaste “toezeggingen-overzicht” haal ik niet dat Stas dit
inderdaad zelf ook toezegt!

6. Verder, Stas suggereert dat die 18-24 maanden extra tijd tov Herwijnen is exclusief infra-inspanningen
zoals aanleggen kabels/wegen etc.. Zij redeneert dat het uitstel sowieso 18-24 maanden betreft (dat
correspondeert met het woordje minimaal) in het meest gunstigste geval.

Graag jullie respons voor mijn interne toelichting (nadere uitleg en reakties op niet-verwerkte suggesties van de
Stas) en aangepaste rapporten voor donderdag COB. We doen een poging dit vrijdag mee te geven in haar

weekend post. Volgende week is ze op reis, de 31e moeten we zien te komen tot een finale handtekeningen en

verzenden rapporten.
Letwel: het is denkbaar dat we niet deze maand tot finalisering komen. Wanneer ze na haar reis meer opmerkingen
heeft, kunnen de brieven niet voor feb de deur uit. In dat geval komen we knel met aankondigingen in lokale
bladen en de Staatscourant. Ik bespreek dit met Voorlopig dus niet verwijzen naar publicatie in de

Staatscourant de 3lejan!

Mvg



From: AL/DS/DAOG
Sent: maandag 20 2020 16:48

To: tno.nl>; AL/HDB

mindef.nl>; Ing., DMO/PRO]N/PROJN DIP
mindef.nI>;’ rijksoverheid.nl’ < riiksoverheid.nI>;

t rijksoverheid.nI’ < rijksoverheid.nI>;

BS/AL/DJZ/CI BST< mindef.nI>
Cc:’ ( tno.nI>; DMO/PROJN/STGP

min def. nI>;
mindef.nl>;’ riiksoverheid.nl>;

nI>; rijksoverheid.nl>; BS/AL/DCO

mi nd ef. ni>
Subject: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist.
Importance: High
Beste Herwijnen-collega’s,
Midden van deze middag ontving ik een deel van de commentaren van de Stas op het pakket van afgelopen vrijdag.
Daarna meteen een vergadering in gedoken.
Stas heeft daar ook opmerkingen bij gedaan op stukken die in december zijn geproduceerd, ik ontving locatie-
onderzoek versie 3.0 van 19 dec retour. Ook heeft ze vragen en aanvullingen op het rapport van TNO dat, zie mijn
interne toelichting, de status definitief heeft. wil er svp toch naar kijken, ander gaarne even contacten.
Morgenochtend vroeg gaan en ik bij haar op audiëntie. Drie zaken wil ze daar concreet zien:

1. Het toezeggingen-overzicht.
2. De validatie van het TNO-rapport t treedt in contact met RIVM).
3. Tijdsplanning: (het origineel was:)

a. Do 23jan: Stas contact burgemeester West Betuwe
b. Vrij 24 brief naar EK en TK uit, mcl, beide rapporten ÷ brief aan West Betuwe (i.a.a. provincie), mcl

rapporten en Q&A-bundel
c. Ma 27 website uploaden brieven, rapporten en Q&A-bundel
d. Wo 29 kennisgeving met aankondiging RCR in lokale media
e. Vrij 31 publicatie RCR in Staatscourant
f. Na upload website verzenden emails aan al degenen die een vraag hebben gesteld

t RVB/ met verwijzing naar de website met Q&As.
ben jij in staat om de volgende (RCR)-stappen aan te vullen? (svp ook naar

3 feb is er een bezoek aan gem WB, maat ik weet daar verder geen details van.
Er zal zoals het ernaar uit ziet de komende dagen nog heel wat geschaafd en extra toegelegd uitgelegd moeten
worden. Graag daar snel me beginnen, het plan is nu nog dat eind deze week alles verstuurd wordt...
Ik heb de bladen met haar aantekeningen gescand. Graag allen die vast bezien en verwerken.

wat kunnen we haar morgen melden over die kwestie fam V? Ergens zag ik dat ze daarnaar vroeg.
Mvg

From: AL/DS/DAOG

Sent: vrijdag 17 2020 14:52

To:’ tno.nl>; AL/HDB
mindef.nl>; Ing., DMO/PROjN/PROJN DIP

mindef.nl>;’ rijksoverheid.nl’ < rijksoverheid.nl>;
tno.nl>; ‘ rijksoverheid.nl’

rijksoverheid.nl>; DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;
mindef.nl>;’

rijksoverheid. nI>;
BS/AL/DCO mindef.nl>;’ rijksoverheid.nl>; Vogel-Frishert,



M, Mr. drs., BS/AL/DJZ/CI BST< mindef.nI>;

riiksoverheid.nI) < rijksoverheid.nl>

Cc: AL/BSG < mindef.nl>; (LD), Drs. EMSD,

BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>
Subject: overzicht aanleveren documenten Herwijnen en andere acties (2)
Beste medestrijders,
Al deze documenten zijn onderweg naar de Stas (zie foto), en daarnaast ook in de formele, fysieke, parafenlijn.

Dank voor jullie bijdragen waar ik de 7e jan om had verzocht. Volgende week zal ik haar opmerkingen verwerken op
deze versie 7.
Ik voeg de tekst van de Interne toelichting toe.
Ondertussen is de planning dat de lokale/regionale bladen eind volgende week worden geïnformeerd. Deze bladen
kunnen de informele aankondiging van de RCR dan publiceren rond woensdag 29januari. De plaatsing in de
Staatscourant is voorzien eind van die week. overlegt hierover met DCO.
Mvg

From: AL/DS/DAOG

Sent: dinsdag 7 2020 12:24

To:’ tno.nI>; AL/HDB

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

mindef.nI>; riiksoverheid.nl; t tno.nI>;

riiksoverheid.nl; DMO/PROJ N/STGP mindef.nl>;
mi ndef. ni>;

rijksoverheid.nl>;’ fl1>;
BS/AL/DJZ/Cl BST< mindef.nl>; BS/AL/DCO mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>
Cc: (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>;

AL/BSG < mindef.nl>
Subject: overzicht aanleveren documenten Herwijnen en andere acties
Beste medestrijders,
Ook al is het een dag na 3-Koningen, voor allemaal de beste wensen voor 2020!
Graag jullie medewerking voor het tijdig aanleveren van de volgende stukken:
Donderdagmiddag is er een ingelast overleg met de Stas. wil wo-avond de Stas de volgende stukken
toezenden, en daarmee voor wo 08 ian 16.00u bij en mii:

1. Finale versie Infographic RCR (van Mia reeds concept ontvangen);
2. Aanbiedings/appreciatie-brief beide rapporten aan EK en IK (dzv

3. Laatste versie Communicatieplan (kwam die van of
4. Stroomschema / stappenplan planning (Herwijnen wel akkoord geen alternatief)(ook van dacht ik).

Vraag: t / / Wanneer kunnen we de RCR in de Staatscourant aankondigen? Dit is ook
van belang voor het afgeven van de VVGB die voor zijn rekening neemt.

Plan is nu dat we a.s. vrijdag de 9e 13.00u aan de Stas meegeven:

1. Concept Aanbiedingsbrief aan EK en IK en daarnaast ook aan gemeente West Betuwe.

2. Rapport TNO t Z) (de meest actuele versie)
3. Rapport RVD t / (de meest actuele versie)

Voor volgende week is het plan nu:

1. Parafenronde (DM0, CDS, DJZ, DGB) start maandag de 13e nadat aantekeningen van Stas zijn
verwerkt. Lo.m. aanleveren bij BSG.

2. Beide (definitieve) rapporten bij en donderdag 16e COB t /
3. De 15e of 16e jan licht Stas telefonisch de burgemeester van Betuwe West in. laat via secr Stas

bel-afspraak maken.



4. Uiterlijk de 17e jan verstuurt Stas de aanbiedingsbrief met (definitieve) rapporten aan beide kamers
en West Betuwe.

5. verzendt een digitale versie van rapporten met separate aanbiedingsbrief naar West Betuwe
(wie heeft voor mij contactgegevens van

6. Zodra die brieven verstuurd zijn, plaatst de beide brieven en beide rapporten op de defensie
radarwebsite.

Separaat zal bellen met gemeente Reusel over hun brief van 21 okt t svp de contactgegevens even aan mij
geven, zoals vanochtend besproken). informeert provincie Zeeland vwb aanstaande VVGB voor Noord-Beveland.
De VVGBn worden pas afgegeven nadat de RCR in de Staatscourant is afgekondigd.
In de week dat de WGB voor projecten in de provincie Noord-Brabant (met o.a. A-16-parken) worden afgegeven
(dzv zal de brieven aan Stas voorleggen waarmee Reusel en prov N-Brabant een formeel antwoord
geeft.
Tot donderdag (voor het merendeel) bij de werkgroepvergadering, en anders om 12.30u bij de Stas.

