
Van: "10.1 e 101.E DMO/BESTUUROST/REGIE" <1•n @mindef.nl> 
Datum: vrijdag 3 september 2021 om 14:01 :00 
Aan: ' iaz.e 1•e . Dr. ir., DMO" <flnE , 1il,mindef.nl>, "102.E 

DMO" <1• 1 e @mindef.nl> 
Cc: "•ne Ir., DMO/PROJN/STGP" ,._;a"' lf"Umiodef.nl>, "1•°iE Mr., DMOJlNKOOP" 

@min def. nJ>, < 10 2.E 

'' 102.e 1au DMO/PROJN/DIP PROJN" 10.:r.nE <@miodefnl>, "102.e 

DMO/BESTUUROST/COMMUN" <10u @mindef.nl>, "1021 

<ell 

HGS, cu DMO/BESTUUROST" <"'1 e @mindef.nl>, "'°u 
<».2.E 

Onderwerp: SCANIA Gryphus hoogte fiche 

Admlraal, generaal, 

10.Z.E 

/BESTUUROST/KAB DlR." 
1Umindef. nl>, "10z.e 

DMO/BESTUUROST/REGIE" 
<@mindef nJ> 

Afgelopen themaoverleg Is de hoogte overschrijding van de Scanla Gryphus l OOkN met 8-voet DVOW container 
besproken en als actiepunt weggezet blj OMO. U heeft afgelopen maandag bij het agendaoverleg ook 
aangegeven dat u hierover verder/meer ge'informeerd wilde worden, voordat extern DMO gecommuniceerd 
wordt (bljvoorbeeld in de bundel voor het komende commissledebat en/ of DPO of berlchtgevlng via Intranet). 

Met deze fiches wil ik u informeren over de huidige stand van zaken. Ik wil ik u ook vragen om 
akkoord/bemerkingen om de lnformatle te delen met de leden van het themaoverleg, incluslef de MinDef. 
Hiervoor heb ik een 'verkorte versle' bijgevoegd, waar de details uitgelaten zij n. 

De andere versie is om u een zo compleet mogelijk feltelljk beeld te geven en tevens bevat tevens de informatie 
die o.a. DMO PT DVOW, OMO BO, DMO Communicatie met de stakeholders op werkniveau moeten afstemmen 
(voorberelden lijn van woordvoerlng, DPO, fiche en Q&A commissledebat etc). 

Vanult DGB/DMVD is op verzoek van D-DMVD contact opgenomen om de politieke-bestuurlljke gevoeligheden 
verder te duiden en de MinDef en Tl< te informeren . Tot uw akkoord blijven deze fiches Intern OMO. 

Ik vemeem graag uw akkoord/bemerklngen op korte termljn. 

Vr gr, 
>OU 

Met vrlendelijke groet, 

10:1 1 

Senior Adviseur Regie 

Bestuursondersteunlng 
Defen&ie Mate rieel Organisatie 
Ministerle van Defensie 

!0.2E 

Kromhoutkazeme I Herculeslaan 1 I 3S84 AB I Utrecht I 1lU 
Postbu1 9012S I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

M IO:l.E 

1011 mmindef.nl 
tJttp; //www.defensie.nl/dmo 



Docnr 128 
From: ,. ru.e DMO/PROJN/PROJN DIP" < IA.ll @mindef.nl> 

Sent: Tue, 7 Sep 202110:13:18 +0100 
To: " 10:u OMO/PROJN/DIP PROJN" < io.u @mlndef.nl>;" •0-" van, DMO/PROJN/PROJN 

@mindef.nl> DIP" < •o.u 

Cc: "•au 10-2.e OMO/BESTUUROST/REGIE" < •0~ @mlndef.nl> 

Subject: 
Attachments: 

FW: Concept Kamerbrief Actuele ontwikkellngen Scanla Gryphus vrachtwagen 
20210907 Kamerbrlef Actuele ontwikkellngen Scanla Gryphus vrachtwagen.docx 

Stel voor input te leveren na gesprek met Scania om 12:45 

10.U 

...... us 
IG.2.1 

OMO • l<HI< I ...... llU.E 

111.11 

From: nu• 'CW! OMO < uw• 

Sent: dinsdag 7 september 2021 11:04 
@mlndef.nl> 

To: JUE Ir., OMO/PROJN/STGP •OCU.I @mindef.nl>; 1C>U 

< 1ou @mindef.nl> 
Cc: iou 10.U OMO/BESTUUROST/REGIE < to.u @mindef.nl>; •oa 

< 10.u @mindef.nl> 
Subject: Fwd: Concept Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

10.1.I 

Zie onder. Reactie graag via 1
"" 

Hgt 
iau 

OU 

Van: "•a.u /AUDGB/DMV/AFDMAT" <CVv Vcgkr(i1 mindcfnl> 
D1tluru: dinsdilg 7 sepll::mber2021um11 :00:04 
Aan: "•a.u 10.u OMO" <14u 1i!mi1 lef.nl>, ''ro.u 

DMO/PROJN/PROJN DIP 

10.u , Ir., DMO/PROJN 

CDR. 
BS/ALJDGB/DMV" •llll!ll (t mmdef.nl>, 
" 1u.1 •ou BS/AL/OS/Dir. Plan.• <to.u (l.mindefnl> 
Cc: "%ParlemeotariaCDS, BS/Al.IDS/Kah DS" <,.2.1; fo' mindefnl>, "1U& IQ.1.I 10.u 

DMO/BESTUUROST/REGIE• < •u.• wmmdd' nl>, "•us •o.u BS/AUDS/Dir. 
Plan./Afd.LanOptr" <.•ut a .. mindef nl>, "10u ••= BS/AUDS/Dir. PlanJAfdLanOptr" 
<••.u @mmdef.ni> 
Onderwerp: Concept Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

Beste alien, 

Bljgevoegd vinden jullie op verzoek van mijn directeur de concept Kamerbrief 'Actuele ontwikkelingen Scania 
Gryphus vrachtwagen'. De minister heeft namelijk om voor woensdag opties te ontvangen hoe om te gaan met 
het 'hoogte Issue' ook met het oog op de vragen die de Telegraaf heeft gesteld over de containers. Een van de 
optles is het versturen van een Kamerbrlef, waarin we aangeven dat uit metingen van Defensie blijkt dat de 
comblnatle Scania Gryphus High Operational en 8-voet container hoger is dan vier meter, welke 
stappen/maatregelen genomen 21jn en nog genomen moeten worden. De brief is inmiddels ook uitgezet in XPW. 



In de brief staat nog open op welke termijn we verwachten dat toestemming weggebruik lean worden verleend. 
Verder is opgenomen dat totdat deze toestemming is verleend, de specifieke combinatie niet op de openbare 
weQ mag rijden. Dat is (nog) niet besloten, maar heb ik voor de zekerheid opgenomen In de brief. 

Morgen 12.00 wll de minister graag de verschillende optles voorgelegd krijgen. Graag ontvang lk z.s.m. jullle 
opmerkingen en/of suggestles en vraag ik jullie medewerklng voor een hele snelle parafenronde. Reacties 
kunnen direct naar mij. 

Groeten, 
tO~E 

Dlrectle Materleel, Vastgoed en Duurnamheld 
DG Beteid 
Ministerie van Defensie 

Plain Kalvarmarktcomplex, gabouw A I Plain 4 I Dan Haag 
Postbus 20701 I 2500 ES Den Haag I MPC SSB 

M: 102.E 

E: 1ou •@mindef.nl 
W: www.defllnsje.nl 



Docnr130 
From: 
Sent: 

• 111.u OMO/PROJN/PROJN 01p• < tuE @mlndef.nl> 
Tue, 7 Sep 202111:10:51 +0100 

To: " 1ou OMO/PROJN/DIP PROJN" < 10~1 @mindef.nl>;" •uo van, OMO/PROJN/PROJN 
DIP" < 10.1.1 

Subject: 
@mlndef.nl> 

FW: Planning afspraak Defensie met ROW voor vrijdag 10/09 

Hey •u• en •a.u zie bericht onder vanuit de markt.. .. . 

We zullen ook een antwoord moeten dichten over mogeljke technische optossingen. De bandenspanning is 
wellicht een mltiqerende maatreqel. maar mooelijk ic:; er nog meer. 
11 
...... 

From: iuE iue AC Be., BS/Al/05/TF LOG io.-.e @mindef.nl> 

Sent: dinsdag 7 september 202111:59 
To: 1u' ••.u., ••.u BS/Al/OS/TF LOG/TFLOG <1u' @mindef.nl>; in• 

DMO/PROJN/PROJN DIP< to.u @mindef.nl>; •cu.E 1o.:i1 BS/ AlJDS/Oir. Plan./ AfdLanOptr 
@mlndef.nl> 

Cc: 11.2.11 GENM, BS/Al)DS/DAOO < 10.u @mindef.ni>; 
t11 u CDR, 85/Al/DGB/DMV •Qaa.a @mindef.nl> 
Subject: Re: Planning afspraak Defensle met ROW voor vrijdag 10/09 

All. 

Jk heb de vraag omtrent voenuighoogte van 4.04 m ook uitgezet bij deelnemers verkenning logistiek ecosysteem. 
Onderstaand geeft ik aan welke reacties zijn binnengekomen. 

1. Er bestaat een regeling bij RvW datje een jaarlijkse ontheffing vraagt voor voertuig hoger dan 4.00 m per kenteken 
bij RvW voor vervoer binnen Nederland Onze civiele partners geven aan dat dit een mogelijk is voor voertuigen tot 
4.25 m. Dan krijg je ontheffing op basis van digitale kaart Nederland waarin je kunt zien welke wegen toegestaan zijn 
voor voertuig met hoogte 4.04 m. Deze aanvraag moet jaarlijks verlengd worden. Deze optic komt overecn met optic 
zoals door OMO eerder genoemd. 

Deze mogelijkheid is echter alleen voor gebruik in Nederland. Voor Duitsland moet een aanvraag per voertuig per 
route worden aangevraagd. Kortom voor buiteoland blijft dan knelpunt bestaan. 

2. Oplossingen in Leclmiek. Ik 1ealisee1 mij dal ik me nu op glad ijs ga l>egeven. Maa1 civiele paru1ers geven aau dal 
wijzigingen in vering ofbanden voor 4 cm mogelijk moet zijn. Wellicht goed om deze optic nog eens te beschouwen. 

De verzoek vert DAOG om in contact met R vW de optie met jaarlijks ontheffing op basis van digitale routekaart 
Nederland te bespreken. 
lk verzoek DMO om aan te geven of naar oplossingen in de techniek iomiddels is gekeken en of hier mogelijkheden 
zijn. Temeer omdat ontheffing alleen mogelijk een oplossing biedt voor Nederland maar niet in het buitenland. 

Gr 1ou 

Van: "11.u •u• ••.u BS/AL/DS/TF LOG!TFLOG" < 10:1.e @mindef.nl> 
Datum: dinsdag 7 september 2021 om 11 :22:20 
Aao: "••.u DMO/PROJN/PROJNDIP" <10·u 1i'rnindefnl>, ''°" 
19.2..1 BS/AIJDS/Dir. PlanJAfdLanOptr" <to.U ?f.lmindef.nl>, " 1u~ ID.I.II 

BS/ AUDS/DAOG/ AOndOpGerh" < 1o.:1.a {Ymiodef.nl> 
Cc: ''•u.e •o.u AC Be., BS/ ALJDSffF LOG" •usu .'@.mindef.nl> 
Onderwerp: Planning afspraak Defensie met ROW voor vrijdag 10/09 



& 10.z.e 

Ik wil op KT, als het kan komende vrijdag 10/09, een afspraak plannen met de RDW lvm 4,00m hoogte en de 
eventuele mogelijkheden. 

1oie heeft de contacten met RDW en wij stemmen eea vandaag 07/09 in ans overleg om 15u verder af. We 
kljken of we dit komende vrijdag 10/09 met de POCs bij IenW RDW van 1m kunnen regelen en anders kijken 
we naar een geschikte datum voor de RDW is, zodat we eea ' in beweging' zetten/krijgen. 

@ 10n en ••n Graag hoar lk of j ullie zelf aanwezig zijn e/o een vertegenwoordlger. 

BTW: Ik zou ook nog graag lemand vanuit DGB mee willen nemen ivm de beleidsverantwoordelijkheid, maar 
omdat M&T daar (nog) niet belegd is, wordt dat lastig. Als jullie een DGB naam hebben dan hoor lk dat graag, 
zodat we ook die flank afdekken. 

Cheers, 

t021 



Docnr 131 
From: 
Sent: 

" ,.,.. DMO/PROJN/PROJN DIP"< 10210 @mlndef.nl> 
Tue, 7 Sep 202111:12:41 +0100 

To: " " :u DMO/PROJN/DIP PROJN" <'cu @mindef.nl>;" 1011 van, DMO/PROJN/PROJN 
DIP" <•0 2E 

Subject: 
@mindef.nl> 

FW: Planning afspraak Defensie met ROW voor vrljdag 10/09 

Hi 10 :1.E zouden jullie eventueel kunnen? 

Evt. kan ik overwegen om iue mee te nemen, of te laten gaan. 

Of 102.1 ? 

tUl 101.E! 

1U E 

OMO • KHK I •••• 10.2e 
102.f 

1ou Cllmindef.nl 

From: n u 10u, 1011 85/Al/DS/TF LOG/TFLOG <'121 @mindef.nl> 
Sent: dinsdag 7 september 2021 11:22 
To: 1•n DMO/PROJN/PROJN DIP<,.,,. @mindef.nl>; ... u ,.,. 

Plan./AfdLanOptr <"'u 
Cc: •on 102e AC Be., 85/Al/DS/TF LOG 10ute @mlndef.nl> 
Subject: Planning afspraak Defensie met ROW voor vrijdag 10/09 

& 101.E 

BS/Al/OS/Dir. 
@mindef.nf> 

Ik wil op KT, als het kan komende vrijdag 10/09, een afspraak plannen met de ROW ivm 4,00m hoogte en de 
eventuele mogelijkheden. 

•ou heeft de contacten met ROW en wij stemmen eea vandaag 07/09 in ons overleg om 15u verder af. We 
kijken of we dit komende vrijdag 10/09 met de POCs bij IenW ROW van 1 m kunnen regelen en anders kijken 
we naar een geschikte datum voor de ROW is, zodat we eea 'in beweging' zetten/krijgen. 

@1ou en 101£ Graag hoor lk of jullie zelf aanwezlg zljn e/o een vertegenwoordiger. 

BTW: Ik zou ook nog graag lemand vanuit DGB mee willen nemen lvm de beleldsverantwoordelijkheid, maar 
omdat M&T daar (nog) niet belegd is, wordt dat lastig. Als jullie een DGB naam hebben dan hoor ik dat graag, 
zodat we ook die flank afdekken. 

Cheers, 

IDZE 



Docnr 133 
From: 
Sent: 
To: 
Subject: 
Attachments: 

"1&1r 1llll DMO/BESTUUROST/REGIE" < •CLU @mlndef.nl> 
Tue, 7 Sep 202113:36:14 +0100 
"10.u DMO/PROJN/DIP PROJN" <'o.u @mindef.nl> 
FW: Concept Kamerbrief Actuele ontwikketrngen Scanla Gryphus vrachtwagen 
202109 07 l<amerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen HAIP.docx 

From: •ur 10.u, 111211 DMO/ INKOOP/AIP <'"u @mindef.nl> 
Sent: dinsdag 7 september 202111:58 
To: •o.u .a.a DMO/BESTUUROST/REGIE <'II.I.Ii @mlndef.nl>; •o.u 

DMO/PROJN/PROJN DIP <10u @mindef.nl> 
Cc: 10.u Mr., DMO/INKOOP < 10·u 

Subject: RE: Concept l<amerbrief Actuele ontwikkelingen Scanla Gryphus vrachtwagen 

Zle In bij lage gevoegd mljn tekstuele voorstellen . 