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

bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht

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

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



doc 1305

From: ‘ Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP’ < mindef.nI>
Sent: Tuesday, 21, 2020, 7:33 PM
To: AL/HDB” mindef.nl>;

AL/DS/DAOG” < mindef.nI>
Cc: ‘ rijksoverheid.nl’ < rijksoverheid.nl>;
DMO/PROJN/STGP” mindef.nl>
Subject: RE: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2)

Klopt, alleen was dat afgesproken in een tijd dat nog niet duidelijk was of de motie zou
worden aangenomen en ook niet dat de EK inmiddels akkoord zou zijn. Ik had het KNMI vlak
voordat onderstaande mail stuurde net gemaild dat die formele weg niet meer
noodzakelijk was. Ik had jou en daar vorige week dinsdag ook al om gevraagd maar
(begrijpelijk in de drukte) geen reactie op gekregen.
Ik kan het verslag uiteraard ook in een nota omzetten en deze door de aanwezigen van het
KNMI laten accorderen. Daarmee zou de uitkomst van het gesprek toch helder moeten zijn?
Dat is een stuk makkelijker en sneller dan dat ik een formele brief naar hen moet sturen die
ze dan ook weer formeel moeten beantwoorden.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

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

M +31
mindef.nl

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

AL/HDB mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 21 2020 19:28
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>;

AL/DS/DAOG < mindef.nl>
CC: rijksoverheid.nl; DMO/PROJ N/STGP

mindef.nl>; AL/HDB mindef.nl>
Onderwerp: RE: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2)

In de laatste zin van jouw verslag lees ik toch dat de briefwisseling waar de STAS om vroeg
al voorzien was. Het gaat erom dat we de brief op de website willen plaatsen. Dat kan niet
met een verslag in mailvorm

From: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>
Sent: dinsdag 21 2020 19:20
To: AL/DS/DAOG < mindef.nl>
Cc: rijksoverheid.nl; DMO/PRO]N/STGP

mindef.nI>; AL/HDB mindef.nl>
Subject: RE: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2)
Beste
Over het op papier zetten van de reactie van het KNMI het volgende;
De dag na het overleg met het KNMI heb ik een verslag naar en verstuurd (jou in
cc). De inhoud van het verslag heb ik onder aan deze mail geplakt.



Vooralsnog ga ik er van uit dat dit verslag voor de Stas voldoende “bewijs op papier” is dat
het KNMI niets zag in de voorgestelde radarruil.
De aanwezigen staan in het verslag en mocht het echt nodig zijn kan daar altijd nog om een
bevestiging van wat in het verslag staat worden gevraagd.
Ik had inmiddels al aan het KNMI doorgegeven dat een formeel verzoek (zoals in de laatste
regel van het verslag genoemd) niet meer nodig zou zijn. Naar mijn mening is dat in deze
fase overbodig en kost het beide partijen onnodig tijd.
*** Verslag bespreking KNMI dd 10-12-2019 ‘‘<

“ en
Gisteren, samen met met het KNMI gesproken over de voorgestelde
radar-ruil.
Van het KNMI waren bij het gesprek aanwezig - Hoofd van de afdeling
Waarneming (waar de radar onder valt), - Directie adviseur,

— Expert Meteorologische Instrumentatie en — Adviseur
Meteorologische Instrumentatie.
Na een korte uitleg van de historie en de achtergrond van de vraag, werd het al vrij snel
duidelijk dat het KNMI het idee niet omarmt. Het instituut is zeer tevreden over de locatie
Herwijnen.
Op hoofdlijnen heeft het KNMI de zelfde operationele eisen aan de locatie als ons. Een
locatie als Nieuw Milligen zou voor hun ook afvallen op grond van een slechte lage hoogte
dekking naar het oosten. Voor het KNMI is de bewolking op lage hoogte enorm belangrijk en
de positie op Herwijnen, in combinatie met hun radar in den Helder levert voor hun doel de
beste combinatie. Ook andere alternatieve locaties die wij zouden kunnen aanleveren
zouden op die gronden afvallen. Als de locatie niet geschikt is voor onze radar, dan is hij ook
niet geschikt voor de weerradar.
Bovendien is de beschikbaarheid van de radar voor hun enorm belangrijk. Als we de radar
zouden willen verhuizen zou dit tijd moeten worden opgevangen door inhuur van een andere
radar of het plaatsen van een nieuwe radar op de nieuwe locatie. Beide situaties zijn enorm
duur.
Ik heb afgesproken dat ik de vraag nog middels een brief formeel aan de directie
van het KNMI zou stellen en dat ze deze formeel zouden beantwoorden Daarmee
hebben we de vraag ook meteen vastgelegcL”
*** Einde verslag ***

Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

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

M +31
mindef.nl

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

Van: AL/DS/DAOG < mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 21 2020 13:50
Aan:’ tno.nl>; AL/HDB

mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
mindef.nl>;’ rijksoverheid.nl’ < rijksoverheid.nl>;
rijksoverheid.nl’ < rijksoverheid.nl>;

BS/AL/DJZ/Cl BST < mindef.nl>; DMO/PROJN/STGP



min def. ni>
CC: t tno.nl>;

mindef.nl>; rijksoverheid.nl>;
ni>;’ rijksoverheid.nl>; BS/AL/DCO

mindef.nl>
Onderwerp: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2)
Beste collega’s,
Vanochtend met en Stas overlegd.
We zijn er nog niet. Er zijn nog diverse acties vereist. Ik stuur deze mail nu vast omdat we
onze tijd hard nodig hebben. Mogelijk volgt nog met aanpassingen in de set aan
richtlijnen.
Hieronder vat ik die samen. In het algemeen: daar waar Stas aantekeningen heeft gemaakt
op (voor een deel oude) documenten/rapporten/info-bundels:

(1) Verwerk ze daar waar mogelijk
(2) Daar waar je echt niet verstandig lijkt, of daar waar Stas om toelichting vraagt,

geef die toelichting dan aan mij, dan plaats ik die in een interen toelichting (IT,
net als ik vrijdag j.l. had gedaan). Hierbij duidelijk aangeven wat haar vraag was,
bij welke tekst (op welk blz-nummer), en jullie commentaar/toelichting. Ik wil
jullie tekstblokken eenvoudig kunnen kopiëren in het IT. de tekstblokken moeten
dus zelfdragend zijn.

Vwb TNO:
(1) Stas wil alle data op 2020 zetten ( svp toelichten waarom toch bewust de

kop TNO 2019 R11793 wordt gehanteerd).
(2) Stas wees op het AD met onrust over SG ( svp toelichten dat er binnenkort

een demonstratie is en dat jullie rapport de invloed van 5G als minimaal inschat.
Etc...)

(3) en ik hebben as. donderdag van 13-1530 geblokkeerd in de agenda’s om
en jou te ontmoeten op de Waalsdorpervlakte vwb de “validatie” die

de Stas wil.
(4) Pagina 8/48 Mindef aanpassen in RVB.
(5) Zie verder aantekeningen in scan van gister.

Overleg met college B&W gemeente West Betuwe op 3 feb.
(1) Mij is bekend: 3 feb staat gepland voor een overleg met wethouder en ambtenaar

en vertegenwoordiger van ODRA (die achter de vraag van de gemeente staat mbt
geluid/trillingen ). Doel vh gesprek is toelichting twee onderzoeken en
planning/bespreking vervolg (oa. Rol gemeente bij organiseren
informatiebijeenkomst) . Vanuit ons zijn en daarbij.

(2) Stas wil de wethouder(s) er zoveel mogelijk bij betrekken. Zij wil dit bezoek
aangrijpen om de nieuwe wethouder ‘zoveel mogelijk mee te nemen’. Wie plant
dit bezoek

(3) Wanneer Stas het pakket vrijdag de 31e verstuurt, dan kan die middag het hele
pakket online.

KNMI.
(1) Stas wil op papier zien at KNMI aangaf niets voor de voorgestelde radarruil te

voelen. Ik zal dat ook moeten verwerken in de aanbiedingsbrief. zit jij
daar bovenop?

RVB-rapport.
(2) Stas heeft comments gegeven op versie 3.0 met datum 13 dec. Die lag voor op

17 dec toen we met de Stas alle rapporten uitvoerig doornamen. Ik ga ervan uit
dat het gros daarvan is verwerkt in de versie die vorige week heeft
aangedragen.



(3) Waar ze flinke accenten wil leggen is bij de samenvatting. kijk heel secuur
naar haar aantekeningen. Ik voeg de scan die ik gister verstuurde nog even bij.
Ze viel over” Stas overweegt RCR in te zetten”. Dat was in juni al besloten. Ze wil
weten wat ‘passende bouwtitels’ zijn. Stas staat niet achter het benoemen van ‘de
participatietrajecten’ . Die vormen geen redenen voor uitstel, zie ze.

•(4)Vwb die participatietrajecten. Op 2 dec heeft Stas aan Moonen “toegezegd’:
Mevr. Moonen vroeg toezeggingen van de staatssecretaris over de inrichting van het
proces van inspraak en een brief aan beide Kamers waarin de staatssecretaris
verantwoording aflegt over de kwaliteit van proces tijdens het gehele project en hoe
zij invulling heeft gegeven aan voorstellen voor alternatieve locaties en hoe ze is
omgegaan met inspraak van de bewoners.

(5) Wil RVB komen met een concept-frase? Dus meer uitgewerkt hoe de
inspraak van bewoners vorm kriicit binnen de RCR. De “toezegging-vraag van
Moonen” blikt ook terug. Ze wil dat de Stas verantwoording aflegt. Uit het net
aangepaste “toezeggingen-overzicht” haal ik niet dat Stas dit inderdaad zelf ook
toezegt!

(6) Verder, Stas suggereert dat die 18-24 maanden extra tijd tov Herwijnen is
exclusief infra-insianningen zoals aanleggen kabels/wegen etc.. Zij redeneert dat
het uitstel sowieso 18-24 maanden betreft (dat correspondeert met het woordje
minimaal) in het meest gunstigste geval.

Graag jullie respons voor mijn interne toelichting (nadere uitleg en reakties op niet-
verwerkte suggesties van de Stas) en aangepaste rapporten voor donderdag COB. We doen
een poging dit vrijdag mee te geven in haar weekend post. Volgende week is ze op reis, de
31e moeten we zien te komen tot een finale handtekeningen en verzenden rapporten.
Letwel: het is denkbaar dat we niet deze maand tot finalisering komen. Wanneer ze na haar
reis meer opmerkingen heeft, kunnen de brieven niet voor feb de deur uit. In dat geval
komen we knel met aankondigingen in lokale bladen en de Staatscourant. Ik bespreek dit

met Voorlopig dus niet verwijzen naar publicatie in de Staatscourant de 31e jan!
Nlvg

From: AL/DS/DAOG

Sent: maandag 20 2020 16:48

To: tno.nl>; AL/HDB

mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
mindef.nl>;’ rijksoverheid.nl’ < rijksoverheid.nl>;
rijksoverheid.nl’ < rijksoverheid.nl>;

BS/AL/DJZ/Cl BST < mindef.nl>
Cc: f tno.nl>; DMO/PROJN/STGP

mi ndef. n 1>;
mindef.nl>;’ rijksoverheid.nl>;

nl>;. rijksoverheid.nl>; BS/AL/DCO
mi ndef. n 1>

Subject: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist.
Importance: High
Beste Herwijnen-collega’s,
Midden van deze middag ontving ik een deel van de commentaren van de Stas op het
pakket van afgelopen vrijdag. Daarna meteen een vergadering in gedoken.
Stas heeft daar ook opmerkingen bij gedaan op stukken die in december zijn geproduceerd,
ik ontving locatie-onderzoek versie 3.0 van 19 dec retour. Ook heeft ze vragen en
aanvullingen op het rapport van TNO dat, zie mijn interne toelichting, de status definitief
heeft. wil er svp toch naar kijken, ander gaarne even contacten.



Morgenochtend vroeg gaan en ik bij haar op audiëntie. Drie zaken wil ze daar
concreet zien:

1. Het toezeggingen-overzicht.
2. De validatie van het TNO-rapport ( treedt in contact met RIVM).
3.Tijdsplanning: (het origineel was:)

a. Do 23 jan: Stas contact burgemeester West Betuwe
b. Vrij 24 brief naar EK en TK uit, mci, beide rapporten + brief aan West Betuwe

(i.a.a. provincie), mci rapporten en Q&A-bundel
c. Ma 27 website uploaden brieven, rapporten en Q&A-bundel
d. Wo 29 kennisgeving met aankondiging RCR in lokale media
e.Vrij 31 publicatie RCR in Staatscourant
f. Na upload website verzenden emails aan al degenen die een vraag hebben

gesteld ( RVB/Mia?) met verwijzing naar de website met Q&As.
ben jij in staat om de volgende (RCR)-stappen aan te vullen? (svp ook

naar
3 feb is er een bezoek aan gem WB, maar ik weet daar verder geen details
van.

Er zal zoals het ernaar uit ziet de komende dagen nog heel wat geschaafd en extra
toegelegd uitgelegd moeten worden. Graag daar snel me beginnen, het plan is nu nog dat
eind deze week alles verstuurd wordt...
Ik heb de bladen met haar aantekeningen gescand. Graag allen die vast bezien en
verwerken.

wat kunnen we haar morgen melden over die kwestie Ergens zag ik dat ze
daarnaar vroeg.
Mvg

From: AL/DS/DAOG
Sent: vrijdag 17 2020 14:52
To:’ tno.nl>; AL/HDB

mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
mindef.nl>;’ rijksoverheid.nI’ < riiksoverheid.nI>;

t tno.nl>;’ rijksoverheid.nl’
rijksoverheid.nl>; DMO/PROJ N/STGP mindef.nI>;

mindef.nl>;
riiksoverheid.nI>; t

BS/AL/DCO mindef.nl>;’ rijksoverheid.nI>;
BS/AL/DJZ/Cl BST< mindef.nl>;

t rijksoverheid.nl) < riiksoverheid.nl>
Cc: AL/BSG < mindef.nI>; (LD), Drs. EMSD,
BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>
Subject: overzicht aanleveren documenten Herwijnen en andere acties (2)
Beste medestrijders,
Al deze documenten zijn onderweg naar de Stas (zie foto), en daarnaast ook in de formele,

fysieke, parafenlijn. Dank voor jullie bijdragen waar ik de 7e jan om had verzocht. Volgende
week zal ik haar opmerkingen verwerken op deze versie 7.
Ik voeg de tekst van de Interne toelichting toe.
Ondertussen is de planning dat de lokale/regionale bladen eind volgende week worden
geïnformeerd. Deze bladen kunnen de informele aankondiging van de RCR dan publiceren
rond woensdag 29 januari. De plaatsing in de Staatscourant is voorzien eind van die week.

overlegt hierover met DCO.
Mvg



From: AL/DS/DAOG

Sent: dinsdag 7 2020 12:24
To:’ tno.nl>; AL/HDB

mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
mindef.nl>; riiksoverheid.nl; ( tno.nl>;
rijksoverheid.nI; DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;

mindef.nl>;
riiksoverheid nI>,’ nI>,

B5/AL/DJZ/CI BST< mindef.nl>; BS/AL/DCO mindef.nl>;
rijksoverheid.nl>

Cc: (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>;
AL/BSG < mindef.nl>

Subject: overzicht aanleveren documenten Herwijnen en andere acties
Beste medestrijders,
Ook al is het een dag na 3-Koningen, voor allemaal de beste wensen voor 2020!
Graag jullie medewerking voor het tijdig aanleveren van de volgende stukken:
Donderdagmiddag is er een ingelast overleg met de Stas. wil wo-avond de Stas de
volgende stukken toezenden, en daarmee voor wo 08jan 16.00u bil en mii:

(1) Finale versie Infographic RCR (van reeds concept ontvangen);
(2)Aanbiedings/appreciatie-brief beide rapporten aan EK en IK (dzv
(3) Laatste versie Communicatieplan (kwam die van of
(4) Stroomschema / stappenplan planning (Herwijnen wel akkoord geen

alternatief)(ook van dacht ik).
Vraag: ( / / Wanneer kunnen we de RCR in de Staatscourant
aankondigen? Dit is ook van belang voor het afgeven van de VVGB die voor zijn
rekening neemt.