Groet, 

Van: \CUI lD.2.i DMO/BESTUUROST/REGIE <•U• ~_ rn1ndef.nl> 

Verzonden: dlnsdag 7 september 202111:16 
Aan: 1cu1r •o.i.1, m.a.• DMO/INKOOP/AIP <•ue @mindef.ni>; 1o.u 

DMO/PROJN/PROJN DIP< •ou ~i11def.nl> 
CC: 1rw; Mr., DMO/INKOOP<•u• 
Onderwerp: FW: Concept Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scanla Gryphus vrachtwagen 
Urgentie: Hoog 

@mindef.nl> 

@rnindef nl> 

Ti. Nlet bij dir I nkoop weggezet, maar indien je een opmerking/suggesties hebt, lees lk deze graag vanm1ddag 
Cyoor einde werkdag) 

@ •a.u cfm jouw mail hoor/lees ik dit graag asap na gesprek met Scania om 1245uur. 

1CUJ! 

From: •o.u 1ua OMO < 1o.u :Pmindef nl> 
Sent: dinsdag 7 september 202111:04 
To: 'cu.a Ir., DMO/PROJN/STGP •maR.£ @mlndef nl>; •a.u 

< 1o.u @mindei nl> 
Cc: 10.U OMO/BESTUUROST /REGI E <IOU :lm1ndef.nl>; 1o.u 

< iua ti1mindef nl> 
Subject: Fwd: Concept Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

Zie onder. Reacrie graag via 1°.u 

Hgt 
10.U 

, ... 

DMO/PROJN/PROJN DIP 

10.u • Ir., DMO/PROJN 



Van: 111028 /Al/DGB/DMV/AFD MAT" <10a @.mindef.nl> 
Datum: dinsdag 7 september 2021 om 11 :00:04 
Aan: "102·e ,~,. DMO" < 10 n @mindef.nl>, 111026 CDR, 
BS/ ALIDGB/DMV" •0 -

6 '@,mindef.nl>, 
" 1ue 102e BS/ AL/OS/Dir. Plan." <1ou @.mjndef.nl> 
Cc: "%ParlementariaCDS, BS/AL/DS/Kab DS" <1• 2E '@.mindef.nl>, "•0u 102£ 10 2£ 

DMO/BESTUUROSTIREGIE" <•m i@mindef.nl>, "'°" 103 E BS/AL/DS/Dir. 
Plan./AfdLanOptr" < ttU< @mindef.nl>, "1ou 1m BS/Al/DS/Dir. PlanJAfdLanOptr" 
< 10u @mindef.nl> 
Onderwerp: Concept Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

Beste alien, 

Bijgevoegd vlnden jullie op verzoek van mijn directeur de concept Kamerbrief 'Actuele ontwlkkelingen Sc.anla 
Gryphus vrachtwagen'. De minister heeft namelijk om voor woensdag opties te ontvangen hoe om te gaan met 
het 'hoogte issue' ook met het oog op de vragen die de Telegraaf heeft gesteld over de containers. Een van de 
opties is het versturen van een Kamerbrief, waarin we aangeven dat uit metingen van Defensie blijkt dat de 
comblnatle Scania Gryphus High Operational en 8-voet container hoger is dan vier meter, welke 
stappen/ maatregelen genomen zijn en nog genomen moeten warden. De brief is inmiddels ook uitgezet in XPW. 

In de brief staat nog open op welke termijn we verwachten dat toestemming weggebruik kan warden verleend. 
Verder is opgenomen dat totdat deze toestemmlng is verleend, de specifieke combinatie niet op de openbare 
weg mag rijden. Dat is (nog) niet besloten, maar heb ik voor de zekerheid opgenomen in de brief. 

Morgen 12.00 wil de minister graag de verschillende opties voorgelegd krijgen. Graag ontvang ik z.s.m. jullie 
opmerkingen en/of suggesties en vraag ik jullie medewerking voor een hele snelle parafenronde. Reacties 
kunnen direct naar mij. 

Groeten, 
UH 

Dlredl• Materieel, Vastgoed e n Duurzaam heid 
DG Beleid 
Ministerie van Defensie 

Pl1ln Kalvermarktcomplex, gebouw A I Pleln 4 I Oen Haag 
Postbus 20701 I 2500 ES Oen H..ag I MPC 58B 

M: 1oze 
f: .oa • c»mml2et.nl 
W: www.defensie.nl 



Docnr 135 
From: 
Sent: 
To: 
Cc: 

""2" IUE DMO/BESTUUROST/REGIE" 
Tue, 7 Sep 202113:44:34 +0100 
"1o.z.E 10.•E DMO/BESTUUROST/COMMUN" <10.u 

" 10-2.e DMO/PROJN/PROJN DIP" <•0 2.e 

@mindef.nl> 
@mlndef.nl> 

Subject: 
Attachments: 

RE: 20210906_QenA_Telegraaf_07sep2021_RH_v0.2 
20210906_QenA_Telegraaf_07sep2021_RH_v0.1 (003) met aanvulling.docx 

Naschrlft in mijn opmerkingen. 

From: 1ou Ir., DMO/PROJN/STGP •OlllE @mindef.nl> 
Sent: dinsdag 7 september 202114:35 
To: 1ou iu.e OMO/BESTUUROST/COMMUN <'°:z.e @mindef.nl> 
Cc: 1ou 1ou OMO/BESTUUROST/REGIE <•ou @mindef.nl>;•0u 

DMO/PROJN/PROJN DIP <102.& @mindef.nl> 
Subject: FW: 20210906_QenA_Telegraaf_07sep2021_RH_v0.2 
Importance: High 

Hi ID.2E 

Akkoord. Beantwoording vraag l graag nog gladstrijken (nu drie verschillende antwoorden}. 

Met vriendelijke groet, 

102.C 

Plaatsvervangend directeur Projecten 
Oefensie Materieel Organisatie 
1nE @mindef.nl 
IOU 

Van: 1ou •GiE DMO/BESTUUROST/COMMUN <•oi&. (!i)mindef.nl> 

Verzonden: dinsdag 7 september 202114:25 
Aan: "'u Ir., DMO/PROJN/5TGP •02.ltE @mindef.nl> 
CC: 10 u 'o= DMO/BESTUUROST/REGIE <•ou @mindef.nl>; iou 

DMO/PROJN/PROJN DIP <1m @mindef.nl> 
Onderwerp: 20210906 _QenA_ Telegraaf _07sep2021_RH_ v0.2 
Urgentie: Hoog 

Hallo 102.e 

Hlerblj stuur ik je de antwoorden toe voor de beantwoording van de container vragen van de Telegraaf. Kan je 
die van commentaar voorzien, zodat deze daama richting D-DMO kunnen voor goedkeurlng? •n.e heeft 
deze laatste versie aangeleverd. En ook CLAS heeft vragen beantwoord. 

Met vriendelijke groet, 
IO.U 



Oocnr 137 
From: 
Sent: 
To: 
1011 

Cc: 

Subject: 

" 1025 DMO/PROJN/PROJN DIP" <102E @mindef.nl> 
Tue, 7 Sep 202114:04:13 +0100 
" 1on 101e, 1ou DMO/INKOOP/AIP" < •UE @mindef.nl>;" 102e 

/BESTUUROST/REGIE" <1•u @mlndef.nl> 
" •ou Mr., DMO/INKOOP" <•0n @mlndef.nl>;" 10u 

@mlndef.nl> 
Ir., DMO/PROJN/STGP" 

RE: Concept Kamerbrief Actuele ontwlkkellngen Scania Gryphus vrachtwagen 
Attachments: 202109 07 Kamerbrlef Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen HAIP _RH.docx 

111u as discussed in bijlage de aanpassing van •0 2E en mij. 

\02-! 

!UI 10,E 

to, e. 
OMO - KHK I ,.,. 10>e 

IO>E 
102E •1dl>mlndef.nl 

From: •0 n .oa, 102• DMO/INKOOP/AIP < "z.o 

Sent: dinsdag 7 september 202111:58 
To: 10u 1ou DMO/BESTUUROST/REGIE < 10u 

DMO/PROJN/PROJN DIP < ••u @mindef.nl> 
Cc: ••21 Mr., DMO/INKOOP <10•e 

@mindef.ni> 

@mindef.nl>; 1•u 

Subject: RE: Concept Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

Zie in bijfage gevoegd mijn tekstuele voorstellen. 

Groet, 

102[ 

Van : ••u 102.<- DMO/BESTUUROST/REGIE < 1m @mlndef.nl> 
Verzonden: dinsdag 7 september 2021 11:16 
Aan: .ou 1ou , 102.t DMO/INKOOP/AIP < '"' @mindef.nl>; 102& 

DMO/PROJN/PROJN DIP <'o:u: @mindef.nl> 
CC: 10a Mr., DMO/INKOOP <•0•e 

Onderwerp: FW: Concept Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 
Urgentie: Hoog 

toU 

@mindef.nl> 

@mindef.nl> 

Ti. Niet bij dir I nkoop weggezet, maar indien je een opmerking/suggesties hebt, lees ik deze graag vanmiddag 
Cvoor einde werkdaq). 

@ •m cfm jouw mail hoor/lees ik dit graag asap na gesprek met Scania om 1245uur. 

1026 

From: •on 102.1 OMO <'•2E @mindef.nl> 
Sent: dlnsdag 7 september 202111:04 
To: 102.E Ir., DMO/PROJN/STGP l~H.E @mindef.nl>; iou DMO/PROJN/PROJN DIP 
< •nr @mindef.ni> 
Cc: •n• DMO/BESTUUROST /REGIE < iou @mindef.nl>; •0u tou , Ir., DMO/ PROJN 



<•<WI ,'.i>mindef.nl> 
Subject: Fwd: Concept Kamerbrlef Actuele ontwikkelingen Scanla Gryphus vrachtwagen 

Zic onder. Reactie graag via •ue 

Hgt 
tO.Z.I 

uu.e: 

Van: ''•11.2.1> /AUDOB/DMV/AFDMAT" <•0.u a.mindefnl> 
Datum: dinsdag 7 september 2021 om 11 :00:04 
Aao: IOtQ.2.f! uu.• OMO" <•D.U :iumindef.nl>, "•O.U CDR, 
BS/ AL/DOB/OMV" 1Cl&l.1 tumindefnl>, 
"111.2.a io.u BS/AL/OS/Dir. Plan." <iw.u d m!l def nl> 
Cc: "%ParlementariaCDS, BS/Al./DS/Kab DS" <••u .. !.:rnin<lef.nl>, "•U2 

10.u ••.u 
DMO/BESTUUROSTIREGIE" <t0.2• @mmdefnl>, "•1121 m.u BS/ALJDS/Dir 
Plan./Afd.LanOptr" <•o..u 'f mindef.nl>, "tti.e: tu.a BS/AL/OS/Dir. PlanJAfdLanOptr" 
< IOU ri>mmdef nl> 
Onderwerp: Concept Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

Beste alien, 

Bijgevoegd vinden jullie op verzoek van mijn directeur de concept Kamerbrlef 'Actuele ontwlkkelingen Scania 
Gryphus vrachtwagen'. De minister heeft namelijk om voor woensdag opties te ontvangen hoe om te gaan met 
het 'hoogte issue' ook met het oog op de vragen die de Telegraaf heeft gesteld over de containers. Een van de 
opties Is het versturen van een Kamerbrief, waarin we aangeven dat ult metingen van Defensle blljkt dat de 
combinatie Scania Gryphus High Operational en 8-voet container hoger is dan vier meter, welke 
stappen/maatregelen genomen zijn en nog genomen moeten warden. De brief is inmlddels ook uitgezet in XPW. 

In de brief staat nog open op welke termijn we verwachten dat toestemming weggebruik kan worden verteend. 
Verder is opgenomen dat totdat deze toestemming is verleend, de specifieke combinatie nlet op de openbare 
weg mag rljden. Oat Is (nog) nlet besloten, maar heb ik voor de zekerheid opgenomen In de brief. 

Morgen 12.00 wil de minister graag de verschillende optles voorgelegd krijgen. Graag ontvang ik z.s.m. jullie 
opmerkingen en/of suggesties en vraag ik jullie medewerklng voor een hele snelle parafenronde. Reactles 
kunnen direct naar m11. 

Groeten, 
10.U 

••.U 
.. 

Directie Materied, V•tgoed en Duurzaamheid 
DG Beleid 
Minlsterie van Defensie 

Plein Kalvermarktcomplex, gebouw A I Plein 4 I Oen Hoag 
Postbus 20701 I 2500 ES Den Haag I MPC 586 

M: 10.u; 

E: tO.Z.I i '&1 m1nd.ru.Jll 
W : WM'l.d ~ransia. ni 



Docnr 139 
From: "1ou 1•u DMO/BESTUUROST/REGIE" < '°u @mlndef.nl> 
Sent: Tue, 7 Sep 202114:07:28 +-0100 
To: "10 2 E DMO/PROJN/PROJN DIP" <102E @mindef.nl>;" '° z E 

DMO/PROJN/ DIP PROJN" <1•2.e @mindef.nl> 
Subject: FW: [07-09-2021] )Aanvullende vragen Scania Gryphus 

!0'6 /!OU 

Ik pak jullie TC nu op. Graag bezlen of je al kort/bondig antwoord kan geven op vragen IRF (nav staffing 
concept Kmrbrief) 

From: 1ou /Al/OGB/DMV/AFD MAT <1m @mindef.nl> 
Sent: dinsdag 7 september 202115:04 
To: 1m 10 2.1t DMO/BESTUUROST/REGIE <102£ @mindef.nl> 
Cc: 10:1.E 10>.e BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdlanOptr <102t @mindef.nl> 
Subject: (07-09-2021) ]Aanvullende vragen Scania Gryphus 

102 f 

Morgen is op verzoek van de minister om 14.15 is een overleg om de verschillende opties te bespreken met het 
oog op de Telegraaf vragen. Ook aan CDS is gevraagd wie deel zou moeten nemen. Mogelijk komen ze bij OMO 
ult, maar dat laat ik even aan kablnet CDS. 

N.a.v. de Kamerbrief Scania Gryphus zijn een aantal aanvullende vragen gesteld, die jullie misschien kunnen 
beantwoorden: 

- Wanneer vindt de meting met Scania plaats? 
- Wanneer duidelijkheid over verantwoordelijkheid/verwijtbaarheid/aansprakelijkheld? 
- Wanneer verwachten we duidelijkheid over de te nemen maatregelen, zodra de metingen definitief zijn? 
- Wordt naar andere oplossingen/ scenario's, als er niet permanent met deze voertuigen op de openbare 

weg gereden kan warden of er geen toestemmlng kan worden verleend voor het gebruik van de openbare 
weg? 

- Is er bijvoorbeeld nog een optie om de bestelllng te annuleren omdat de voertuigen niet aan de r ichtl ijnen 
van maximaal 4m voldoen? 

Als vragen niet beantwoord kunnen worden, zou je dan kunnen aangeven op welke termljn jullie daar wel 
duidelijkheid over verwachten7 Graag natuurlijk het llefst vandaag nog reactie. Als dat echt totaal onredelijk is, 
laat het even weten! Volgens mlj Is het antwoord bij een flink aantal vragen: moet nog worden uitgezocht, 
verwachting is dat daar op [deze termijn] duidelijkheid over is. 

Groeten, 
'0) [ 

102( 

Olrectie Materieel, Vastgoed en Duun:aamheid 
OG Beleid 
Minl•terie van Defensie 

Plein Kalvermarktcomplex, gebouw A I Ple ln 4 I Oen Haag 
Postbus 20701 I 2500 ES Oen Hug I MPC 586 

M: IOU 
E: 1au , \fimindet.nl 
W: www.d .. fensle .nl 
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From: "1ou van, DMO/PROJN/PROJN DIP" < 10-u @mlndef.nl> 
Sent: Tue, 7 Sep 202114:22:24 +0100 
To: "10ll DMO/PROJN/PROJN DIP" <'°n @mlndef.nf>;• "u 

DMO/PROJN/DIP PROJN" <142.! @mindef.nl> 
Subject: RE: Planning afspraak Defensie met ROW voor vrijdag 10/09 

102.E en IUC 

Volgens mij heeft een afspraak met de ROW geen zin. De RDW is alleen van de wagen en niet van de lading. Als 
de wagen icm lading nlet voldoet zeggen zij dat hij niet voldoet. Deze ervaring heb ik ook reeds met andere 
vragen aan de RDW. Overigens wel wonderlijk dat deze afspraak gemaakt wordt. 
Groet, 
102.E 

From: 1o.u DMO/PROJN/PROJN DIP <102e @mlndef.nl> 
Sent: dfnsdag 7 september 202112:13 
To: ~02.E DMO/PROJN/DIP PROJN <101e @mfndef.nl>;1oz.e van, DMO/PROJN/PROJN DIP 
<10.2.e @mindef.nl> 
Subject: FW: Planning afspraak Defensie met ROW voor vrijdag 10/09 

Hi 1ue zouden jullie eventueel kunnen? 

Evt. kan ik overwegen om 10u mee te nemen, of te laten gaan. 

Of 102.E ? 

102.E 

10.:JI 101! 

10.U 

OMO - KHK I 1021 102£ 

10ll 

10u on lllmbdef.nl 

From: 10.u 10a, •ou BS/AL/DS/TF LOG/TFLOG < 11 2e 1i>mindef.nl> 
Sent: dinsdag 7 september 202111:22 
To: 102! DMO/PROJN/PROJN DIP <10u @mindef.ni>; •m •ou 

Plan./AfdlanOptr <IOU 1oa 

Cc: 102e 1on AC Be., BS/AL/DS/TF LOG ••me @mindef.ni> 

Subject: Planning afspraak Defensle met ROW voor vrijdag 10/09 

10.Z.e. & 102.E 

BS/ AL/OS/Dir. 
@mindef.nl> 

Ik wit op KT, als het kan komende vrijdag 10/09, een afspraak plannen met de ROW ivm 4,00m hoogte en de 
eventuele mogelijkheden. 

10.2e heeft de contacten met ROW en wij stemmen eea vandaag 07/09 in ons overleg om lSu verder af. We 
kijken of we dit komende vrijdag 10/ 09 met de POCs bij IenW ROW van 10u kunnen regelen en anders kijken 
we naar een geschikte datum voor de ROW is, zodat we eea 'in beweging' zetten/ krijgen. 

@111u en 102e Graag hoor ik of j ullie zelf aanwezig zijn e/o een vertegenwoordlger. 

BTW: Ik zou ook nog graag iemand vanuit DGB mee willen nemen ivm de beleldsverantwoordelijkheid, maar 
omdat M&T daar (nog) niet belegd is, wordt dat lastig. Als jullie een OGB naam hebben dan hoor ik dat graag, 
zodat we ook die flank afdekken. 

Cheers, 

10.2! 
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From: " 11111 OMO/PROJN/PROJN DIP• <'11! @mlndef.nl> 
Sent: Tue, 7 Sep 202114:57:38 +0100 
To: "lllU tll.2S DMO/BESTUUROST/REGIE" < 111•25 @mlndef.nl>;" 111.2E 

DMO/PROJN/DIP PROJN" <1Cl.2.E @mindef.nl> 
Subject: RE: (07-09-2021) ]Aanvullende vragen Scanla Gryphus 
Attachments: 2109 07 Fiche DDMO aan MlnDef Gryphus hoogte (schone versie)_GE_RH.docx 

•m in bijlage nog wat aanpassingen op het fiche, al is dat wellicht mosterd na de maaltijd. Hieronder de 
antwoorden op de gestelde vragen . 

- Wanneer vindt de metina met Scania olaatsi' 
0 11 

- Wanneer duidefljkheld over verantwoordelljkheid/verwljtbaarheid/aansprakel!jkhe1d? 
0 11 

- Wanneer verwachten we duldelljkheld over de te nemen maatregelen, zodra de metin9en definltief zijn? 
0 11 

- Wordt naar andere oplossrngen/ scenario's, aJs er niet permanent met deze voertuigen op de openbare weg 
gered~n kao word en of er oeen toestemmino kan worden verteend voor het oebrulk van de ooenbare wea' 

0 11 

- Is er b1Jvooroee10 nog een opt1e om oe oestell1ng te annureren omdat de voertu1g en rne l aan de ncnthJnen 
van maximaal 4m voldoen ? 

-.u 102.1. 

111.11 

0 11 

OMO • KHK I ...... 1a.u 
IO.U 

tO.ll ..... ml!l~ 

From: I0.2.1 1).2.E DMO/BESTUUROST/REGIE <10.U @mlndef.nl> 
Sent: dlnsdag 7 september 202115:07 
To: 10.2.1 DMO/PROJN/PROJN DIP < 10.u @mlndef.nl>; •ou 

<•02.! @mindef.nl> 
Subject: FW: (07--09-2021) ]Aanvullende vragen Scania Gryphus 

tUl lUE 

DMO/PROJN/DIP PROJN 

Ik pak julhe TC nu op. Graag bezien of je al kort/bondig antwoord kan geven op vragen IRF (nav staffing 
concept Kmrbrief) 

From: 1ou /Al/DGB/DMV/AFD MAT <10.1& , Dmlndef.nl> 
Sent: dinsdag 7 september 202115:04 
To: 1ou tuE DMO/BESTUUROST/REGIE <""" 1mind~.l]J> 

Cc: •IWI 1o.u BS/ Al/OS/Dir. Plan./AfdlanOptr <IU.5 Pmin• :,nl> 
Subject: [OH>9·2021] }Aanvullende vragen Scania Gryphus 



Morgen is op verzoek van de minister om 14.15 is een overleg om de verschillende optles te bespreken met het 
oog op de Telegraaf vragen. Ook aan CDS is gevraagd wie deel zou moeten nemen. Mogelijk komen ze bij OMO 
uit, maar dat laat ik even aan kablnet CDS. 

N.a.v. de Kamerbrief Scania Gryphus zijn een aantal aanvullende vragen gesteld, die jullie misschien kunnen 
beantwoorden: 

- Wanneer vindt de meting met Scania plaats? 
- Wanneer duidelijkheld over verantwoordelijkheid/verwijtbaarheid/aansprakelijkheld? 
- Wanneer verwachten we duidelijkheid over de te nemen maatregelen, zodra de metingen definitief zijn? 
- Wordt naar andere oplossingen/scenario's, als er niet permanent met deze voertuigen op de openbare weg 

gereden lean worden of er geen toestemming kan worden verleend voor het gebruik van de openbare weg? 
- Is er bijvoorbeeld nog een optie om de bestelling te annuleren omdat de voertulgen niet aan de rlchtlijnen 

van maximaal 4m voldoen? 

Als vragen niet beantwoord kunnen worden, zou je dan kunnen aangeven op welke termijn jullie daar wel 
duldelljkheid over verwachten? Graag natuurlijk het liefst vandaag nog reactie. Als dat echt totaal onredelijk is, 
laat het even weten! Volgens mij is het antwoord bij een flink aantal vragen: moet nog warden uitgezocht, 
verwachting is dat daar op [deze termljn] duidelijkheid over is. 

Groeten, 
101.E 

112 1 

Olrectle Materleel, Vastgoed en Ouuraamheid 
DG Beleid 
Minlsterle van Defensle 

Pleln Kalvarmarktcomplex, gebouw A I Plain 4 I Den Haag 
Postbus 20701 I 2500 ES Den Haag I MPC 588 

M: 102£ 

E: 102.E • alm mdet.nl 
W: wwy-.iefensie.nl 
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From: 
Sent: 
To: 
Subject: 
Attachments: 

" ioz.e DMO/PROJN/PROJN DIP" <'"2 c @mlndef.nl> 
Tue, 7 Sep 202115:04:33 +0100 
" ••u DMO/PROJN/DIP PROJN" <'821 @mindef.nl> 
FW:ilvW 
20210907 LvW Scania Gryphus fase 2 versie 1.6a.docx 

From: 10u 1•n KAB/SIE COM< •uE @mindef.nl> 
Sent: dinsdag 7 september 202111:14 
To: •ou DMO/PROJN/PROJN DIP <••n @mlndef.nl> 
Cc: ,.u •• 2E DMO/BESTUUROST/COMMUN <10u @mindef.nl>; tCl2.E 

M&D/ AFD MAT< •ou @mindef.nl> 
Subject: ilvW 

Nog actuele versie (1.6a) 

DIR 

Begreep dat je net met •02.e hebt gebeld en vanwege alle drukte nog niet naar ilvW hebt gekeken, maar 
hopellj k vandaag nog een poglng wilt (laten) doen. Bij deze de meest actuele versie (zonder het actuele issue en 
met daarin wel al commentaar van stafcollega's op hun dossier-issues en de algemene tekstdelen verwerkt). 

Mlsschlen handig dit document als uitgangspunt te nemen. 

Met vriendelljke groet, 

.. ,. 
Senior Communlcatleadviseur 

Bere/kbaar van maandag tot en mitt donderdag van 07.30 tot 17.00 uur 

Sec:tie Communicatie Staf Comm11ndo Landstrijdkrachten 
Koninklijkc Landmacht 
Ministerie van Oefensie 
Kromhout Kneme I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht I 1o2e 
Postbu~ 90004 I 3509 AA I Utrecht I MPC SSA 

MDTN • iou 
T tOu 
M lD11 

102.e @mmdef.ni · 
:rtWW.Jllll d!I!li!J!.,.nl 



Docnr 145 
From: 
Sent: 

" 1021 Mr., DMO/INKOOP" < 101e. @mindef.ni> 
Tue, 7 Sep 2021 15:08:31 +0100 

To: 
11U 10.U 

I 

II 102£ DMO/PROJN/PROJN DIP" < 101£ 

DMO/INKOOP/AIP" <10.u 

@mlndef.nl> 
@mlndef.nl>;"10.1" 1ti• 

@mlndef.nl>;"112.E 

DMO/BESTUUROST /REGIE" 

Cc: "10-2.E Ir., DMO/PROJN/STGP" 1oiH& @mlndef.nl>;" 1C121 

DMO/PROJN/DIP PROJN" <'°11 @mindef.nl> 
Subject: RE: Concept Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scanla Gryphus vrachtwagen 

Ik zie dat de tekst ts geschrapt over een meting samen met de leverancier. Is dit niet meer voorzien? En weten 
we dan nlet al wetk deel niet aan de eisen voor hoogte voldoet? 
Overigens begrijp ik uit het stuk dat we de containers apart hebben gekocht. Hebben we dan ook een aparte eis 
voor de hoogte gesteld aan Scan ia of hebben we geeist dat het voertulg In combinatie met een 8-voetscontainer 
niet meer dan 4 meter zou zijn? 
Groet, 
102,£ 

From : ia,11 DMO/PROJN/PROJN DIP <10ze @mindef.nl> 
Sent: dinsdag 7 september 202115:04 
To: 10,ll 10.2.E, 

1
102E DMO/INKOOP/AIP <1UE @mlndef.nl>; 102.E 102.E 102E 

DMO/BESTUUROST/REGIE < 10u @mindef.nl> 
Cc: me Mr., DMO/INKOOP < 10u @mindef.nl>; 102e Ir., DMO/PROJN/STGP 
.omae. @mindef.nl> 
Subject: RE: Concept Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

n:z.e as discussed in bijlage de aanpassing van 1•u en mij. 

101E 

MH 'U)U 

.. .u 
OMO - KHK I .,,c 1ou 
102.E 

1oze lilmlndef.nl 

From: •OU 102.E, 10'l.E DMO/INKOOP/AIP <10'i£ @mlndef.nl> 
Sent: dinsdag 7 september 2021 11:58 
To: 10.2E 102.E DMO/BESTUUROST/REGIE <'°u @mindef.nl>;101e 

DMO/PROJN/PROJN DIP «101e @mindef.nl> 
Cc: 102.e Mr., DMO/INKOOP <lou 

Subject: RE: Concept Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

1011 

Zie in bijlage gevoegd mijn tekstuele voorstellen. 

Groet, 

Van: 1ne uur DMO/BESTUUROST/REGIE <1u£ @mindef.nl> 

Verzonden: dlnsdag 7 september 2021 11:16 

-~----

Aan: 1u.• !OU, 1021! DMO/INKOOP/AIP < •0.2.£ @mindef .nl>; 1DU 

DMO/PROJN/PROJN DIP <1°'-• @mlndef.nl> 
CC: 10.u Mr., DMO/INKOOP <'0'" 

Onderwerp: FW: Concept Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

Urgentle: Hoog 

@mindef.nl> 

@mindef.nl> 



11UE 

Ti. Niet bij dir Inkoop weggezet, maar lndien je een opmerking/suggesties hebt, lees ik deze graag vanmiddag 
(voor einde werkdag). 

@ ••.u cfm jouw mail hoor/lees ik dit graag asap na gesprek met Scania om 1245uur. 

From: •012 uu.e OMO < 1cu.! 

Sent: dinsdag 7 september 202111:04 
To: •u.E Ir., DMO/PROJN/STGP •oaau ra> mindef.nl>· •llll 

~-- ' 
< 10.u @mindef.nl> 
(C; •O.U 111.2.E DMO/BESTUUROST/REGIE <111u (vmindef.nl>; 10.u 

< 1cu1. (@mindeL[IJ> 
Subject: Fwd: concept Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

10-l.E 

Zie onder. Reactie graag via io:i.e 

Hgt 

11 

DMO/PROJN/PROJN DIP 

1oi1 , Ir., DMO/PROJN 
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From: .. •OU DMO/PROJN/PROJN DIP" <1u.& @mindef.nl> 
Sent: Tue, 7 5ep 202115:30:09 +olOO 
To: "••.U Mr., DMO/INKOOP" < lt.2.S @mindef.nl>;"IO.ll 1u.a , •u.a 

DMO/INKOOP/AIP" < 1a..u @mlndef.nl>;"•u1t 111.2.11 DMO/BESTUUROST/REGIE" 
~1ua @mlndef.nl> 
Cc: "•O.U Ir., DMO/PROJN/STGP" , ..... @mfndef.nl>;""'" 
DMO/PROJN/DIP PROJN" <1o.u @mindef.nl> 
Subject: RE: Concept Kamerbrlef Actuele ontwlkkellngen Scanla Gryphus vrachtwagen 

10.U 

Plan voor meting met Scania wordt uitgewerkt. Hiervoor zal er mogelijk ook in Zwolle gemeten worden, maar 
Scania wil zeker in SOdertalje een meting doen in laboratorium setting, kortom een 'gecertificeerde meting'. 
Deze meting zal dan ook als referentie voor het PvE gelden, en kan een evt. afwijking tov 'veld' metingen 
worden vastgesteld. Deze willen we ook zelf en onafhankelijk witnessen. 
Komende dagen doen we nog wat metingen in Leusden, om wat meer lnzicht te krijgen in de invloed van 
bandenspanning, etc. 

Scania erkent het issue, en werkt volledig mee aan een oplossfng. 

De containersystemen warden geleverd door 10.1.c uit Cambride. De maten van de container 
staat op het CSC certificaat (voor zeetransport). Iedere SOe container wordt gemeten blj MCST in Uverpool en 
gecontroleerd door DNV (onderdeel van Bureau Veritas). Verder wordt dit ook bijgehouden met de Quality 
checks door 10.1. Iedere container wordt gemeten. Er is noolt een melding gemaakt door 10.1 dat ze een 
afwllking naar boven hebben gehad en dit is ook steekproefsgewijs gecontroleerd door GQAR UK. Zie 
voorbeelden. 

r•4Y11 U-1 L~ 1_r 

( r.-ha.glll r ront RH l~ ::L 
,,..,, 1:;oc-omora 

1H& •n \ 2-lr 3S iOtl>en>C)n It) Ro.vl.11 

Row Au ( . r 
l -

r1001 lH 1 •• ) 

EAl.rlor ~lgl•I Fronl~ -
OV•• ISO QlfllOf) 

..L ... ._., ~.) 
(flgYl9 1 • l4U~·5 Root l H I;,.(_. {)!me"""°" HI t! 

RoirRH .., r-::.c. 

De PoR eis voor de Gryphus is als volgt: 

10.1.c 

10.U 

9! 1Q.U 

111.2.6'. 

OMO • KHI< I -.u 111.2.E 
10.ll 

iou 'J.mll1d.ef nl 

YEaiitCJ 

Y£SlflC! 

YfSltilO" 

'nl/HO 

veSIHO-

YE~ 

YES/NO 

YESIN(1 

From: t&.U Mr., OMO/INKOOP <'ua @mindef.nl> 
Sent: dinsdag 7 september 202116:09 
To: 1ll& OMO/PROJN/PROJN DIP <1o..u. @mlndef.nl>; t ll.U 10.U ...... 