Plan is nu dat we a.s. vrijdag de ge 13.00u aan de Stas meegeven:
(1) Concept Aanbiedingsbrief ( aan EK en TK en daarnaast ook aan gemeente

West Betuwe.
(2) Rapport TNO ( Z) (de meest actuele versie)
(3) Rapport RVD ( / (de meest actuele versie)

Voor volgende week is het plan nu:

(1) Parafenronde (DM0, CDS, DJZ, DGB) start maandag de 13e nadat aantekeningen
van Stas zijn verwerkt. i.o.m. aanleveren bij BSG.

(2) Beide (definitieve) rapporten bij en donderdag 16e COB ( /
(3) De 15e of ;6e jan licht Stas telefonisch de burgemeester van Betuwe West in.

laat via secr Stas bel-afspraak maken.
(4) Uiterlijk de 17e jan verstuurt Stas de aanbiedingsbrief met (definitieve)

aan beide kamers en West Betuwe.
(5) verzendt een digitale versie van rapporten met separate aanbiedingsbrief

naar West Betuwe (wie heeft voor mij contactgegevens van

(6) Zodra die brieven verstuurd zijn, plaatst de beide brieven en beide
rapporten op de defensie radarwebsite.

Separaat zal bellen met gemeente Reusel over hun brief van 21 okt ( svp de
contactgegevens even aan mij geven, zoals vanochtend besproken). informeert provincie
Zeeland vwb aanstaande VVGB voor Noord-Beveland. De VVGBn worden pas afgegeven
nadat de RCR in de Staatscourant is afgekondigd.



In de week dat de VVGB voor projecten in de provincie Noord-Brabant (met o.a. A-16-
parken) worden afgegeven (dzv zal de brieven aan Stas voorleggen waarmee
Reusel en prov N-Brabant een formeel antwoord geeft.
Tot donderdag (voor het merendeel) bi] de werkgroepvergadering, en anders om 12.30u bij
de Stas.
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Tuesday, 21, 2020, 9:23 AM
To: “ mindef.nI” < mindef.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nI>; ‘ mindef.nI” < mindef.nI>
Subject: RE: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist.

vanwege de Citrix problemen is thuis werken onmogelijk. Ik hoop vanmiddag je een overzicht/planning te kunnen sturen.
Tot 1600 in overleg vandaag.
3 feb staat gepland voor een overleg met wethouder en ambtenaar en vertegenwoordiger van ODRA (die achter de vraag van de
gemeente staat mbt geluid/trillingen ). Doel vh gesprek is toelichting twee onderzoeken en planning/bespreking vervolg foa. Rol
gemeente bij organiseren informatiebijeenkomst) . Vanuit ons zijn en ik daarbij.
Groet

Van: mindef.nI < mindef.nI>

Verzonden: maandag 20 2020 16:48
Aan: tno.nl; mindef.nI; mindef.nI;

rijksoverheid.nl>; rijksoverheid.nI>;
mi nd ef. ni

CC: tno.nI; mindef.n mindef.nI;
rijksoverheid.nI>; nI; rijksoverheid.nI>;

mi nU ef. n
Onderwerp: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist.
Beste Herwijnen-collega’s,
Midden van deze middag ontving ik een deel van de commentaren van de Stas op het pakket van afgelopen vrijdag.
Daarna meteen een vergadering in gedoken.
Stas heeft daar ook opmerkingen bij gedaan op stukken die in december zijn geproduceerd, ik ontving locatie-
onderzoek versie 3.0 van 19 dec retour. Ook heeft ze vragen en aanvullingen op het rapport van TNO dat, zie mijn
interne toelichting, de status definitief heeft. wil er svp toch naar kijken, ander gaarne even contacten.
Morgenochtend vroeg gaan en ik bij haar op audiëntie. Drie zaken wil ze daar concreet zien:

1. Het toezeggingen-overzicht.
2. De validatie van het TNO-rapport ( treedt in contact met RIVM).
3. Tijdsplanning: (het origineel was:)

a. Do 23jan: Stas contact burgemeester West Betuwe
b. Vrij 24 brief naar EK en TK uit, mcl, beide rapporten + brief aan West Betuwe (i.a.a. provincie), mcl

rapporten en Q&A-bundel
c. Ma 27 website uploaden brieven, rapporten en Q&A-bundel
d. Wo 29 kennisgeving met aankondiging RCR in lokale media
e. Vrij 31 publicatie RCR in Staatscourant
f. Na upload website verzenden emails aan al degenen die een vraag hebben gesteld

t RVB/Mia?) met verwijzing naar de website met Q&As.
ben jij in staat om de volgende (RCR)-stappen aan te vullen? (svp ook naar

3 feb is er een bezoek aan gem WB, maar ik weet daar verder geen details van.
Er zal zoals het ernaar uit ziet de komende dagen nog heel wat geschaafd en extra toegelegd uitgelegd moeten
worden. Graag daar snel me beginnen, het plan is nu nog dat eind deze week alles verstuurd wordt...
Ik heb de bladen met haar aantekeningen gescand. Graag allen die vast bezien en verwerken.

wat kunnen we haar morgen melden over die kwestie Ergens zag ik dat ze daarnaar vroeg.
Mvg reeds beoordeeld
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From: rijksoverheid.nI>
Sent: Tuesday, 21, 2020, 8:38 AM
To: ‘ mindef.nI” < mindef.nl>; “ mindef.nI”

mi ndef. ni>
Cc: “ tno.nI” < tno.nI>;” mindef.nI” mindef.nI>;

tno.nI” < tno.nI>; “ mindef.nI”
mindef.nI>; ‘ mindef.nI” < mindef.nl>;

mindef.nI” < mindef.nI>; ‘ rijksoverheid.nI>;
nl’ < fl1>;

rijksoverheid.nI>; ‘ rijksoverheid.nI>;
mindef.nl” mindef.nl>

Subject: RE: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist.

Ik heb gekeken naar het commentaar van de stas op de tekst van de samenvatting van het Iocatieonderzoek zoals dat in het
rapport zit.
Gelet op haar opmerkingen in de zijlijn stel ik voor een paar kleine tekstwijzigingen door te voeren. Dat zijn echter zeer beperkte
wijzigingen die de strekking niet beïnvloeden. Waar zij zich afvraagt wat “bouwtitels” zijn, vervang ik dat woord door
“bestemmingen” wat hier op hetzelfde neerkomt. Waar zij een cirkeltje heeft gezet om de zin dat de staatssecretaris
“overweegt” om de Rijkscoördinatieregeling in te zetten, vervang ik die door “heeft besloten”.
Verder vind ik het niet persé een verbetering om op alle suggesties in te gaan. Zij vraagt een aantal keren bijvoorbeeld “om
hoeveel woningen gaat het?” of “hoeveel afstand liggen die woningen?”, of ze wil een indicatie voor de hogere projectkosten
om wegen aan te leggen. Het lijkt mij dat in de samenvatting niet te veel van dergelijke getallen moeten worden opgenomen.
Die staan in het rapport, of zijn niet bekend (hogere kosten...). Daarnaast denk ik dat door dergelijke getallen in een
samenvatting op te nemen, er wellicht meer waarde aan die getallen gehecht gaat worden dan goed is, waardoor de strekking
van de samenvatting wellicht in het gedrang zou kunnen komen.
Of er nog commentaar is op het rapport zelf, is mij niet bekend.
Groet,

reeds beoordeeld
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rijksoverheid. ni>; ‘ rijksoverheid. nl’
mindef.nl” < mindef.nl>;

mindef.nl>
tno.nl>; ‘ mindef.nl”

rijksoverheid. nI>;
rijksoverheid.nI”

mindef.nl>;
tno.nl>

Beste collega’s
Naar aanleiding van een vraag van de Stas zou ik bij de voorzitter van de ICNIRP-commissie navraag doen
over de te verwachten publicatie van de nieuwe richtlijn.
De “eind 2019” is niet gehaald; Health Physics is het niet gelukt om de drukproef aan te bieden.
Momenteel is het de verwachting dat (eind) 01 2020 de nieuwe richtlijn gepubliceerd wordt. Wederom
is dit een verwachting waarop ik geen invloed op het daadwerkelijke tijdsverloop heb.
M .vr.gr.