I "I 



DMO/INKOOP/AIP < 1<1u @mindef.nl>; 10u 1car ion OMO/BESTUUROST/REGIE 
< ton @mlndef.nl> 
Cc: 1oa Ir., DMO/PROJN/STGP - e @mlndef.nl>; 1m DMO/PROJN/DIP PROJN 
< •01£ @mlndef.nl> 
Subject: RE: Concept Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

Ik zie dat de tekst is geschrapt over een meting samen met de leverancier. Is dit niet meer voorzien? En weten 
we dan niet al welk deel niet aan de elsen voor hoogte voldoet? 
Overigens begrijp ik ult het stuk dat we de containers apart hebben gekocht. Hebben we dan oak een aparte eis 
voor de hoogte gesteld aan Scan ia of hebben we geeist dat het voertuig in combinatie met een 8-voetscontainer 
niet meer dan 4 meter zou zljn? 
Groet, 
102.I! 

From: 1ou DMO/PROJN/PROJN DIP< I02E 

Sent: dlnsdag 7 september 202115:04 
To: ~oa ion , •o.:i.e DMO/INKOOP/AIP <io:i.e 

DMO/BESTUUROST/REGIE <102E @mindef.nl> 
Cc: 101.G Mr., DMO/INKOOP <t0 n @mindef.nl>; 1• 2 e 

-1!.E 

@mindef.nl> 

@mlndef.ni>; 102e 1ou 102e 

Ir., DMO/PROJN/STGP 
@mindef.nl> 

Subject: RE: Concept Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

•02£ as discussed in bijlage de aanpassing van 10 :1.e en mij. 

'IOU 

,.,, UUE 

IOll 

OMO • KHK I ,.,, 10a 
101£ 

From: 1•1.11 •nE , "'"' DMO/INKOOP/AIP <10u @mindef.ni> 
Sent: dinsdag 7 september 2021 11:58 
To: 1• 21 iou DMO/BESTUUROST/REGIE < 10a @mindef.ni>; to2.e 

DMO/PROJN/PROJN DIP< •m @mindef.nl> 
Cc: ••n Mr., DMO/INKOOP < 10n 

Subject: RE: Concept Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

Zie in bijlage gevoegd mijn tekstuele voorstellen. 

Groet, 

t02 t 

Van: 10 2e ••u DMO/BESTUUROST/REGIE <11n @mindef.nl> 
Verzonden: dinsdag 7 september 202111:16 
Aan: ioa iou , 10 u DMO/INKOOP/AIP <•ou @mindef.nl>; ••u 

DMO/PROJN/PROJN DIP <101 E @mindef.nl> 
CC: 1021 Mr., DMO/INKOOP < 10 u 

Onderwerp: FW: Concept Kamerbrief Actuele ontwikkellngen Scanla Gryphus vrachtwagen 
Urgentie: Hoog 

102e 

@mindef.ni> 

@mindef.nl:> 



Oocnr 147 
From: 
Sent: 

"10:1& •D.U, Dr. ir., OMO" <•ou @mlndef.nl> 
Tue, 7 Sep 202115:34:18 +olOO 

To: "1~£ 1ou DMO/BESTUUROST/REGIE" .;_1ue: @mindef.nl>;"101E de, 
GENM, 1o:u: 102.1 OMO"< 1o:u: 

Cc: "iou 

<~U 

@mindef.nl> 
Ir., DMO/PROJN/STGP" 1oau @mlndef.nl>;"••U Mr., DMO/INKOOP" 

@mindef.nl>;"~1£ __ _ 
DMO/PROJN/DIP PROJN" <'m @mindef.nl>;0 -::U.:-z.e-==:....:':01:e::....:.OMO/BESTUUROST/COMMUN11 

@mlndef.nl>;"10u de, <•UE 

DMO/BESTUUROST/KAB DIR• <'"u 
<1D1£ 

@mindef.nl>;'' 1ou •0u OMO/BESTUUROST'' 
--~=='-!:: 

@mindef.nl>;"•oi-e 
DMO/INKOOP/AIP" .;•0u @mindef.nl> 
Subject: Re: SCAN IA Gryphus hoogte fiche 

Gaarne platte tekst fiche in email voegen; ik kan er anders niet zo veel mee via !Pad, 

MVG 

Van: "••.:1e ·~u DMO/BESTUUROST/REGIE" < uue 1il mi ndef.n I> 
Datum: dinsdag 7 september 2021om09:17:13 
Aan: "10u ••:te , Dr. ir., DMO" <10.:1£ lalmindef.n.l>, "10u 

DMO" <•02.E !@.mindef.nl> 

102£ ; :.:IE 
I 

102E 

Cc: "102E Ir., DMO/PROJN/STGP" 10 m:z.e liJmindef.nl>, "10 u Mr., DMO/INKOOP" 
@mindef.nl>, 

1110 u . DMO/PROJN/DIP PROJN" •0 2112.£ (a)mindef.nl>, "•ou 101.E 

DMO/BESTUUROST/COMMUN" <••u @mindef.nl>, "102.e 

HGS, •0u DMO/BESTUUROST" <.•02e 'Yrnindef.nl>, "•ne 

/BESTUUROST/KAB DIR" 
!a>mindef.nl>,. "••u 

DMO/BESTUUROST/REGIE" 
@mindef.nl> 

Onderwerp: RE: SCANIA Grypbus boogte fiche 

102.l! 

Naar aanleiding van uw opmerking en de agendabespreking van afgelopen maandag heb ik het fiche aangepast. 

I k wit u vragen om akkoord om deze versie aan de Mindef (en !eden themaoverleg) te verstrekken. Deze 
woensdag (8 sep) zal Mlndef door D-DMVD de politieke-bestuurlijke overwegingen over dit issue voorgelegd 
krijgen. Hlerbij 'stuurt' D-DMVD op een separate Kamerbrief, die nu opgesteld wordt. 

Vr gr, 
10.1.E 

From: uiu 10u, Dr. ir., OMO <102.E @mindef.nl> 
Sent: vrijdag 3 september 202118:00 
To: 1ou 111n DMO/BESTUUROST/REGIE <"1ll @mlndef.nl>;•ou IOU OMO 
< 10.ll 

Q:: 10.u 

<'°~ 

@mindef.nl> 
Ir., DMO/PROJN/STGP •01111tE 

DMO/PROJN/DIP PROJN <10 :H 

10:1f DMO/BESTUUROST /KAB DIR <10u 

@mindef.nl>; me Mr., OMO/INKOOP 
@mindef.nl>; 111.2E 

@mindef.nl>; "'2f 

@mindef.nl>; 
de, DMO/BESTUUROST/KAB DIR 



< I02t 

OMO/BESTUUROST/REGIE <10u @mlndef.nl>; inE 

< 1ou @mindef.nl> 

Subject: Re: SCANIA Gryphus hoogte fiche 

@mindef.nl>; ,.,, 
1ou , iu e OMO/INKOOP/AIP 

Hier ga ik het weekend naar k:ijken. Wat ik in ieder geval mis is dat ik naar aanleiding van dit voorval de 
professionalisering van de projectvoering binnen de OMO nader zal beschouwen. Het accepteren van karakteristieken 
van systemen buiten de opgelegde limieten kan voorkomen, maar dat moet dan wel opgeJegd zijn in eea risico log dat 
gedureade project bekend is en ook wordt gehanteerd bij de uitvoering van bet project. 

lndien in het verloop van het project vragen warden gesteld over de hoogte van de voertuigen (artikel Telegraaf) had 
deze risico acceptarie ook anmiddellijk ingebracht moeten warden. Oat is niet gebeurd en dat is niet gaed; de 
informatie verstrekking is dan niet in orde. Nu horen we dat een paar weken later alsnag ... 

Kortom vanwege deze gevaeligheid wil ik de tijd hebben om deze stukken te bezien; antwoord volgt maandag. 

MVG 

... 

Van: "112" •au DMO/BESTUUROST/REGIE" <•0u @mindef.nl> 
Datum: vrijdag 3 September 2021 om 14:01:00 
Aan: "14 u mae , Dr. ir., OMO" <io 2 ' @mindef.nl>, "10 2.E I02E 

OMO" <•0u ui>,mindef.nl> 
Cc: "•oa Ir., DMO/PROJN/STGP" '0 211?1f '@.mindef.nl>, "102e Mr., DMO/INKOOP" 

?Qmindef.nl>, 
" 102 E DMO/PR.OJN/DIP PROJN" " =e @mindef.nl>, "102e 102• 

DMO/BESTUUROST/COMMUN" <1m @mindef.nl>, "•ou /BESTUUROST/KAB DIR" 

HGS. IOU DMO/BESTUUROST" <102E 

Onderwerp: SCANIA Gryphus hoogte fiche 

Admiraal, generaal, 

@.mindef.nl>, "•Gu 
@min def nl>, "102e 

DMO/BESTUUROST/REGIE' 
@mindef.nl> 

Afgelopen themaoverleg Is de hoogte overschrijding van de Scania Gryphus lOOkN met 8-voet DVOW container 
besproken en als actlepunt weggezet bij OMO. U heeft afgelopen maandag bij het agendaoverleg ook 
aangegeven dat u hierover verder/meer ge"informeerd wllde worden, voordat extern OMO gecommuniceerd 
wordt (bijvoorbeeld in de bundel voor het komende commlssiedebat en/of DPO of berlchtgeving via intranet) . 

Met deze fiches wil ik u informeren over de huidige stand van zaken. Ik wil ik u ook vragen om 
akkoord/bemerkingen om de informatie te delen met de leden van het themaoverleg, indusief de MinDef. 
Hiervoor heb ik een 'verkorte versie' bijgevoegd, waar de details uitgelaten zijn. 

De andere versie is om u een zo compleet mogelijk feitelijk beeld te geven en tevens bevat tevens de informatie 
die o.a. OMO PT DVOW, DMO BO, DMO Communicatie met de stakeholders op werkniveau moeten afstemmen 
(voorbereiden lljn van woordvoerlng, DPO, fiche en Q&A commlssiedebat etc). 

Vanult DGB/DMVD is op verzoek van D-DMVD contact opgenomen om de politleke-bestuurlijke gevoeligheden 
verder te duiden en de MinDef en TK te informeren. Tot uw akkoord blijven deze fiches intern OMO. 

Ik vemeem graag uw akkoord/bemerkingen op korte termijn. 

Vrgr, 
102C 



Met vrlendelljke groet, 

10.U 

Senior Advlseur Regie 

Bestuursondersteunlng 
Defensle Materieel Organisatie 
Ministerie van Defensie 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3S84 AB I Utrecht I 102.E 

Postbus 9012S I 3S09 BB I Utrecht I MPC SSA 

M 1Q_2.E 

~!l,;e _ _ 11llmindef,nl 
btto ://www.defensie.n!/dmo 



Docnr 148 
From: "10.u 102E 102e DIR M&D/BDFV&DNSTN/SIE VERPLN" <10"e @mindef.nl> 
Sent: Tue, 7 Sep 202115:40:22 +0100 
To: "••2.e DMO/PROJN/DIP PROJN" <10"E @mindef.nl> 
Cc: • 102.e 10 :>E DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS" •llllle mindef.nl>;"1•2.e 
van, DMO/PROJN/PROJN DIP" <10.2 £ @mindef.nl>;" 102.e 102e ioie MATLOGC0/300MLC/30SPOOLPEL" 
101!1!!.E @mindef.nl> 
Subject: Fwd: Gryphus tbv meting 

Goedemiddag 102e 

De DM-301-K wordt morgen gereedgezet, om naar Leusden te transporteren. Uitjouw mail trek ik de conclusie dat 
het wenselijk is dat de pool OWVTGN ervoor zorgt dat het vtg met cnt naar Leusden getransporteerd wordt. 

Kun je aangeven waar, wanneer en hoe laat uiterlijk bet vtg in Leusden moet staan, en de contactgegevens van een 
POC? 

Regiopool zuid kan op basis daarvan kijken wie ze beschikbaar stellen. 

Verzoek om direct zaken te do en met de 10 ·~ (zie CC). 

Met vriendelijke groet, 

Van: 11102e 1• 2e DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS" •o 21Ee mindef. nl>. 
Datum: dinsdag 7 september 2021 om 16: 11 :57 
Ann: " •m 102 e 10a DIR M&DIBDFV &DNSTN/SIE VERPLN" < 1ne W.mindef.nl> 
Onderwerp: FW: Gryphus tbv meting 

102E 

Kan jij dit faciliteren? 

Van: 10 2 e DMO/PROJN/DIP PROJN <1016 @mindef.nl> 
Verzonden: dinsdag 1 september 202115:50 
Aan: 102 E lH£ DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS 1om2 e mindef.nl> 
CC: 1n2 e van, DMO/PROJN/PROJN DIP< 102 E @mindef.nl> 
Onderwerp: Gryphus tbv meting 

Scania gaat een meting uitvoeren. Kunnen wij daartoe over de DM-301-K uit Mariahout beschikken? 

Deze willen we graag donderdag in Leusden hebben voor wat checks en daama op transport naar Sodertalje. 
Daar moet dan ook en lege DVOW vrachtcontainer bij. Die staat er al op? 

Met vriendelijke groet, 



Docnr 149 
From: 1

'10.u 1o.u DMO/BESTUUROST/REGIE" <1o.u @mlndef.nl> 
Sent: Tue, 7 Sep 202115:42:33 +0100 
To: t•\D~ •o.ll, Or. ir., OMO" <11U& @mindef.nl>;"1UI 

@mindef.nl> OMO" <tll" 
Cc: ''101& Ir., OMO/ PROJN/STGP" 1•u @mindef.nl>;"1o.u Mr., DMO/ INKOOP" 
<•llll @mindef.nl>;"1e.u 
DMO/PROJN/ DIP PROJN~ <w.s @mindef.nl>;"iuE" cu DMO/ BESTUUROST/COMMUN" 
<!UJ! 

DMO/BESTUUROST/KAB DIR" <•o.u @mindef.nl>;" 111u 

<'llll 
OMO/INKOOP/ AIP" < •ua @mindef.nl> 
Subject: RE: SCANIA Gryphus hoogte fiche 

Admiraal, 

Hierbij de platte tekst: 

11 

@mlndef.nf>;"1o.u 

io.u DMO/BESTUUROST' 
@mindef.ni>;"1u.E 

de, 



Docnr 150 
From: "•U• DMO/PROJN/PROJN DIP" <•U• @mlndef.nl> 
Sent: Tue, 7 Sep 202115:55:59 +0100 
To: "tU.S lO..U DMo/BESTUUROST/COMMUN" < 1•.u @mlndef.nl> 
Cc: '' 1•u 10u DMO/BESlUUROST /REGIE" < 1ua @mlndef.nl>;"•U.E 
DMO/PROJN/DIP PROJN" <'cu.a @mindef.nl> 
Subject RE: 20210906_QenA_Telegraaf_07sep202l_RH_v0.3 

HI uue dank. Je hebt iets van VDL laten staan??? 
Zie onder In rood . 

Eenvoudig antwoord? 

Is antwoord van CLAS op vraag 7 niet wat erg gedetaillerd? 

Is dit finaal afgestemd met CLAS? Kijkt DGB ( •G.2• ) hier ook nog naar? 

10.2.E 

From: 1u.1 111.1£ DMO/BESTUUROST/COMMUN .c•a.u @mindef.nl> 
Sent: dinsdag 7 september 202116:48 
To: •ue 
Cc: 1a.u 

<tll.11 

1u.a , Dr. ir., OMO <••u 
Ir., DMO/PROJN/STGP -

@mindef.nl> 
@mindef.nl>; Ill• 

.. u OMO/BESTUUROST/COMMUN <111.U" @mindef.nl> 
Subject: RE: 20210906_QenA_ Te.legraaf_07sep202l_RH_ v0.3 

Admiraal, 
Hierbij met de platte tekst. 
Met vriendelijke groet, 
ID.ll 

ff -· -----·-· --- . --- -

DMO/PROJN/PROJN DIP 
@mlndef.nl>; 1a.u 



Docnr 151 
From: 
Sent: 
To: 
IO.ll 1G.2.I! 

I 

<•0.2..£ 

111
0.u Mr., DMO/INKOOP" <•ua @mlndef.nl> 

Tue, 7 Sep 202115:56:48 +0100 
" 10.2.11 OMO/PROJN/PROJN DIP" <'0.2.11 

DMO/INKOOP/AIP"<1u_1 ____ @mindef.nl>;"1o.u 

@mindef.nl> 
Cc: "•u.s Ir., OMO/PROJN/STGP" iomu @mindef.nl>;"1o.u 
OMO/PROJN/DIP PROJN" <iW @mindef.nl> 
Subject: RE: Concept l<amerbrlef Actuele ontwlkkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

1C1.2.e 

Dat is goed nieuws. Die formulering in het por legt de verantwoordelijkheid bij Scania, hoewel ik niet weet in 
hoeverre Defensie daar na de beproeving in 2019 medeverantwoordelijkheid heeft genomen. 

Groet, 
10.2.& 

From: 1112£ OMO/PROJN/PROJN DIP <I0.2.£ @mindef.nl> 
Sent: dinsdag 7 september 2021 16:30 
To: rW Mr., OMO/INKOOP <•O.Z.E @mindef.nl>; 102.E 

<1w 

Cc: 1o.u Ir., DMO/PROJN/STGP 111111ll @mindef.nl>; 1o.u 

<ttU.E @mindef.nl> 

1u.. I ICl.2.e DMO/INKOOP/AIP 
@mindef.nf> 

DMO/PROJN/DIP PROJN 

Subject: RE: Concept Kamerbrief Actuele ontwlkkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

IOll 

Plan voor meting met Scania wordt ultgewerkt. Hiervoor zal er mogelijk oak in Zwolle gemeten warden, maar 
Scania wil zeker in SOdertalje een meting doen in laboratorium setting, kortom een 'gecertificeerde meting'. 
Deze meting zal dan ook als referentie voor het PvE gelden, en kan een evt. afwijking tov 'veld' metingen 
worden vastgesteld. Deze will en we ook zelf en onafhankelijk witnessen. 
Komende dagen doen we nog wat metingen in Leusden, om wat meer inzicht te krijgen in de invloed van 
bandenspanning, etc. 

Scania erkent het lssue, en werkt volledig mee aan een oplossing. 

De conta·1nersystemen warden geleverd door 10.1.c uit Cambride. De maten van de container 
staat op het CSC certificaat (voor zeetransport). Iedere SOe conta·iner wordt gemeten bij in Liverpool en 
gecontroleerd door DNV (onderdeel van Bureau Veritas). Verder wordt dit ook bijgehouden met de Quality 
checks door 10.1., Iedere container wordt gemeten. Er is nooi t een melding gemaakt door MLS dat ze een 
afwijking naar boven hebben gehad en dit is oak steekproefsgewijs gecontroleerd door GQAR UK. Zie 
voorbeelden . 

Flt>l'll LH '2.4-,. J5 n~ 

" '""'F\t l 'l. <t-'7.J--. Yflllll(! 
E.a-l)eq\l - ·so-""' 200 •Of·~ '2...lr '"!:,S ft:lllKI"" 
({)monooon ~) R- U i 

R4MRH 2.t;-·y Y!S/1'0 

F'roni LH 2l!~d 
YEStHO-

f.illorlot htigh1 Ftonl~ 2. Lf ~)~ 
VE51NO 

av•r I SO corno..,. 
(f"lgu_re t. 2433 •Ol-5 

Rc:vUi Zli·~ 
YESIHO 

Olm11111ont1l 

RoafRH Z'-r:t 
VESINO' 

De PoR eis voor de Gryphus is als volgt: 



Docnr 152 
From: "iue van, DMO/PROJN/PROJN DIP" < 10-2.e @mindef.nl> 
Sent: Tue, 7 Sep 202116:00:07 +0100 
To: "••u 111.2.' ••-"' MATLOGC0/300MLC/30SPOOLPEL/REG ZUID" < ••,2(£ 
Cc: " •cu5 uua DIR M&D/AFO MAT/SIE PROJOS" •OllLU 

IG.ll 1112.e MATLOGC0/300MLC/305POOLPEL" iuo.e mindef.nl>;"•o.u KAP, •IU,li 

M&D/BDFV&DNSTN/SIE VERPLN• < to..u @mindef.nl>;" 1a.u DMO/PROJN/OIP PROJN" 
<•a..z.e 

Subject: RE: Gryphus tbv meting 

Goedemlddag 10.u 
Bedankt voor j e snelle antwoord. 

@mindef.nl> 
mindef.nl>;" .cue 

DIR 

@mindef.nl> 

Graag zouden we de wagen donderdag uiterlijk tussen 8.30 -9.00 uur bij Matlogco in Leusden willen hebben. 
Ad res: 1w 

10.2..R 3 
3832 RN I Leusden 
Poe ,;1.u,; van io.u ( 10·21 ) 

Ik ben eventueel zelf woensdagmiddag in Leusden te bereiken( ••u ). 
Hierna zal de wagen vrijdag of maandag op t ransport gaan naar Scania Zweden. 

Met vriendelijke groet, 

\0.2.£ 

Ministry of C> c fence 
Defence Materiel Organisat ion 
Projects 
Kromhoutkazernet Herculeslaan l I 3584 AB I Utrecht I The Netherlanc:ls I Building KB·• f 1ou 
Postbus 90125 I 3509 ea I Utrecht I The Netherlands I MPC SSA 

M io.u 
E ••.u ,llmindef.nl 



Docnr 153 
From: "•OU llU.E DMO/BESTUUROST/REGIE. <~ @mindef.nl> 

11 

Sent: Tue, 7 Sep 202116:26:08 +0100 
To: "•0,. DMO/PROJN/PROJN 01p• <10.li @mindef.nl>;"ui..u io..u 

OMO/BESTUUROST/COMMUN" <'°.u @mindef.nl> 
Cc.: "1o.u DMO/PROJN/DIP PROJN• <io.u @mindef.nl>;1

' 111u /Al/DGB/OMV/AFD 
MAr' <I0.1.• 

Subject: 
Attachments: 

1ou 

@mindef.nl> 
RE: 20210906_QenA_Telegraaf_07sep2021_RH_v0.3 
RE: 20210906_QenA_Telegraaf_07sep2021_RH_v0.2 

Eens vraag 7. Zle mijn eerdere naschrift. 

Ik ga ervan ult dat DCo voor het overleg morgenmiddag ook de DGB lnformeert. Vragen raken niet hoogte issue 
an sich. 

I0.2.1 



•m DMO/BESTUUROST/COMMUN < 1uE @>mindef.nl> 

Onderwerp: 20210906_QenA_Telegraaf_07sep2021_RH_v0.3 

Urgentie: Hoog 

Admlraal, 
De Telegraaf heeft vragen gesteld over de uitlevering van de containers t.b.v. DVOW. Hierbij treft u de 
antwoorden in cocept aan. De Telegraaf wil hierover vooralsnog vrijdag publiceren. De vragen zijn beantwoord 
door .... 10u en CLAS, en ook voorgelegd geweest aan plv. D-Projecten. 

Graag ontvang ik uw bemerkingen. 
Met vriendelijke groet, 
ltlC 



Oocnr 154 
From: 
Sent: 

II 107.f DMO/PROJN/PROJN DIP" <1UE @mlndef.nl> 
Tue, 7 Sep 202116:30:40 +0100 

To: 11 101E •02.e, 101£ BS/Al)OS/TF LOG/TFLOG" <10.u @mindef.nl>;"1u e 
XE, 1o z.e /Al)DS/Dir. Plan./AfdlanOptr" <To2e @mindef.nl>;"1m LKOL, 
BS/Al)OS/OAOG/AOndOpGerh" < 101e @mindef.nl> 
Cc: " 1•.>.e •02·1 AC Be., BS/ AL/DS/TF LOG" >1°!18£ @mlndef.nl>;" 10 a.e 
DMO/PROJN/OIP PROJN" <1m @mindef.nl>;"1o:i.e DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" 
10ULE @mindef.nl> 
Subject; RE: Planning afspraak Defensie met ROW voor vrijdag 10/09 

10 2.E 

Meeting met ROW op korte termijn is prlma, en als het in de agenda past, zou ik er evt. zelf bij kunnen zijn. 
Anders Is het wellicht een idee om de normsteller 102e of de 
wegwaardigheidsspecialist van OMO, 10u mee te nemen. 

Ik hoop ook dat ROW voldoende mandaat heeft, dan wel oplosslngsrlchtingen, en of zij genegen zijn om aan te 
geven wat de 'praktijk' voor mogelijkheden biedt. 

Goede meeting gehad met NMCC? 

IO>C JOU 
101.£_ 

OMO - KHK I ,.,.. tou 
10ll 

1ou "'''l!!mlndef.nl 

From: ••<LE u a I •U• BS/Al)DS/TF LOG/TFLOG < •OU @mindef.nl> 
Sent: dlnsdag 7 september 202111:22 
To: -.oz & DMO/PROJN/ PROJN DIP < 102.e @mindef.nl>; 111 2E 1au 

Plan ./AfdLanOptr <10 2.E 

Cc: 11 u 1ou AC Be., BS/ AL/DS/TF LOG 10Uli @mindef.nl> 
Subject: Planning afspraak Defensie met ROW voor vrijdag 10/09 

& 10~2.E 

BS/ Al) OS/Dir. 
@mindef.nl> 

Ik wil op KT, als het kan komende vrijdag 10/09, een afspraak plannen met de RDW lvm 4,00m hoogte en de 
eventuele mogelijkheden. 

10.u heeft de contacten met ROW en wij stemmen eea vandaag 07/09 In ons overleg om 15u verder af. We 
kljken of we dlt komende vrljdag 10/09 met de POCs bij IenW ROW van 101e kunnen regelen en anders kijken 
we naar een geschikte datum voor de ROW is, zodat we eea ' In beweglng' zetten/ krijgen. 

@ HUI en 10 2.E Graag hoor lk of jullie zelf aanwezlg zijn e/o een vertegenwoordiger. 

BTW: Ik zou ook nog graag lemand vanuit DGB mee wlllen nemen ivm de beleidsverantwoordelijkheid, maar 
omdat M&T daar (nog) niet belegd Is, wordt dat lastig. Als jullle een DGB naam hebben dan hoor ik dat graag, 
zodat we ook die flank afdekken. 

Cheers, 



Docnr 155 
From: 
Sent: 

11 1CI U 102.E "$0.1.E 

' Tue, 7 Sep 202116:41:26 +0100 
BS/AljOS/TF LOG/TFLOG" <10u @mindef.nl> 

To: ''••ze DMO/PROJN/PROJN DIP" <•ne @mlndef.nl>;" ,.,. 10a 

BS/AlJDS/Dir. Plan./AfdLanOptr" <'°u 
@mfndef.nl> 

@mfndef.nl>;"1ou ioa BS/AlJDS/DAOG/AOndOpGerh" 

Cc: " 10.:i.e ••:i.e AC Be., BS/AL/DS/TF LOG" 10GllE @mindef.nf>;" •D2f. 

DMO/PROJN/DIP PROJN" <•02.1 @mindef.nf>;"1•2e DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" 
10m.t! @mindef.nf> 
Subject: Re: Planning afspraak Defensie met ROW voor vrijdag 10/09 

Prima. im ken ik niet, maar met hem heeft DAOG V3M veelvuldig contact en volgens mij was bij ook 
aangesloten bij de meeting vandaag te Soesterberg. 

We gaan de POC bij RDW benaderen en maken ASAP een afspraak met hem, zodat we verder kunnen. 

Als ik de mails vanuit de bedrijven die deelnemen aan het ECO systeem logistiek mag geloven, gaan we daar met 
RDW uitkomen. 

Cheers, 

Van: "••n DMO/PROJN/PROJNDJP" <•0u {l!,mi ndef nl> 
Datum: dinsdag 7 september2021 om17:30:41 
Aan: "••u •n• , IOH BS/AI.JDS/ff LOG/1FLOG" <10 >-e 

" 10n u.u BS/ALIDS!Dir. PlanJAfd.LanOptr" <•m 

'@mindef.nl>, 
{0rnindef.nl>, !'•m 

•m BS/AL/DS/DAOG/AOndOpGerb" <'~2e @.mindef.nl> 
Cc; "ion 1• 2 e AC Be., BS/AL/DSrrF LOG" 10-e 

DMO/PROJN/DJP PROJN" 1021E1.£ @mindefnl>, "•m 
DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCMIWPSN" IOlllU 

DMO/DWS&B/GRONDGEBIMW A" < 1, 2e @mi ndef nl> 

@.mindef.nl>, 111026 

Ing., 
rnindef.nl>, .,,tt 

Onderwerp: RE: Planning afspraak Defensie met RDW voor vrijdag 10/09 

10.2.E 102e 

Meeting met RDW op korte termijn is prima, en als het in de agenda past, zou ik er evt. zelf bij kunnen zijn. 
Anders is het wellicht een idee om de normsteller •ou of de 
wegwaardigheidsspecialist van DMO, "u mee te nemen. 

Ik hoop ook dat ROW voldoende mandaat heeft, dan wel oplossingsrichtingen, en of zlj genegen zijn om aan te 
geven wat de 'praktijk' voor mogelijkheden biedt. 

Goede meeting gehad met NMCC? 

10211 ,02.€ 
102.E 

OMO • KHK I '°" 102e 
>02.e 

ton ii!mindef .nl 



Docnr 156 
From: 
sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 
Attachments: 

" '111.U DMO/PROJN/PROJN DIP" <111.2.r. @mindef.nl> 
Tue, 7 Sep 202117:06:53 +0100 
•io= DMO/PROJN/DIP PROJN" c:To.u @mindef.nl> 
•Tou DMO/PROJN/PROJMNGT/POOL SI" <IU.I! @mindef.nl> 
RE: ilvW 
20210907 LvW Scania Gryphus fase 2 versfe 1.6a GvE_RH.docx 

Hi 111.2.c ik zie geen commentaar of wijzigingen van jou in het document. Verkeerde versie opgeslagen? 

Toch nog een paar openstaande zaken: 
111 

Wie pakt dit op? Wat is de stand van zaken? 

@ 10.u heb jij de oude 'ontheffing' of aanwijzing voor WOH ivm camouflage en antenne plaatsen ergens? 
10.U 

10.:U. 

OMO - KHK I ,..... 1o.ll 

I0.2.& 

From: ·•CU!i DMO/PROJN/DIP PROJN <10u @mindef.nl> 
Sent: dinsdag 7 september 202117:29 
To: •cu.£ DMO/PROJN/PROJN DIP< 10.u @mindef.nl> 
Cc: 1o.u iua KAB/SIE COM <102,. @mlndef.nl> 
Subject: RE: ilvW 

Bijgaand mijn aanvulingen. 

Met vrlendelijke groet, 

10.U 

10.U 

M 111.U 

E 1cu.E _ ·dlmindef, aj 
t www.defens1e.nl/dmo 

RV· vrijdagmiddag 



Docnr159 
From: ""'u '1• 2 E DMO/BESTUUROST/REGIE" < 102 e @mindef.nl> 
Sent: Tue, 7 Sep 202117:10:49 +0100 
To: ''%102e BS/AL/DS/Kab OS'' < '°2E @mindef.nl>;" 1• 2 e MA, 
BS/AljDS/Kab 05/Kab OS" <••u @mindef.nl> 
Cc: "%1•ie /MATLOG/ST" 
<'02e @mlndef.nl>;" 10if DMO/PROJN/PROJN DIP" 

@mindef.nl>;"••a 

BS/Al./DGB/OMV/AFD MAT" <iO.ie @mindef.nl> 
Subject: FW: Concept Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 
Attachments: 2021 09 07 Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen versie BO DMO.docx, 2021 
09 07 Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen versie BO OMO (schone versfe).docx 

DDMO is akkoord met de bijgevoegde versie. 