T+31(
M Location
E nl

_________________________

rfl @min
• W fr life

def. nI
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of thN e-mail, mi
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. ndef.nl>
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22, 2020, 3:34 PM
tno.nl>

mindef.nl>;
mindef.nl”

From:
Sent: Wednesday,
To: ‘ mindef.nl”

mindef.nl>;
rijksoverheid.nl”

rijksoverheid.nl>;
mindef.nl”

Cc:
rijksoverheid. nl’

nI>;
mindef.nl”

Subiect: RE:

mindef.nl”
mindef. n 1”;

comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2)

mindef. nI>;
nl’

rijksoverheid.nl>;
tno. ni>;

Senior research scientist
Electronic Defence

From:

reeds beoordeeld



From:
Sent: Thursday, 23, 2020, 8:52AM
To: “ mindef.nl” < mindef.nI>;

tno.nl>; ‘ mindef.nl”
mindef.nI” < mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>;
mindef.nl’

mindef.nl>
Cc: ‘ tno.nI” < tno.nl>;

rijksoverheid. nl’ < rijksoverheid. nI>;
rijksoverheid.nl>; ‘ mindef.nl”

Subject: RE: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2)

Dag en anderen,
Van mijn kant één opmerking bij de lijst van laatste acties:
Er is nog steeds sprake van een voorgenomen “validatie” door RIVM van het TNO rapport.
Ik wijs er nogmaals op dat het laten uitvoeren van een “validatie” of iets dergelijks, een groot risico is voor de perceptie van de
status van het TNO rapport.
Alles wat in het nadeel van Defensie negatief kan worden uitgelegd zal door de omgeving worden aangegrepen.
Als het TNO rapport nu wordt gepubliceerd als definitief rapport, en ondertussen wordt het nog door RIVM “gevalideerd”, zal
aan Defensie worden verweten dat een concept rapport te vroeg als definitief rapport is gepresenteerd.
De argumenten liggen voor de hand: blijkbaar heeft Defensie nog twijfels over de degelijkheid van het TNO rapport, want
anders is er geen validatie door RIVM nodig. En als uit de validatie kan komen dat TNO iets over het hoofd heeft gezien of een
fout heeft gemaakt, kan het rapport nog niet definitief zijn.
Als de “RIVM-stap” niet te vermijden is (wat m.i. veruit de voorkeur moet hebben), kan hiervoor dan tenminste een term of
aanduiding worden bedacht die de definitieve status van het TNO rapport onaangetast laat, ook in geval van een negatief
interpreterende omgeving?
Vriendelijke groeten,

reeds beoordeeld

nI>
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tno.nl”
mi ndef. ni>;
rijksoverheid. nl’

rijksoverheid nl>;
mindef.nl”

mindef. n 1>;
rijksoverheid. nl’

m indef. nI>

rijksoverheid.nl”
mindef.nl>;

mindef.nl’
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From: ‘ ( tno.nl>
Sent: Thursday, 23, 2020, 5:00 PM
To: “ mindef.nl” mindef.nI>; ‘ nl’

ni>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”
mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl” < rijksoverheid.nl>;
rijksoverheid nl’ < rijksoverheid.nI>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;
rijksoverheid.nl” < rijksoverheid.nI>; mindef.nl”

mindef.nI>; rijksoverheid.nl” < rijksoverheid.nl>;
mindef.nl” mindef.nl>

Cc: ‘ tno.nl>;
tno.nl>; ‘ tno.nl>;

@tno.nl>
Subject: RE: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2)
Attachments: ChangeLog.docx

Dames, Heren,
TNO is bereid een bijgewerkt rapport te leveren, waarbij het commentaar van mevrouw de
Staatssecretaris is verwerkt, en ik heb het commentaar bekeken en aanpassingen in het
rapport aangebracht. Bijgaand is een tabel waarin de commentaarpunten, alsmede onze reactie daarop,
worden opgesomd. Neem er s.v.p. nota van dat wij enkele commentaarpunten niet hebben kunnen
ontcijferen en/of hebben begrepen. Onze vraag is derhalve aan jullie om ons duidelijkheid te
verschaffen.
Nadat wij de verduidelijkingen hebben ontvangen zullen wij de finale wijzigingen doorvoeren en jullie
een versie met zogenaamde ‘track changes’ doen toekomen. Nadat dat stuk door Defensie geaccordeerd
is, zal een officiele (tweede) versie, met een nieuw TNO rapportnummer, worden gemaakt en geleverd.
Vriendelijk groetend,

TNO Den Haag
PS: Ter info: het vandaag geplande overleg met heeft niet nog niet plaatsgevonden. De kwestie van
de review-door-een-derde-partij ligt derhalve nog ‘ter tafel’.

From: mindef.nl mindef.nl>
Sent: Thursday, 23, 2020 10:07 AM
To: nI
Cc: mindef.nl; tno.nl>;

mindef.nl; rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nl;
mindef.nl; mindef.nl; t tno.nl>;

mindef.nl; rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nl;
mi nd ef. n 1

Subject: Re: corn ments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2)
ik heb vanmiddag een afspraak bij TNO met en zijn leidingggevenden om te bespreken hoe we

met dit punt om gaan

Directeur Integraal Beleid
+31
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From: ‘ ( tno.nI>
Sent: Thursday, 23, 2020, 9:23 AM
To: fl1>; “ mindef.nl’”

mindef.nI>; ‘ tno.nl>;
mindef.nl” mindef.nI>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl” < rijksoverheid.nl>;
rijksoverheid.nI” < rijksoverheid.nl>; mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ mindef.nl’ mindef.nl>
Cc: ‘ mindef.nl’ < mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl”

rijksoverheid. fl1>; rijksoverheid nl < rijksoverheid.n 1>;
mindef.nI” mindef.nl>

Subject: RE: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2)

Dames, Heren,
De uiteindelijke validatie zijn de metingen in de praktijk, ik zou daar de nadruk op leggen. Bij rapporten
spreken wij doorgaans overigens niet van validatie, maar van ‘reviewen’.
Ik heb wel begrip voor argument om een review door een externe partij niet te noemen of
misschien wel niet te laten plaatsvinden.
Vanmiddag is er trouwens een TNO/MinDef overleg waarin dit ongetwijfeld aan de orde komt.
Vriendelijk groetend,

From: n1>
Sent: Thursday, 23, 2020 8:52 AM
To: mindef.nl’ < mindef.nl>;

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

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

rijksoverheid.nl; mindef.nl
Subject: RE: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2)
Dag en anderen,
Van mijn kant één opmerking bij de lijst van laatste acties:
Er is nog steeds sprake van een voorgenomen “validatie” door RIVM van het TNO rapport.
Ik wijs er nogmaals op dat het laten uitvoeren van een “validatie” of iets dergelijks, een groot risico is voor de perceptie van de
status van het TNO rapport.
Alles wat in het nadeel van Defensie negatief kan worden uitgelegd zal door de omgeving worden aangegrepen.
Als het TNO rapport nu wordt gepubliceerd als definitief rapport, en ondertussen wordt het nog door RIVM “gevalideerd”, zal
aan Defensie worden verweten dat een concept rapport te vroeg als definitief rapport is gepresenteerd.
De argumenten liggen voor de hand: blijkbaar heeft Defensie nog twijfels over de degelijkheid van het TNO rapport, want
anders is er geen validatie door RIVM nodig. En als uit de validatie kan komen dat TNO iets over het hoofd heeft gezien of een
fout heeft gemaakt, kan het rapport nog niet definitief zijn.
Als de “RIVM-stap” niet te vermijden is (wat m.i. veruit de voorkeur moet hebben), kan hiervoor dan tenminste een term of
aanduiding worden bedacht die de definitieve status van het TNO rapport onaangetast laat, ook in geval van een negatief
interpreterende omgeving?
Vriendelijke groeten,
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From: “ rijksoverheid.nl>
Sent: Friday, 24, 2020, 1:47 PM
To: “ mindef.nl” mindef.nl>
Cc: ‘ mindef.nl’ < mindef.nl>
Subject: FW: aanpak vvgb’s Noord-Brabant
Attachments: Radardekking verkeersleidingsradarnetwerk voor een doel van 2 m2 op 1000 voet.pdf