Vr gr, 
102.E 

From: 1•2E 102e , Dr. ir., OMO <••u @mlndef.nl> 

Sent: dinsdag 7 september 202117:54 
To: 102e 102e DMO/BESTUUROST/REGIE <102e 

Cc: 10.2e Mr., DMO/INKOOP <10z.e @mindef.nl>; 1ou 
@mindef.nf> 

Ir., DMO/PROJN/STGP 
101IQ E_ 

102e , Ir., DMO/PROJN < 102e 

1oa /BESTUUROST <102e @mindef.nf>; 102£ 

@mindef.nl>; 102 e 

@mindef.nl>; 102e 

1ue, 102e DMO/INKOOP/AIP 
< 102.E @mindef.nl>; 1020 de, 
DMO/BESTUUROST/KAB DIR 1cuae @mindef.nl> 

Subject: Re: Concept Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

Akkoord met voorgestelde aanpassing, 

MVG 

Van: "1m 10:ie DMO/BESTUUROST/REGIE" < 10·2 e {gmindef.nl> 
Datum: dinsdag 7 september 2021om17:00:43 
Aan: "10u 102

" , Dr. ir., DMO" < 1
•

2e Qlmindef.nl> 
Cc: 11io2e Mr., DMO/INKOOP" <10 u ,@.mindef.nl>, "•o:i.e Ir., DMO/PROJN/STGP" 
10:m.e l@.mindef.nl>, 
01"'2-E .,2.E 'Ir., DMO/PROJN" < 1026 wmindef.n1>, "102.E I02.E DMO" 
<102E P,mindef.nl>, 
11 102e io2e , 102e DMO/INKOOP/AIP" < 1•.2£ l@.mindef.nl>, 111ou 

DMO/BESTUUROST/REGIE" < 1022 !@.mindef nl>, 111
• ·2 e de, DMO/BESTIJUROSTIKAB DIR" 

•o= f @mindef.nl> 
Onderwerp: FW: Concept Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Grypbus vracbtwagen 

Admiraal, 

In overleg met Wnd D-projecten en D-Inkoop, hierbij de versie met de voorgestelde wijzingen van hen. 

Graag uw akkoord op de gewijzigde versie. 



From: 10.u Mr., DMO/INKOOP <'o..u 
Sent: dinsdag 7 september 202116:37 
To: io..u 

<tUJl 

Cc: •o.u 

<IUE 

uua , Dr. Ir., OMO <'o..u 

1G.U, Ir., OMO/PROJN <IOU 

JSA, Ir., OMO/PROJN/STGP ......, 

@mindef.nl> 

@mindef.nl> 
@mindef.nl>; 1A2& 

DMO/BESTUUROST/REGIE 

DMO/PROJN/PROJN DIP 
@mindef.nl>; 14.2..E 

@mindef.nl>; 
1a.u /BESTUUROST/REGIE <...u de, OMO/BESTUUROST/KAB DIR 
,_. @mindef.nl> 
Subject: RE: Concept Kamerbrlef Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

Ik geef nog in overweging om de zin: ·11 · te 
schrappen. Het is wat vroeg voor vlngerwiJZen, aangezien er nog een gecert1r1ceerde meting met de leveranc1er 
volgt. 

Op basis van wat lk heb qelezen over de eisen, 1 ~ 

Groet, 
10.U 

From: W.£ •o.u , Dr. ir., OMO <•a.u @min9!!f. IJ!> 
Sent: dinsdag 7 september 202116:33 
To: uu.a •a.u DMO/BESTUUROST/REGIE <'o.u t'- mindei.nl>; •n• 

< •ou @ lir c!ef.nl> 
Cc:•t.ll •o.u, Ir., DMO/PROJN <l<lll _1mindef.nl>; tois 

<'ua 

JSA, Ir., OMO/PROJN/STGP , ...... 
iua /BESTUUROST <IUI 
EG, de, DMO/BESTUUROST/KAB DIR 1t..m.1 

Subject: Re: Concept Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

io.u OMO 

OMO/PROJN/PROJN DIP 
n"lmindef.nl>; 10.ll 

@l]!indef 111>; >UE 

@r:riio_r.!ef.n!>; to:u: 

@mffi_Q~f.nl> 

Van: "111.1.E '°"' DMO/BESTUUROST/REGIE" < •11.ll 11mindtll'r l> 
Datum: dinsdag 7 september2021om16:04:52 
Aan: "10.u 1cu.e , Dr. ir., OMO'' <ou' ££,_m1ndcf,nl>, "102.• •au 
DMO" <'ou ;a1mindef nl> 
Cc: "•ius ,...... , Ir., DMO/PROJN" <•o.z.1< ti. 11111i.Qef.nl>. 111o.u 

DM 0/PROJN/PROJN DIP" <10.2.11 .~mr 11def. nl>, "1o.u •11.U •ii= 
DMO/INKOOP/AIP" <MFCM iou a.mindefnl>, "1ua Jr.,DMO/PROJN/STGP" 
IC.J!IU <Villi ndef. nl>, "•tu1. '°'" 
DMO/BESTUUROST" <1ua ccni1ndcf.nl>, "~ /BESTUUROST/REGLE" 
<I0.2.E I/. mindef nl>, .... u de, DMO/BESTUUROST/KAB om.11 IU.a tVmindef nl>, "io.ll 

DMO/BESTUUROST/KAB DIR" <tul! :cmmdef nl> 
O nderwerp: Concept Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

Hierbij wil ii< vragen om uw bemerkingen of akkoord op de concept-Kamerbrief aangaande 'het hoogte-tssue' 
voor vandasig 7 ~ptember.einde werkdag. De brief is in Xpost voor paraaf gezet en er Is verzocht om een snelle 
paraafronde, zodat ook CDS DGB uw bemerkingen kunnen meenemen. 

Vanwege de korte resterende tijdspanne, bied ik u direct de versie aan die nog nlet door (wnd) D-Projecten en 
D-Inkoop is gezien. Ik wil hen vragen parallel te reageren indien noodzakelijk. De Kamerbrief is wel van 
commentaar voorzlen door het PT DVOW en door •u£ maar de inbreng van het PT DVOW kon 
niet eerder i.v.m. een overleg met de betreffende leveranc1er. 



Oocnr162 
From: "•~ 1G.ll DMO/ BESTUUROST/COMMUN" <11US @mindef.nl> 
Sent: Tue, 7 Sep 202117:21:43 +olOO 
To: '"0.u DMO/PROJN/DIP PROJN" <1o.u @mindef.nl>;" 1u 1 "'·15 •11.2.& 

DMO/BESTUUROST/REGIE" <ICl.U @mlndef.nl>;" •.u DMO/PROJN/PROJN DIP" 
< •ou @mindef.nl> 
Cc: 11 11

"-• /AL/OOB/OMV/AFD MAT" < 111.2.1 @mindef.nl> 
Subject: RE: 20210906_QenA_Telegraaf_ 07sep202l_RH_V0.3 

Allen, 
VOL deel geschrapt, evenals die omwisseling. Vragen aangebode.n aan DCo, CLAS en DGB. ,..... daarin in cc 
meegenomen. Dank voor alle input en het beantwoorden In deze drukke periode ... 
Groeten en een fijne avond, 
IOU 

van: 1u.1 DMO/PROJN/DIP PROJN <'°""£ @mlndef.ni> 
Verzonden: dinsdag 7 september 202117:31 
Aan! ...... l llU DMO/ BESTUUROST/REGIE <.UC 
DMO/PROJN/ PROJN DIP< •ue @mindef.nl>; '°" 1tu 

<to.u @mindef.nl> 
CC: •iu.e /AL/DGB/ OMV/ AFD MAT <1u c @mlndef.nl> 
Onderwerp: RE: 20210906_QenA_ Telegraaf_ 07sep2021_RH_v0.3 

@mindef.nl>; 1o.u 

OMO/BESTUUROST/ COMMUN 

Het antwoord bij vraag 7 over de wissel naar HO's gaat vuur trekken. D1t kan worden weggelaten zonder de 
strekking te wijzigen: 

11 

Met vriendelijke groet, 

IOU 

101.1 

M •o.u 
e 1u.J! "mjndef.nl 
I www.defeos1e.nl/dmo 

RV: vnjdagmiddag 

Van: •o.u 10-1£ OMO/BESTUURO.ST/REGIE < •u• @mindef.nl> 
Verzonden: dlnsdag 7 september 202117:26 
Aan: •n• DMO/PROJN/PROJN DIP <•ue @mlndef.ni>; 11.1£ 10.u 

DMO/ BESTUUROST/COMMUN <'ua @mindef.nl> 
CO 1ua DMO/PROJN/DIP PROJN ,_. @mlndef.nl>; iu.1 / Al/DGB/ DWN/ AFD MAT 
<•o.u @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: 20210906_QenA_Telegraaf_ 07sep2021_RH_v0.3 



Eens vraag 7. Zie mijn eerdere naschrift. 

Ik ga ervan uit dat DCo voor het overleg morgenmiddag ook de DGB informeert. Vragen raken niet hoogte issue 
an sich. 

From: •IU.I DMO/PROJN/PROJN DIP <11>2.1 (@mlndef.nl> 
Sent: dinsdag 7 september 202116:56 
To: •IU.I •cu• DMO/BESTUUROST/COMMUN <uu @mindetnl> 
Cc: 1ou 110.1£ DMO/BESTUUROST/REGIE « 0.u @mindef.nl>;•u,a DMO/PROJN/DIP 
PROJN 1in-.• @mlndef.ni> 
Subject: RE: 20210906_ QenA_ Telegraaf _ 07sep2021_RH_ v0.3 

HI 1IUa dank. Je hebt iets van VOL laten staan??? 
Zie onder in rood. 

Eenvoudig antwoord? 

Is antwoord van CLAS op vraag 7 niet wat erg gedetaillerd? 

Is dit flnaal afgestemd met CLAS? Kijkt DGB (•llll ) hier ook nog naar? 



Oocnr 163 
From: 
sent: 
To: 

"101-8 10-1E 10l.E DIR M&D/AFD MAr' <'ou 
Tue, 7 Se.p 202118:05:36 +0100 
11

102e DMO/PROJN/PROJN DIP"<""' 
••ia KAB/SIE COM" <••u @mlndef.nl> 

@mindef.nl> 

@mlndef.nl>;" 102e 

Cc: "1•2~ •oa DMO/BESTUUROST/COMMUN" <'on @mlndef.nl>;"tn e 

DMO/PROJN/DIP PROJN" < •0 2e @mindef.nl> 
Subject: RE: ilvW 
Attachments: 20210907 LvW Scania Gryphus fase 2 versie 1.6a GvE_RH.docx 

Het doc is met name de verdienste van •m 
hier de pen. 

Info breed opgehaald bij PT en aantal Tl's, maar 102• 

10 2 t ST 

voe rt 

Ik maak me een beetje zorgen dat 1ou zijn licht hierop welllcht niet heeft kunnen laten schljnen? Wei relevant 
als PL Scania GRYPHUS. 

Nee, dit doc is niet bij •m M.I. nu ook niet opportuun. 

Groet, 
102 C 

Van: 1m DMO/PROJN/PROJN DIP <10u @mlndef.nl> 
Verzonden: dinsdag 7 september 202118:10 
Aan: •on t42e KAB/SIE COM < 10:te @mindef.nl> 
CC: 102e 102e DMO/BESTUUROST/COMMUN <102£: @mindef.nl>; 10 u '°'' to1e DIR 
M&D/AFD MAT <10 2.e @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: ilvW 

HI •m bijgevoegd het minimale commentaar mij. Het commentaar van 1• 2 • heb ik niet gevonden, maar heb 
hem gevraagd of hij de juiste versle had opgeslagen. 
lk heb hem tevens gevraagd naar de svz over documentat1e in de Gryphus, wordt mogelijk nog vervolgd. 

Verder vind ik het een zeer lezenswaardig en goed ge.schreven stuk. Complimenten aan j ou en 10 21 

@10 2E 

1021! 

!HO: 102.& 

!02! 

Is dit stuk ook blj 1m 

OMO • KHK I ,.,. 1o:u 
102! 

ioze . .. 'iilmindef.nt 

? 

From: •na 1112e KAB/SIE COM <ffu @mindef.nl> 
Sent: dinsdag 7 september 202111:14 
To: •on DMO/PROJN/PROJN DIP <102.E @mindef.ni> 
Cc: •11.2u io :.e DMO/BESTUUROST/COMMUN <10u @mindef.nl>; ••ie 
M&D/AFD MAT <•02• @mlndef.nl> 
Subject: iLvW 

Nog actuele versie (1.6a) 

10 2e 10.2e DIR 

Begreep dat je net met 102.e hebt gebeld en vanwege alle dn..ikte nog niet naar iLvW hebt gekeken, maar 
hopelijk vandaag nog een poglng wilt (laten) doen. Bij deze de meest actuele versie (zonder het actuele issue en 
met daarln wel al commentaar van stafcollega's op hun dossier-issues en de algemene tekstdelen verwerkt). 



Misschien handig dit document als uitgangspunt te nemen. 

Met vrlendellJk• groet, 

IOU 

\OU 

&r.iklu1r v1n m11nd1g tot en met donderdilg v1n 07.30 tot 17.00 uur 

S.Ctie Communlcatle St:af Commando Lendstrijc:lk.-hten 
Konlnklijk• LeftdnMlcht 
Mlni.terle van Defensie 
Kromhout Kenm• I H•rculeslHn 1 I 358<4 AB I Utrecht I wu 
Postbu1 90004 I 3509 AA I Utrecht I MPC SSA 

MDTN • 1021 

T 10:1.1! 

M 1ou 
1021 @rofnd11f.nl 
'!J.Yi'f'I landmacht .nl 



Docnr 164 
From: ''•0~n 1ua OMO/BESTUUROST/REGIE" <1c.u @mlndef.nl> 
Sent: Tue, 7 Sep 202118:32:11 +0100 
To: '"0

ia /Al/DGB/DMV/AFO MAT" < 111u @mlndef.nl>;"1o.u 

OMO/BESTUUROST/COMMUN" <IGll 
R, ~ KAB/SIE COM" < 10.u @mindef.nl>;11 •au 

@mindef.nl>;"•u.a 
OMO/PROJN/PROJN DIP" 

< 1o.u @mindef.nl> 
Cc: .. IOU I Al./DCO" < 111.2.i @mindef.nf>;" uu.1 

G, llUE OMO/PROJN/DIP PROJN" <•IUG @mlndef.nl> 
Subject: Re: 20210906_QenA_Telegraaf_07sep2021_RH_v0.3 

'Ill• 

Zie terechte opmerking •uE 

Volgens mij had Team DVOW CLAS c•u.1) vanmorgen nog gemaild; 

Hoeveel lOOkN HO krijgen we totaaF11 

• Hoeveel lOOkN HO hebben we al van Scania uitgeleverd qekregen7 10.u antwoord: zle slide 
• 11 

lk denk een typefout van iemand ergens in de mailtrails vandaag!? 

Van: "•o.:i.• /AL/DGB/DMV/AFD MAT" < •u.. (@mindef.nl> 
Datum: dinsdag 7 september 2021 om 18:57:31 
Aan: "11\.U 

101 1 DMO/BESTUUROST/COMMUN" <'01" @mjndef. nl>, "••.u 
BS/AI.JDCO" <•OU 
Cc: 1

' CUL •u..1 DMO/BESTUUROST/REGIE• <•us 

BS/AI.JDCO" <•U.11 
Onderwerp: RE: 20210906_QenA_Telegraaf_07sep2021_RH_v0.3 

@.mindef.nl> 
?l{rnindef.nl>, "mu 

@mindef.nl> 

Thanks 10.u t Zfe In rood mijn react1e. Meeste vragen/opmerkingen z1jn ter b0oordeling van DCO. Vraag 6 hgt 
bij DMO, maar strookt niet met eerder gegeven antwoorden richting de Kamer. 10.u zou Jlj daar via jouw lljn 
achter wlllen komen? 