Bijgaand berichtje had ik graag in mijn e-mail van een uurtje geleden meegenomen. Jouw voorstel om voor het windpark “A16”
zelf uit te laten rekenen of de denkbare alternatieven voor Herwijnen goed uitpakken of niet, is geslaagd. Met onderstaande
bericht laat TNO weten dat ook wanneer “Herwijnen” op een alternatieve locatie zou moeten worden neergezet, dat dan nog
steeds geen problemen ontstaan als gevolg van windpark AlS.
Wat mij betreft is daarmee eenzelfde situatie ontstaan als bij het Zeeuwse windpark “Noord-Beveland”, namelijk dat er geen
enkele inhoudelijke aanleiding is om de vvgb achter te houden. Mijn advies aan de staatssecretaris zou dan ook zijn om ook deze
vvgb te (laten) verlenen zodra de publicatie van “Herwijnen” in de Staatscourant staat.
Groet,

tno.nl>
Verzonden: vrijdag 24 2020 12:58
Aan: rijksoverheid.nl>
CC: mindef.nl; mindef.nl;I mindef.nI;

mindef.nI’ < mindef.nl>
Onderwerp: RE: aanpak Noord-Brabant
Beste
Ik heb ondertussen de berekeningen voor WindenergieAl6 en Agrowind in combinatie met een SMART-L
bij Goudriaan, Nieuwpoort en Meerkerk afgerond. Ze zijn uitgerekend in combinatie met
windturbinebaseline 2020.
Voor alle twee bouwplannen kan ik je melden dat er voor alle drie optionele radarlocaties geen
overschrijdingen zijn van de norm voor zowel boven de parken als ook het maximum verlies aan bereik
door de schaduwwerking.
Ik heb het voor de zekerheid ook nog even bepaald voor de huidige Herwijnen locatie, want in
combinatie met windturbinebaseline 2020 kan dat toch weer anders zijn, maar ook daar zie ik geen
overschrijdingen.
Ik neem aan dat jullie dit ook nog vastgelegd willen hebben met een formele briefrapportage of is deze
email voldoende?
Groeten,

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: woensdag 15 2020 14:21
To: tno.nl>
Cc: riiksoverheid.nl; mindef.nl
Subject: FW: aanpak Noord-Brabant
Hallo

Ik begrijp dat jullie op verzoek van inmiddels het voorbereidende werk gereed hebben voor het
doorrekenen van de drie alternatieve locaties voor Herwijnen, maar dat jullie nog op zoek zijn naar een opdracht
waarop jullie de kosten kunnen registreren.
Bij deze heb je van mij toestemming om de kosten voor deze werkzaamheden op ons projectbudget te belasten.
PS: Ik kom volgende week nog even terug op je mail over het budget voor 2020.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS



Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 B8 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mindef.nl

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which
you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Friday, 24, 2020, 12:49 PM
To: “ mindef.nI” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mi ndef. nI>
Cc: mindef.nI” < mindef.nl>;

rijksoverheid.nI>; nl’ < ni>
Subject: RE: Staatscourant Herwijnen en afgeven VGBs

Dank. Elk stukje info helpt.

@ vergeef me dat ik er wat over zeur, maar ik zou graag nog iets scherper krijgen wat de lijn is die de staatssecretaris
voorstaat. Dat zou ons de ruimte geven om in lijn met wat zij wil ook te kunnen handelen zonder dat we voor elke beweging
eerst toestemming moeten vragen.
Voor de Zeeuwse plannen (voor zover verder weg dan 75 km van Herwijnen en de alternatieven) is het duidelijk: op de dag dat
de publicatie in de SC is, kunnen we de het papiertje afleveren (dat is nu ook hard nodig gelet op de dreiging van een claim of
andere procedure).
Voor de Brabantse plannen (A16, Reusel-De Mierden) zou je hetzelfde kunnen afleiden uit hetgeen heeft
gerapporteerd over het gesprek met GS. geeft echter terecht aan dat er “kan” staat. Daarom mijn vraag wat de
staatssecretaris nu echt wil. In ons laatste overleg blokkeerde ze nadrukkelijk de koppeling Staatscourant Herwijnen/ vvgb’s
voor Brabant. Dat gaf de indruk dat er méér speelt in het Brabantse waardoor wij nog steeds niet in staat zijn duidelijkheid te
verschaffen als ons daarom wordt gevraagd.
Kunnen we voor de (twee) Brabantse plannen hu ook concluderen dat ze in de eerste week van februari (mits aan alle
voorwaarden is voldaan) een vgb kunnen krijgen? Of wil ze toch wachten tot Herwijnen echt onherroepelijk is geworden (als
alles meezit: najaar 2020).
Vriendelijke groet,

Van: mindef.nl < mindef.nl>

Verzonden: vrijdag 24T’’1 2020 12:21
Aan: rijksoverheid.nl>; nI;

rijksoverheid.nl>; mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: Staatscourant Herwijnen en afgeven VGBs
All,
De publicatie Herwijnen in de Staatscourant is een belangrijke mijlpaal. Ook omdat andere acties (informeren gem
WBetuwe, vooraankondiging in lokale bladen, etc.) hier aan verbonden zijn.
Uit de mail van mijn collega (hieronder) haal ik dat Stas heeft gezegd “eerste week van feb”.
Stas zal pas daarna over kunnen gaan tot verlenen van definitieve VVGBs. De mail geeft aan dat Defensie die dan
kan afgeven, Ik zit te ver van dit vuur om te weten of ze bereid is meteen na de publicatie ook snel tegemoet te
komen aan de zorgen die leven in NB en Zeeland.

wil jij dit afstemmen met haar? De werkvloer snakt naar duidelijkheid.
Mvg

From: BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>
Sent: vrijdag 24 2020 10:19
To: AL/DS/DAOG < mindef.nl>

Cc: AL/HDB mindef.nl>
Subject: RE: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2)

Gistermiddag heeft de staatssecretaris gesproken met de gedeputeerden Grashof en Gruijthuijsen van de provincie
Noord-Brabant. Een van de gespreksonderwerpen waren de windmolenplannen in die provincie. De
staatssecretaris zei dat de werkzaamheden met betrekking tot de Rijkscoördinatieregeling voor de radar in
Herwijnen inmiddels ver gevorderd zijn en dat de regeling in de eerste week van februari in de Staatscourant zal
worden gepubliceerd. Op dat moment kan Defensie definitieve VGB’s voor de bewuste windmolenplannen
afgeven. Dat stelde de Brabantse bestuurders tevreden.
Groet,
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From: “ f tno.nl>
Sent: Monday, 27, 2020, 12:22 PM
To: ‘ mindef.nl” mindef.nI>; ‘ nl’

nI>
Cc:” mindef.nl” < mindef.nl>;

tno.nl>; ‘ mindef.nI” < mindef.nl>;
rijksoverheid.nI” < rijksoverheid.nI>;” rijksoverheid.nl”

rijksoverheid.nl>; mindef.nl’ < mindef.nl>;
mindef.nl” mindef.nl>; ‘ mindef.nI”

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

mindef.nl>;” tno.nI>
Subject: RE: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2)
Attachments: TNO_2000_R1 0094.pdf

Dames, Heren,
Bijgaand is het door ons aangepaste rapport, n.a.v. opmerkingen van de staatssecretaris.
Graag verneem ik per ommegaande of er nog opmerkingen zijn, opdat het rapport via de officiele weg
verstrekt kan worden, zonder ‘track changes’.
Vriendelijk groetend,

From: mindef.nl mindef.nl>
Sent: Thursday, 23, 2020 10:07 AM
To: nI
Cc: mindef.nl; tno.nl>;

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

mindef.nl; rijksoverheid.nI; rijksoverheid.nl;
mindef.nI

Subject: Re: comments Stas op Herwijnen pakket: acties vereist (2)
ik heb vanmiddag een afspraak bij TNO met en zijn leidingggevenden om te bespreken hoe we

met dit punt om gaan

Directeur Integraal Beleid
+31
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From:
Sent: Monday, 27, 2020, 11:55 PM
To: ‘ mindef.nI” < mindef.nI>;

rijksoverheid.nI>
Cc: ‘ mindef.nI’ mindef.nl>
Sublect: RE: huidige stand van zaken + openstaande acties

Alinea, tegel

Algemene opmerking

2, 2

Commentaar stas

“feitelijk mogelijk schrijven!”

rijksoverheid. fl1>

Bijgaand het commentaar op de samenvatting met onze reactie.

reactie

Eens. Interpretaties moeten in de appreciatiebrief, niet hier.
“gewoon geen meerderheid in de Raad Tekst gewijzigd naar bestemmingsplanproces: weigeren
voor bestemmingsplan” vaststellen en ook geen andere medewerking; aanleiding

voor RCR-besluit
2, 3 Stasdef overweegt niet, maar besluit! Correct. Aangepast naar “heeft besloten”

3, 2 Toegevoegd: “net zo” acceptabel Overgenomen

3, 4 “meerwaarde voor de omgeving” Welbewust een beetje vage term gehanteerd. Laten staan,
omcirkeld maar de hele doelomschrijving iets verder uitgewerkt en

beter afgestemd op de tekst in het rapport. Nu nagenoeg
gelijk. Begrip “meerwaarde” verduidelijkt door toevoeging:
“vanuit de gedachte dat ... gezondheid ... in het geding is
door radarstraling.”
Gedachte hierachter is: weliswaar een onderzoeksdoel,
maat niet omdat wij dat zelf nastreven, maar omdat de
omgeving dat relevant vindt.

4, 4 (400 meter om woningen] Aanduiding “van 400 meter” geschrapt. Overweging: in de
“onderbouwen” samenvatting niet op afzonderlijke criteria ingaan. Dat moet

in het rapport (zie par. 2.5.7). Omdat het de enige
afstandsmaat in de samenvatting is, beter schrappen,
anders moeten alle andere maten 66k worden beschreven.
Dan wordt de samenvatting een mini-rapport. Nu resteert
alleen de beschrijving van het proces.

5, 4 Toevoeging gemeentenamen Akkoord: “Molenlanden” en “Vijfherenlanden” opgenomen.

6, 3 [Bouwtitels] “wat is dat?” Dat is jargon, maar beter passend is “bestemmingen”. Dat
begrijpt een ieder, dus gewijzigd.

6, 6 [informatie- participatietrajecten] Niet helemaal duidelijk wat strekking commentaar is; het is
“geen argument” hier niet bedoeld als argument, maar als illustratie van

noodzakelijke stappen die bij Herwijnen al eerder zijn gezet.
Participatie komt in Herwijnen bij de RCR nu wederom
uitvoerig aan de orde, maar in de eerste fase was dat daar
ook al het geval. Dat zal op een eventuele alternatieve
locatie dus ook — uitvoerig vanwege alle commotie — nodig
zijn.
Wat ons betreft geen reden voor aanpassing tekst.

7, 3 [significant] “hoeveel ?“ Zie de afsluitende tabel in het rapport... in de samenvatting
niet integraal herhalen... De kans is (sowieso) groot dat er
discussie gaan komen over wat wel of niet significant is...
Daar kun je maar beter een mening over hebben en die
nadrukkelijk in de appreciatiebrief stellen.

7, 4 [projectkosten hoger] “en je dus ... Geen aanpassing: door lokale omstandigheden zullen
onleesbaar... bouwkosten nu eenmaal hoger gaan uitvallen (ondergrond,

ontsluitingswegen aanleggen)

7, 4 [idem] “nee, überhaupt we gaan Indicatie voor kosten van wegen (ed.!) valt zo niet te geven;
wegen aanleggen (indicatie?)” geheel afhankelijk van lengte, ondergrond etc.

Bij conclusie “hoeveel operationeel beter” Niet of nauwelijks. Locaties geven operationeel naar
verwachting een vergelijkbaar beeld. Verschillen met
Herwijnen zijn operationeel klein. Geen aanpassing tekst.

Bij conclusie “hoeveel afstand woningen, hoeveel Wederom: zie afsluitende tabel in rapport. Exacte getallen



woningen” niet te geven omdat de locaties van de alternatieven niet
exact zijn, maar indicatief... dat betekent dat wanneer je
iets naar links gaat zitten met je radarstation je iets meer of
juist minder woningen krijgt en iets meet naar rechts iets
kleinere of grotere afstanden tot die woningen. De locaties
roepen hetzelfde beeld op ... niet significant beter. De
conclusie wat ons betreft niet aanpassen. De feitelijkheid zit
in het rapport. De mening wat beter of slechter is, kan beter
in de appreciatiebrief worden verwoord.

Ik hoop dat jullie met het bovenstaande uit de voeten kunnen.
Wat betreft de bijlage 3.2 (en de andere bijlagen) heb ik eerder vandaag gereageerd.
Groet,

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: maandag 27 2020 13:53
Aan: rijksoverheid.nl>;

rij ksoverheid.n 1>
CC: mindef.nI
Onderwerp: huidige stand van zaken + openstaande acties
Dank voor je commentaar. Ik neem het mee.
Morgen heb ik overleg met Vwb jullie bijdragen bespreken we dan ondermeer:
1. ‘dekken we de kwestie Moonen zo voldoende af?” M.a.w. Laten een door mevr Moonen gevraagde
verantwoording achteraf achterwege? De Stas zegde het voor zover ik kan nalezen niet toe. Dit zou
bovendien een tijdrovende operatie worden.
2. Wat doen we met de kaartenbijlage 3.2 bij het RVB-rapport? Handhaven we die (dit roept vragen
op...)? Zo ja, dan moet er wel een voorblad bij, of vermelding op het eerste blad dat dit bijlage 3.2 is. En
een verwijzing in het rapport zelf dat de bijlage separaat is bijgevoegd vanwege de omvang.
3. Is de laatste aangepaste samenvatting zo in orde?
Daarnaast staat inderdaad nog uit: hoe zijn de laatste opmerkingen van Stas verwerkt. Enerzijds is dat
met Track Changes in de teksten. Anderzijds, wanneer ze een vraag stelde die niet leidt tot andere tekst,
moet ik antwoorden/toelichting opnemen in de zgn. Interne toelichting. Daarvoor was het TNO-opzetje,
met de drie kolommen wel handig. Graag dus in die vorm.

dit geldt ook voor deel 1 van de Q&Abundel. Die gaat weliswaar niet naar de Kamers, maar moet
wel meteen na het versturen van de brieven op de website. Ik stel me voor dat Stas die ook vooraf wil
zien. Wanneer kan ik de aanpassingen verwachten?

heb je een tijdschema voor de komende weken/maanden? Van begreep ik dat info-
avonden met omwonenden (mogelijk dzv RIVM) plaats gaan vinden medio maart.
Dus ja, graag dit verwerken zodat zij kan zien dat we al haar notities serieus nemen.
Hebben jullie ook donderdagochtend de werkgroep vergadering in de agenda staan?
Succes,
M vg
Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 24jan. 2020 om 17:56 heeft rilksoverheid.nI> het
volgende geschreven:

Hallo



Een paar korte reacties.
Ik weet niet wanneer het hele pakketje aan de stas wordt gegeven. Als het om documenten gaat, zouden de
billagen 3.3 (Overzicht door derden aangedragen locaties) en 3.4 (line of sight kaarten van de doorgerekende
locaties) ook beschikbaar zijn.., het ligt klaar.
De samenvatting is nu in zijn geheel toegevoegd. Prima, maar een detailcommentaar op de gegeven reacties
(zoals TNO dat heeft gedaan) ontbreekt. Wil je dat alsnog hebben?
Toezeggingen aan Moonen en aanpak daarvan. Ook na herlezing blijft mij onduidelijk wat Moonen eigenlijk
precies wil en ook wordt niet helemaal duidelijk wat de stas nu heeft toegezegd... Ik vind de aanpak in de brief
wel goed, maar er blijft bij mij iets hangen dat zegt dat dit niet voldoende is (ik proef dat Moonen een
gedetailleerd verslag wil van hoe de bevolking van Herwijnen is benaderd tijdens de voorfase van het project
(lees: in de voorlichtingssessies). Dat kan natuurlijk apart nog worden beschreven, maar dat zal dan ook weer
aanleiding zijn voor welles-nietes discussies met de omwonenden...
Waarop scoren de alternatieve locaties niet beter? Ze scoren niet “significant” beter op de afstanden tot
woningen en bebouwde kommen. En ze scoren ook niet beter op hun globale ligging (niet goed ontsloteh),
planologie (nog geen bestemming) en qua eigendomssituatie (meerdere eigenaren). NB: we hebben een
kadastrale verkenning gedaan en hebben globale info over die situaties achter de hand.

Over de aanbiedingsbrief: ik zou in de eerste alinea f7 regel) het woord “betere” voor alternatieven weghalen.
We hebben niet onderzocht of er betere alternatieven zijn. We hebben onderzocht of er alternatieven zijn
(...die aan bepaalde criteria voldoen). Zelfde opmerking onder het kopje “RVB — Onderzoek naar alternatieve
locaties”.
Bij de conclusie zou ik schrijven: “... geen wezenlijk, of, significant betere en snel verkrijgbare is.” Kortom:
“beter” een beetje nuanceren. En daarna zou ik “zo’n vertraging kan ik niet veranderen in “Een vertraging
van zo’n anderhalf é twee jaar kan ik niet De aanduiding van exacte maanden komt hier veel harder over en
dit betekent veel meer “veel extra tijd”. Dan hoef je ook niet zo op een discussie over de exacte tijd in te gaan.
Groet,

Van: ‘mindef.nI < mindef.nI>

Verzonden: vrijdag 24 2020 13:55

Aan: mindef.nI

CC: tno.nI;1 tno.nI; nI;j
rijksoverheid. ni>;

riiksoverheid.nI>; mindef.nI;

min d ef. ni

Onderwerp: huidige stand van zaken
Beste
Helaas liepen we elkaar vandaag mis. Zoals je zag, heb ik mails verstuurd over de publicatie van de
Staatscourant. Dat geeft wat richting aan onze werkgroep.
In bijgevoegd (concept) interne toelichting heb ik de reacties van afgelopen week verzameld, In de
kop spreek ik over de ‘volgende documenten’, maar die zijn nog niet bijgevoegd.