Van: •au •us DMO/BESTUUROST/COMMUN <'IUJ! @mindef.nl> 
Verzonden: dinsdag 7 september 2021 18:20 
Aan: 1u 1 •o.u BS/Al/DCO <••1 • 

IOU /AIJDGB/DMV/AFO MAT <•OU @mindef.nl> 
CC: I0.2.E IUI DMO/BESTUUROST/REGIE <1IWI 

10.2.1 /Al/DCO <•11.2.E @mindef.nl> 
Onderwerp: FW: 20210906_QenA_ Telegraaf_ 07sep2021_RH_ v03 

.,.... en •ua 

Hierbij de antwoorden op de vragen over de conta iners vanuit DMO en CLAS. 
Groeten, 
.. u 

@mindef.nl>; 

@mindef.nl>; 



Van: _. •IU.ll , Dr. Ir., OMO <'IUJ! t@mindef.nl> 
Venonden: dinsdag 7 september 202118:02 
Aan: 1u.a 1UE DMO/BESTUUROST/COMMUN «•.11 @mlndef.nl> 
CC: 10.u Ir., DMO/PROJN/STGP we .@m!ndef.nl>;1iu.a ---===- DMO/PROJN/PROJN DIP 

@mindef.ni>; 1au <'•cu.• 
' 10.1.1 DMO/BESTUUROST/COMMUN <..'o.u @mindef.nl>; 1u1 11UE OMO 
<•au .@mindef.nl> 
Onderwerp: Re: 20210906_ QenA_ Telegraaf _07sep2021_RH_ v0.3 

Met in door mij in onderstaande tekst aangebrachte aanpassingen akkoord, 

MVG 



Docnr 165 
From: "•0.2.E t0.2.E DMO/BESTUUROST/REGIEU <111.U @mindef.nl> 

Sent: Tue, 7 Sep 202118:32:46 +0100 
To: "•o.u OMO/PROJN/PROJN DIP" < 10.u @mlndef.nl> 

Cc: " 10.u DMO/PROJN/DIP PROJN" <1o.u @mlndef.nl> 

Subject: Fwd: Kamervragen over inkoop van materieel - Scania Gryphus 

Attachments: 20210622 Beantwoording schrlftelljke vragen Jansen {FvD) over inkoop van materieel_ TC DMO.docx 

Ti, uitleg andere mail 

Van: 1
' 1112.e /ALJDGB/DMV/AFD MAT" <'0·2.E @mindef nl> 

Datum: dinsdag 7 september 202 l om 19:00:48 
Aan: " '°.u ••.2E DMO/BESTUUROST/REGIE" < 11uE mmindef nl> 
Onderwerp: FW: Kamervragen over inkoop van materieel - Scania Gtyphus 

Hierbij nog even nav mljn vorige mail de input van j ullie op de vragen over inkoop van materieel. Bij v raag 2 
staat 11 

Van: 1ilu to.u DMO/BESTUUROST /REGIE < •u" @mindef.nl> 

Verzonden: dinsdag 22 junl 202109:24 
Aan: •cu.E /Al/DGB/DMV/AFD MAT <'0.2.E @mindef.nl> 
CC: 1o..i1 /Al/OS/Dir. Plan./AfdlanOptr <10 u @mindef.nl>; 1u• 1ue 

MAT <'°.u 
tue DMO/PROJN/PROJN DIP< io.u @mlndef.nl>; 10.2.E 1oie 

Plan./AfdlanOptr <10.2• @mindef.nl>; t0.2E t0.21! BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLanOptr 

BS/AL/OGB/OMV / AfD 
@mindef.nl>; 

BS/Al/OS/Dir. 

< 10.2.I @mindef.nl>; •112.e 

BS/ Al/DS/DAOG/ Afd.lntegr < io.u @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Kamervragen over inkoop van materieel - Scanla Gryphus 

Hierbij de comments op antwoorden 1 tm 12 vanuit •ou 

Vr gr, 
10.21 

From: I0.2.1! /Al/DGB/DMV/AFD MAT <•O.U 
Sent: maandag 21 juni 202112:01 

1••mfndef.nl> 

To: io.u 10.u DMO/BESTUUROST/REGIE < 10.u 

heeft ook meegekeken. 

~·lmindof.nl>; 1112.1 

DMO/PROJN/PROJN DIP< 10.:u 15lmindef.nl>; 10.u 1ue BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdlanOptr 

<1UE 
Cc: uue 

/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc <1u a 

1iilmfndef.nl> 
/Al/OS/Dir. Plan./AfdlanOptr <toia 

MAT <"'.2' 

@mincl c-f.nl>; 10.2.I! 

Subject: Kamervragen over inkoop van materieel - Scania Gryphus 

.u..a allemaal, 

'O>mindef.nl>; •0.u 

/ AL/DS/DAOG/ Afd.lntegr 

HUE BS/AL/OGB/DMV/AFD 

@l_mindef.nl> 

Zoals jullie waarschijnlijk weten zljn er afgelopen vrijdag schrlftelijke vragen gesteld door FvD over de inkoop 
van materieel. Die vragen moeten over drie weken zijn beantwoord. Op uiterlijk vrijdag 2 juni moet lk een in 
XPW afgestemde set bij KabDGB aanleveren. Oat is zoals altijd een krappe tijdlijn. lk ben op basis van eerdere 
antwoorden en informatie op bijgevoegde conceptantwoorden gekomen. 



10u en 10u wlllen kljken naar de antwoorden over de Scania Gryphus en de bredere 
aanbestedingsvragen? 

een overall HDFC check willen doen? 

Tot slot is er de vraag over sportschoenen. De IGK heeft in zijn jaarverslag 2020 daar al lets over geconstateerd. 
Toen is er een soort actlepuntenlijst gemaakt, waarin de tekst die nu is opgenomen in het antwoord, is verwerkt. 
Ik heb begrepen dat dit overzlcht onder leiding van 1a.2e Is gemaakt, klopt dlt ~n ? Zo ja, bij wie kan ik 
nagaan of die informatie up to date is? 

Graag jullle eerste reacties voor morgen 12.00. 

Groeten, 
102..I 

1D2~ 

Dlrectie Materieel, Vastgoed en Duuruamheid 
DG Beleld 
Ministerie van Defensie 

Plain Kelvermarktcomplex, gebouw A I Plain 4 I Den Haag 
Postbus 20701 I 2500 ES Den Haag I MPC 588 

M: ••2E 
E: 102e , iilmindef.n 
W: www.dafwsie.nl 



Docnr 167 
From: hlO.U DMO/PROJN/PROJN DIP" <IUE @mlndef.nl> 
Sent: Tue, 7 Sep 202119:24:56 +0100 
To: "1ou •ua DMO/BESTUUROST/REGIE" < •""« @mindef.nl>;"•u• 
BS/AL/DGB/DMV/AFO MAT'' <1u 11 @mlndef.n1>;"•0.u 1u• DMO/BESTUUROST/COMMUN" 

@mindef.nf>;" 14.u KAB/SIE COM" 
< 10JL1 @mlndef.nl> 
Cc: ''IOU I AL/DCO" < UUE @mindef.nl>;"•!Ill 
G, 1UI. DMO/PROJN/DIP PROJN" <1u 1 @mindef.nl> 
Subject: RE: 20210906_QenA_Telegraaf_07sep202l_RH_V0.3 

•o.u inderdaad de klassieke fout "Levering aan Defensie (DUO) of uitlevering aan eenheden.n 

6. Kan je aangeven hoe het met de uilJevering van de Scania 's staat? 

Antw: Er zip1011!(eveer 400 stuk~ Gryphus !(eleverd aan Defensie. 11 

Wordt dus: 11 

Excuus \All 

fjjne avond, 1o..u 

1ue 
OMO • KHK I '"""" 10.2.E 
\O..JI 

1ou ... • mlndef.nl 

From: tU! 1all OMO/BESTUUROST/REGIE < 10.16 @mindef.nl> 
Sent: dinsdag 7 september 202119:32 
To: tG.2.S /AL/DGB/DMV/AFD MAT <>Q.16 @mindef.nl>; i:t.U io.u: DMO/BESTUUROST/COMMUN 
< lll1I 

<IUI 

Cc: uu.. /AL/DCO <'us 
OMO/PROJN/DIP PROJN <'UE @mlndef.nl> 
Subjed: Re: 20210906_QenA_Telegraaf_07sep2021_RH_v0.3 

Zie terechte opmerkiog •o.u 

@mindef.nl>; iou lll1I KAB/SIE COM 
@mlndef.nl> 

@mindef.nl>;•11u 

Volgens mij had Team DVOW CLAS (10.u ) vanmorgen oog gemaild; 

Hoeveel lOOkN HO kri jqen we totaal · 
11 

• Hoeveel lOOkN HO hebben we al van Scania uitgeleverd gekregen? •a.u antwoord: zle slide 

Ile denk een typefout van iemand ergens in de mailtrails vandaag!? 



Docnr 168 
From: • 111.2.£ 11l2Z KAB/SIE COM" < "'.u @mindef.nl> 
Sent: 
To: 
BS/AIJDCO" <1o..u 

Cc: 

Wed, 8 Sep 202108:00:42 +0100 
"IOU IClll DMO/ BESTUUROST/COMMUN" <'o.u 

@mlndef.nl> 
"ICl.ll /Al/DCO" <11..2.£ __ _ 

G, oua 

<IUli 

DMO/PROJN/DIP PROJN" < ..... • @mindef.nl>;"•••.>.• 

DMO/PROJN/PROJN DIP" <'Cl.ll @mindef.nl>;"•o.u 10.u 10.>.i 
< 10.u @mindef.nl> 
Subject: RE: 20210906_QenA_Telegraaf_07sep2021_RH_v0.3 

@mlndef.nl>;"•o.u 

@m lndef .nl>;" t0.u 

DMO/BESTUUROST /REGI E" 
@mindef.nl>;"1o.u 

DIR M&D/AFD MAr' 

Bij deze vanuit CLAS nog een paar opmerkingen inzake de antwoorden voor de Telegraaf. 

Vooral het antwoord op vraag S heb ik behoorlijk aangepakt. De toelichting hoe~ er misschien niet bij richting 
Telegraaf, maar verklaart mijns inziens goed het punt wat hij aansnijdt. Het is j ammer dat hlj destijds niet bij de 
ultleverlng van de 1ste 100 kN HO kon zljn, want toen IS dlt allemaal ultgelegd met de voorbeelden erblj. 

Ook bU vraag 7 toch nog wat aanpasslngen gedaan en we zijn van mening dat de tabel er niet bij hoeft en 
hoogult verwarrend zal zijn, svp: weglaten. 

11 



Docnr 169 
From: "•u.a 1llli DMO/PROJN/PROJMNGT/POOL s1• < ••.u @mindef.nl> 
Sent: Wed, 8 Sep 2021 08:43:56 +0100 
To: "..u DMO/PROJN/PROJN 01p• < iu. @mlndef.nl> 
Cc: "••.u DMO/PROJN/OIP PROJN• <IUI @mlndef.nl> 
Subject: RE:llvW 
Attachments: 2016010502 Uitwerking -w.u op Hoogte.pdf 

Bron 1s bijgevoegd, dlt is de essent1e: 
"'tff1Wft/takM v..--.... ~ ............ 

-o--.i "--.. -- ..... --.,_.-......;dWA 
.. __ , 

1H, L'...~.CU.'I · -U!!l~Jt l~lV:•U.'lll'lilllol)tila.\(~1 ~~Rl."-"'""'',. - . ., .. ,...., ._. ....... ,....w..n-

..... -

Met vrlendehjke groet / kind regards, 

--"'- 0.-··"'"-·""~-~ U.,_., IMINDl•M~I .. Yk.. 
,..u.A ............. 

Projects DlrPctorate - Cluster Operational Wheeled Vehicles 
Defence Materiel Organisation 
M lnistrv of Defencto 
Kromtiout Barracks I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht I Bldg 1uA •o.u 
P.O. bo>t 90125 I NLO ·3509 AA I Utrecht J The Netherlands 

M ID.2.1 

... u ' ' mlndef.nl 
~_w.(1Prro£1o .nl/dmo 
1u1 ''! mlndefnl.onmlcrosoft.com 

From: 1ou OMO/PROJN/PROJN DIP <9ll @mindef.ni> 
Sent: dinsdag 7 september 202118:07 
To: •ou DMO/PROJN/OIP PROJN <11UJ! @mindef.nl> 
Cc: 11.u •:u DMO/PROJN/PROJMNGT/POOLSI <'illl @miodef.nl> 
Subject: RE: ILvW 

.I 

HI 11.ll tk zle geen commentaar of wijzigingen van jou 'n het document. Verkeerde vers1e opgeslagen? 

Toch nog een paar openstaande zaken: 

11 



Docnr 170 

11111111111111111~111111~11 11~I~111 1111111111 11111 11111 
BS20160108S6 I 23- 6-2016 

Minlsterie van Oefensie 

PC·ZSK 
PC-LAS 
PC· LSK 
PC-KMar 
PD-OMO 
PC-CDC 
PSG 

no ta Ultwerking beleldskader 

(Operationeel) Werken op Hoogte 

Hlerblj bled lk u aan het vastgestelde beleidskader '(Operationeel) Werken op 
hoogte' 1. Het beleidskader is vastgesteld na overfeg met uw vertegenwoordigers 
In het Overleg Bedrijfsvoering en Personeelsloglstiek (OBP) van 17 september 
2015 en afstemming met de centrales van overheldspersoneel. Dlt beleidskader 
wordt verder uitgewerkt tot een arbocatalogus Oefensie. 

Doe! van het beleidskader is het geven van defenslebrede 'spelregels' voor de 
verschillende activlteiten met valgevaar. Deze actlviteiten zijn ingedeeld in 
clusters, waarbij voor elke cluster een zogenaamde clusterautoriteit is 
aangewezen. Die clusterautoriteit is verantwoordelijk voor het uitwerken van de 
velligheidsmaatregelen, die defenslebreed van toepassing worden. Zij ontwlkkelen 
en actuallseren daartoe o.a. instructles, procedures en opleidingen ten behoeve 
van de uitvoering. Tevens worden technische specificaties vastgesteld voor m.n. 
klimtorens en hindernisbanen en vindt harmonlsatle ptaats van te gebruiken 
velligheidsmiddelen zeals harnassen, valbeveillging en touwen. 

De defensieonderdelen blijven echter verantwoordelijk voor het ultvoeren van de 
rislcoanatyses van de verschillende activltelten op hoogte en het - waar nodig -
nemen van maatregeten . Ik verzoek u daarom binnen uw defensieonderdeel: 
1. Na te gaan welke taken met valgevaar worden uitgevoerd en te beoordeten of 

de wijze van risicobeheersing daarbij voldoet aan de uitgangspunten van het 
beleldskader; 

2. Waar nodig, in samenwerking met de clusterautoritejten en CEAG, 
maatregelen ter vermindering van de bijbehorende risico's uit te werken. In 
sommlge gevallen zal dat een lange looptijd vergen, zeals voor het opstellen 
en aanpassen van relevante publicatles, opleidlngen en technische 
modificaties. Zo nodig moeten lnterlm-maatregelen van organlsatorische aard 
worden overwogen. De maatregelen met een tangere doorlooptljd dlenen 
uiterlijk elnd 2018 te zljn ingevoerd. 

DE HOOFDDIRECTEUR BEDRJJFSVOERING 
10.2E 

10.2.E 

10.2! 

1 Het belelds'kaaer Is eveneens terug te vinden op Intranet: 
http:/Jlntranet.mlndef.ol/portaal/bejlrl!fsvoedng/processenNeillgheid Arbo/Niouwsberlchten/beleidskader wo/1.a 
!Pl!. 

Bestuursstaf 
Hoolddlrectle Bedrijlsvoering 
Olredle Monitoring & Beheer 
Be<lrij fsvelliqheid 

Kalverrnarkt 32 
MPC 58 8 
Postbus 20701 
2500 ES Oen Haag 
www.defensle.ni 

Contactpensoon 
1028 
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Bedrljfsvoering 

T ,oz 111 
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M 102e 
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CONCEPT I 8eJeidskad•r (Op..,..tloneel) Werken op Hoogt.. I 12 ol<tober 2015 

1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
Bij Defensle worden diverse werkzaamheden verricht, waarbij valgevaar voor het personeel 
aanwezig is. Denk aan de operatlonele werkzaamheden als absellen, bergoperaties, 
parachutespringen, afdalen ult helikopters en optreden in verstedelijkt gebied, maar ook algemene 
taken voor de instandhouding en het gebruik van (wapen)systemen en infrastructuur. Actlvltelten 
met valgevaar worden ook ultgevoerd in het kader van de fysieke en mentale vormlng met de 
bedoeling om mllitairen "hoogtevrij" te'maken en/of te ieren omgaan met stress (vaak aangeduid 
als "grensverleggende actlviteiten" of ~vormingn). In dit document worden deze actlviteiten 
allemaal betiteld als "werken op hoogten (WoH). 