Hierbij treft u de volgende documenten aan:

1. De aanbiedingsbrief aan EK en TK “Onderzoeken in het kader van de Rijkscoördinatieregeling
voor de radar in Herwijnen”

2. Deze aanbiedingsbrief met track changes.

3. Het definitieve rapport van TNO naar gezondheidsaspecten yjg, inclusief nieuwe interne 2020-
nummering

4. Het definitieve rapport van RVB: ‘locatieonderzoek voor de zuidelijke SM4RT-L radar’, inclusief
de aangepaste samenvatting.

a. Bijlage 3.1 Memorandum TNO december 2012



b. Bijlage 3.2 Afzonderlijke zoekgebieden na de zeefanalyse.

Daarnaast, ter informatie, bedoeld om op de defensie website voor radarstations te plaatsen:

5. De bundel met Q&A, waarbij het tweede geïntegreerde deel vanaf pagina 12 onder de
verantwoording van TNO valt. Volgen beide volgende week.

NB: alles in rood is dus nog niet aangepast. TNO wacht op onze ‘go’ om met hun opmerkingen het
definitieve rapport op te stellen (wat mij betreft is die er) enRVB( geeft overigens zijn werk
binnenkort over aan een collega) verwerkt nog het Q&A-deel.
Graag dus:

1. jouw comments op de aanbiedingsbrief Stas aan EK en IK (versie 8, met mijn TC van
afgelopen dinsdag);

2. jouw visie op deze (concept) interne toelichting en vooral de kwestie ‘review TNO-rapport’;

3. je ‘go’ aan TNO;

4. je ‘go’ voor de samenvatting van RVB;

5. een reactie aan over hoe snel Stas de definitieve VVGBs voor windmolens gaat verlenen.

Tenslotte: hoe kleden we de 31e jan aan? De Stas komt die ochtend terugvliegen van haar reis en
volgens haar secretariaat is ze daarna nog slechts kort op bureau. Graag je richtlijnen wanneer je
wat gereed wilt hebben.
Mvg

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and
delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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From: rijksoverheid.nl>
Sent: Monday, 27, 2020, 3:58 PM
To: “ mindef.nl” < mindef.nl>
Cc: ‘ mindef.nl’ mindef.nI>;

rijksoverheid.nl>
Subject: RE: huidige stand van zaken + openstaande acties
Attachments: Ordner bijlage 3.2.pdf

Naar aanleiding van de kaartenbillage 3.2:
Ik voeg hem als bestand bij. Je ziet dat er (nu) een voorblad bij zit. Het is nu duidelijk dat dit een bijlage is. Alle vierde bijlagen
krijgen een vergelijkbaar voorblad zodat er uniformiteit ontstaat. Het geheel (hoofdrapport en vier bijlagen) moet als één
bestand aangeboden kunnen worden. In pdf-vorm is dat nog te overzien qua digitale omvang, maar verzending zal via een ‘We
Transfer’ of zo moeten.
Mijn voorstel is om de bijlage te handhaven. De vraag kan wel zijn of je de gehéle bijlage wil handhaven. Sommige kaarten zijn
z6 klein dat ze niets toevoegen (of alleen maar ergernis opwekken).
Je zou in theorie niet alle 43 kaarten hoeven op te nemen, maar kunnen volstaan met alleen de overzichtskaart waarop de 11
doorgerekende locaties (Maasdam is een apart verhaal: zie rapport) zijn aangeven ten opzichte van de andere locaties.
ie kan ook de overzichtskaart en de 11 doorgerekende locaties opnemen. De andere kaarten zijn in wezen niet (meer) relevant.
Hoe minder kaarten, hoe minder detailvragen. Maar, door het weg te laten, kan je ook het risico lopen dat je het verwijt krijgt
dat je welbewust info achterhoudt. Het lijkt mij een theoretische exercitie om vast te stellen wat het beste is. Helemaal
weglaten lijkt me niet verstandig omdat je dan geet inzicht geeft in hoe je hebt gewerkt. De variant met de 11 locaties en het
overzicht, spreekt mij nog het meeste aan.
Nb: als je de hele bijlage weglaat, moet ook het rapport echt anders worden geschreven. De overzichtskaart is nu (moeilijk
leesbaar) afgebeeld. Kan hij er dan überhaupt nog wel in? Dan moet je in veel meer woorden gaan beschrijven wat je hebt
gedaan. Dat lijkt me onaantrekkelijk en bovendien moet ik dan nu weer ingrijpend gaan veranderen terwijl het stuk nu bijna de
deur uit moet.
Wat betreft de opmerkingen van de stas: ik zal nu nog de aanpassingen beschrijven in een tabel zoals TNO dat heeft gedaan. Dit
gaat alleen over de samenvatting, neem ik aan.
Groet,

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: maandag 27 2020 13:53
Aan: rijksoverheid.nl>;

rijksoverheid.nl>
CC: mindef.nl
Onderwerp: huidige stand van zaken + openstaande acties
Dank voor je commentaar. Ik neem het mee.
Morgen heb ik ovérleg met Vwb jullie bijdragen bespreken we dan ondermeer:
1. ‘dekken we de kwestie Moonen zo voldoende af?” M.a.w. Laten een door mevr Moonen gevraagde
verantwoording achteraf achterwege? De Stas zegde het voor zover ik kan na lezen niet toe. Dit zou
bovendien een tijdrovende operatie worden.
2. Wat doen we met de kaartenbijlage 3.2 bij het RVB-rapport? Handhaven we die (dit roept vragen
op...)? Zo ja, dan moet er wel een voorblad bij, of vermelding op het eerste blad dat dit bijlage 3.2 is. En
een verwijzing in het rapport zelf dat de bijlage separaat is bijgevoegd vanwege de omvang.
3. Is de laatste aangepaste samenvatting zo in orde?
Daarnaast staat inderdaad nog uit: hoe zijn de laatste opmerkingen van Stas verwerkt. Enerzijds is dat
met Track Changes in de teksten. Anderzijds, wanneer ze een vraag stelde die niet leidt tot andere tekst,
moet ik antwoorden/toelichting opnemen in de zgn. Interne toelichting. Daarvoor was het TNO-opzetje,
met de drie kolommen wel handig. Graag dus in die vorm.

dit geldt ook voor deel 1 van de Q&A-bundel. Die gaat weliswaar niet naar de Kamers, maar moet
wel meteen na het versturen van de brieven op de website. Ik stel me voor dat Stas die ook vooraf wil
zien. Wanneer kan ik de aanpassingen verwachten?
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Wednesday, 29, 2020, 1:41 PM
To: “ mindef.nI” < mindef.nI>
Cc: ‘ mindef.nl” mindef.nI>; ‘ mindef.nl”

mi ndef. ni>
Subject: aangepast deel 1 reactiebundel
Attachments: Reactiebundel militair radarstation Herwijnen_concept_2901 20.docx; ChangeLog QA RVB
27012020 2.docx

Bijgaand de aangepaste reactiebundel n.a.v. opmerkingen stas van 20/01/2020. Er staan nog twee vragen open bij TNO, die
volgen hopelijk vanmiddag. Tevens nog een vraag uit staan bij de bond van verzekeraars over de vraag mbt schadegevallen agv
EM. Maar die zullen niet op tijd reageren. Dus dat antwoord houden w.e dan maar achter de hand of voor de volgende versie.
Graag nog even jouw check op de gewijzigde tekstdelen.
Groet

Dit beticht kan intormatie bevattw die niet voor u is bestemd Indien u we ie geade ee e bent of dit beticht eI!l aan u is
toeqezonoen wordt u verzocht dat aan de afzender te te ee en het bericht te verwijdeien De Staat aanvaardt geen aensprakeliikheic voor
schade van welke aard ook die verbana houdt met osicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake yoci are requested to inform the sender and delete the nweage The State accepts no liability for damage of any kind resultng from
the risks inherent in the electronic transmission of messaqe


	Doc 1082 tot 1149
	Doc 1149 tot 1220
	Doc 1220 tot 1278
	Doc 1278 tot 1291
	Doc 1291 tot 1317