In de afgelopen jaren zijn Intern Defensie meerdere ernstlge en zelfs dodelijke ongevallen gebeurd 
tijdens het werken op hoogte. Deze ongevallen zijn onderzocht door onderzoekscommissles van 
Defensie en door de Onderzoeksraad voor de Velligheld (OW) en hebben geleid tot diverse 
aanbevelingen1• Een belangrljke aanbevellng betrof "het zorgen voor uniforme regelgevlng en 
procedures met betrekking tot klimactiviteiten krijgsmachtbreed". Deze aanbevellng Is door de 
Commandant der Strljdkrachten (CD5) 2 uitgebreld naar alle activlteiten die betrekking hebben op 
het werken op hoogte. Afgesproken is hiervoor regelgevlng op te stellen die tevens zal dlenen als 
arbocataiogus ~(Operationeei) werken op hoogte". Naar aanleiding van ongevallen en gerechtelijke 
procedures is veelvuldig overteg geweest tussen Defensle en het Ministerie van Sodale Zaken en 
Werkgelegenheld over de wetgeving, de definities en de interpretatie daarvan. De uitkomsten 
daarvan zijn verwerkt In dit document. 

De zorgplicht van het Mfnfsterfe van Defensie en de verplichtfngen in de Arbeidsomstandlgheden
wetgeving betekenen dat werkgevers hun personeel zo goed mogelijk beschermen tegen de risico's 
van het werk, dus ook tegen valgevaar. Dergelijke ongevalfen hebben eerder geleid tot overlijden, 
letsel en leed , maar hebben ook een negatieve invloed op de inzetbaarhefd en brengen kosten en 
inspanningen (uftkering, herstel, re-integratie, claims) met zich mee. Voidoende reden om de 
risico's van het werken op hoogte zo goed mogeiijk te beheersen. Op basis van wetgeving, het 
(bedrijfs)veiffgheldsbeleid (MP12-1003

) en het Algemeen Organisatie Besluit Defensie (artikel 23) Is 
dit een verantwoordelijkheid van de commandanten, zeker wanneer zij zijn aangewezen ais 
(decentraal) werkgever. Bij het treffen van veiligheidsmaatregelen zijn de commandanten deels 
afhankeiijk van de inteme "ieveranciers" van m.n. materieel en infra (m.n. OMO en CDC). 

Omdat de primaire taakultvoering van Defensle kan conflicteren met de Arbeidsomstandig
hedenwetgeving bevat de wet ultzonderingsbepalingen. Die bepallngen maken het mogelljk om de 
risfcovolle taken van Defensie uit te voeren en daarvoor te trainen, zonder overtreding van de 
wetgeving. Het betrelt echter geen algehele uitzondering, m.u.v. oorlog of inzet conform artikel 
1.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Een goede interpretatie van de wetgeving is van groot 
belang voor de beheersing van risico's en voor de aansprakellj kheid van Defensie. In hoofdstuk 2 
wordt nader ingegaan op het wettelijk kader. 

1.2 Doel 

Dit document Is het beleidskader voor Defensie om invulllng te geven aan de verantwoordelljkheid 
op meerdere niveaus (richten, fnrichten, verrichten) voor het veiiig werken op hoogte en vormt de 
basis voor de Arbocatalogus "Werken op hoogte Defensfe" in de zin van de 
Arbeidsomstandlghedenwetgevlng. Daarmee wordt lnvuiflng gegeven aan het doel van de 
Arbeidsomstandfghedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluft (artikel 3.16 en 7.23.) en het 

1 
Zie o.a. net rapport "Voorval met abseilen lijdens Landmachtdagen' ult april 2008 en het rapport "Val ult kllmtoren Schaars

bergen' uit november 2011 . De mpporten van de OW zijn beschlkbaer vie de website www.onderzoekMaad.nl 
2 Zie nola COS 882012000681 van 23 januari 2012 
3 MP12-100: Publicetle over het veillgheldsmanagementsysteem Oefensie (VMS Def) 
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--------·-·------------· -·-

Bouwbeslull (art. 6.12. 6.52 en 6.53). 
Het dorument Is van toepassing op alle eenheden van Defensfe waar het werken op hoogte aan de 
orde Is, alsmede op de eenheden die materieel en vastgoed (laten) leveren voor deze activiteiten 
en op de lnstantles die belast zijn met het opstellen van regelgeving. 

1.3 Begrippen 

Onder het werken op hoogte vallen alle activiteiten waarbiJ valgevaar aanwezlg is, zoals bedoeld in 
het Arbeldsomstandighedenbesluit. Als ondercleel van de prlmafre taak van Defensle komt het ook 
voor In heel speclfieke omstandigheden: het operationele klimmen en verplaatsen (inclusief het 
domein "mountain") en het alternatief uftstijgen ult luchtvaartulgen. De begrlppen worden 
toegellcht In een aparte begrippenlijst (bijlage 1). 

1.4 Leeswljzer 

Hoordstuk 2 bevat de opzet, het wettelljk kader en de status van dlt beleldskader voor Defensie. In 
hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de verschillende soorten activltelten met valgevaar en de algemene 
beleidshjn voor de wfjze waarop de veillgheld dlent te worden geregeld. Jn het volgende hoofdstuk 
4 worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven, onder meer van de 
dusterautor1telten en van de commandanten in hun rol van werkgever. Hoofdstuk 5 gaat in op de 
rtsicoanalyse en de risicobeheersing. Het laatste hoofdstuk geeft aanwijzfngen op het gebied van de 
rechtspositie. 

Bi]lage 1 is een begnppenlijst. Jn bijlage 2 worden de verschrllende act1v1telten benoemd per 
cluster. Bljlage 3 geeft voor elke activiteit het veiligheldsreglme waaronder deze moeten worden 
ultgevoerd In de drie fases (initiele} opleiding/vorming, trainmg/gereedstelhng en inzet. Deze 
bijlage vormt de schakel met de onderl iggende regelgeving waarln worclt beschreven hoe de 
actlvlteften worden uitgevoerd en hoe de vei1igheld worclt geregeld. 

8 
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CONCEPT I BddclSl<llder (011tntiontt1) WV!<~ op HOClgte I l2 oklober 2015 

2 OPZET EN WETTELIJK KADER 

2.1 Opzet 

Het veiligheidsbeleid van Defensie is vastgelegd in de Minlsteriele Publicatie 12-100, inzake het 
Veillgheldsmanagementsysteem Defensie (VMS Def). Het VMS Def beschrij~ de elsen aan de ·. 
bedrijfsvoering {het •wat" ) om veilig en gezond te werken en bledt defenslespedfieke kaders en 
normen voor de ultvoerfng {het ~hoe"). Afgeleld van de MP 12- 100 Is lnhoudelljke regelgeving 
opgesteld waarfn de normen zijn vertaald naar werkwij zen teneinde de specifieke rlsico's te kunnen 
beheersen. Olt be.leldskader is een defensiespedfieke ultwerklng van de wetgevlng voor het veilig 
werken op hoogte en vormt de grondslag voor het vaststellen van werkwljzen om werkzaamheden 
met valgevaar velllg en gezond te kunnen ultvoeren. 

De risico's van het werken op hoogte verelsen eenduldlgheld voor de uitvoerlng van dergelljke 
activitelten. Dlt beleldskader hee~ daarom een defenslebrede status, gee~ de lntentie en de kaders 
van het WoH-beleld blj Defensie weer en beschrij h de verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

Defensle kent veel vormen van werken op hoogte. Vanwege die hoeveelheld en varieteit, de vele 
gebruikte middelen en vanwege de noodzakelljke detaillering Is aanvullende regelgeving voor de 
uitvoering noodzakelljk. Daartoe zijn de activ1teiten verdeeld in dusters en is voor elk cluster een 
clusterautoritelt benoemd, die o.a. verantwoordelijk is voor het {laten) opstellen en onderhouden 
van regelgevlng en de kwaliteitsborging daarvan . Handboeken, opleidlngsplannen en procedures 
vormen vervolgens een verdere uitwerking van de clusterregelgevlng. De lndelrng van de clusters 
en de clusterautorfteiten Is opgenomen als bijlage 2. 

Dlt document Is van toepass!ng op de bij Oefensie bekende en beschreven activiteiten (zle bijlage 
1 ) . Activitelten die nlet worden genoemd in dit beleidskader, maar wel worden uitgevoerd, zljn niet 
getoetst aan dit beleldskader. Commandanten dfenen deze zo snel mogelljk bekend te stellen bij de 
beherende lnstantie van dit document (de Hoofddirectle Bedrijfsvoering - HDBV), die de 
betreffende clusterautorfteit een risicobeoordellng {RJ&E) laat uitvoeren. I ndien de omstandigheden 
het noodzakelljk maken, mogen de niet uitgewerkte werkzaamheden wel worden ultgevoerd, maar 
de verantwoordelijke commandant4 voert dan een spedfieke Rl&E uit in de vorm van een zgn. 
taakrisicoanalyse {conform MP12-100). De uitkomsten daarvan worden vastgelegd en er wordt 
door bevoegd personeel toegezien op een correcte uitvoering van de taak. Deze aanpak is ook van 
toepassing op (lncldentele) activiteiten, bijvoorbeeld In het kader van research & development en 
beproevlngen. 

Oit beleldskader richt Zich alleen op het aspect "valgevaar". Bij de bedoelde werkzaamheden zijn 
ook andere omgevlngsfactoren (objectieve gevaren) van belang, die de veillgheid en gezondheid 
negatief kunnen bei'nvloeden. Denk daarbij aan zuurstofgebrek op hoogte, weersomstandigheden 
en vallende voorwerpen door activiteiten. Deze factoren worden niet In dlt beleidskader geregeld 
maar in andere regelgeving en dienen derhalve wel in een rtsicoanalyse voorafgaand aan een 
activiteit te warden meegewogen. 

2.2 Wettelijk kader 

Als aanvulling op de algemene verplichting in de Arbeidsomstandlghedenwet van werl<gevers om 
'het personeel te beschermen, zijn specifieke voorschri~en voor het voorkomen van valgevaar 
vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit (artlkel 3.16 en 7.23). Verder gelden de 
Warenwetbesluiten over kl immateriee.I en persoonlljke bescherming en het Bouwbeslult (artikel 
6.52 en 6.53 - veillg onderhoud gebouwen en nieuwbouw). Voor het werken op hoogte geldt geen 

4 
De verantwoordelijke commandant dlent minimaal de bevoegdheid van werltgever le hebben. 
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wettelijke grenswaarde. Het risico van valgevaar Is niet alleen afhankelljk van de hoogte5. Het 
wordt vooral bepaald door de situatie (waaronder omgeving, ondergrond, obstakels}. Vanaf een 
hoogte van 2.50 meter dienen in ieder geval maatregelen te worden genomen. De leidende 
gedachte is dat wordt vastgesteld en geevalueerd welke taken worden uitgevoerd, welke scenario's 
en met welk effect zlch kunnen voordoen en met welke maatregelen dit wordt voorkomen. Van 
actlviteiten met valgevaar dient dus een (speclfieke) RI&.E te worden ultgevoerd. 

De benadering van de risico's van het werken op hoogte In dlt beleldskader slult aan op de 
strategie In de wetgeving. Oeze houdt in dat primair wordt geprobeerd om het gevaar van vallen 
weg te nemen. lndien dit niet mogelijk of wenselijk Is, worden achtereenvolgens maatregelen 
genomen om het vallen te voorkomen, om de val zelf te minimaliseren en ten slotte zijn 
maatregelen mogelijk die de effecten van de val beperken. Onderstaande tabel lllustreert deze 
opzet, de zgn. arbeidshygienische strategie. De aard en het doel van speclfiek mllitaire activiteiten 
maakt het soms noodzakelijk te kiezen voor een strategle van "lagere" orde. Deze keuze volgt ult 
de rislcobeoordellng en wordt vastgelegd in de betreffend regelgeving. Voor alle activiteiten geldt 
dat afdoende voorllchting en instructie (opleiden) wordt gegeven over de gevaren en te nemen 
maatregelen en dat supervlsie (leidinggeven/toezicht) wordt ultgevoerd. 

Atbeldshygl6nischa strategle werkzaamheden met valgevaar 

NivtJ8U Omschrijving Aard maalregel Voorlieelden 

IZorg er voor dat personen hun 
Het uObouwen van een 

lwer11zaamheden zo kunnen 
londerdeel zoelat het 

1 Bron Ontwerp klaadwtlfkehjlt onderhoud 
nrichlen dat geen valgevaar 

lop de begane grond kan 
iaanwezig is. 

lworden uHgevoerd 

Is aanpak van het valgevaar zer k:ollectiel Hekwetk I rern9 
2A 

Voorkomen vallen 
wnet moge•jk. zorg er dan voor IPosllioneringljn en 

28 
dat persoon/personen nlet 

lndividueel [gebiedsbegrenzende 
kunnen vanen systemen 

3A Is het voorkomen van vallen ni~ 

Minimaliseren val mogel'~. zorg er dan voor dal de 
lcotectlel lvangnet 

~B valhoogle beperkt wordt lndividueel Persoonlijle vabeveiliging 

Zl]n geen van de 
Collecliel 

Ondergrond 

4A 
bovengenoemde maatregelen waterlrubber/9rindbak) 

Minimallseren mogelljk, zorg er dan voor dal 

40 
"1evolgen persoon/personen minimaal 

lndivldueel 
Persoonlljke 

jetsel overhouden indien men besohermlngsmiddel 

!val! 

Het wegnemen van valgevaar is niet altijd mogelijk. Wei is het in veel gevallen mogelijk 
technlsche/lnfrastructurele voorzieningen te realiseren, zoals hekwerl<en, bordessen of 
andersoortige fysieke maatregelen om het vallen te voorkomen. Hlervoor gelden vaak wettelijke 
voorschrlften. Tijdens de operationele activiteiten is het nlet altljd mogelljk of zelfs onwenselijk om 
dergelijke technische veiligheidsmaatregelen te treffen, Mogelijk lelden dergelljke maatregelen tot 
andere gevaren die vervolgens een groter risico vormen. Vaak worden andersoortige maatregelen 
genomen, soms passend binnen het ontwerp van materieel (bijvoorbeeld antislipvoorzieningen, 
luiken die kunnen fungeren als khekwerk''). In andere gevallen moet warden teruggevallen op 
organlsatorische maatregelen: procedures, opleiding, supervisie en rislcomanagement. Met 
opleiding en lnstructie wordt invulling gegeven aan "voorlicht!ng en onderricht" zoals bedoeld in 
artikel 8 van de Arbowet en kunnen zorgen voor voldoende getraindheid en routine voor het veilig 
kunnen uitvoeren van een risicovolle taak met valgevaar. 

Genoemde organisatorlsche maatregelen ("soft controls") zijn vaak minder robuust dan technlsche 

.5 Zie rapport Gezondheldsraad 2014 
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voorzieningen ("hard controls"} en afhankelijk van het gedrag en de keuzes van mensen. Zeker In 
complexe situaties blijft daardoor een kans op falen bestaan6 • Menselijk gedrag wordt nu eenmaal 
beinvloed door o.a. factoren als vermoeidheld, overmoedlgheid, omgevingsfactoren, aneldlng, 
onachtzaamheld, kwalltelt van supervlsie etc. (de "human factor"). Hiermee moet rekenlng worden 
gehouden blj het treffen van maatregelen en het lnrichten van de controle op het daadwerkelijk 
nemen van de maatregelen. 

Bij Defensle wordeo ook veel klimactivltelten ultgevoerd (m.b.v. kllmwanden, kllmtorens en In 
natuurlijke omgevingen) die civiel vallen onder de beoe.fenlng van (berg)sport. Een belangrijk 
verschil is dat het bij recreatleve activiteiten zoals bergsport niet gaat om het venichten van 
arbeid, waardoor de Arbowetgevlng niet van toepasslng is. Wei wordt in beide situatles gebruik 
gemaakt van vergelijkbare veiligheldsmaatregelen. De elsen tljdens het uitvoeren van arbeld zijn 
echter stringenter vanwege de verplichte verantwoordelijkheid van een werkgever voor de 
veiligheld van werknemers. Dit betekent dat in bepaalde gevallen een "tweede systeemu vereist is 
om het mogelijke falen van het primaire systeem op te vangen. Een primair systeem kan In de 
basis de medewerker zelf zljn. De verantwoording voor de keuze(s) blijkt uit de Rl&E. 

2.3 Uitzonderingsbepallngen Defensie 

De operationele taakuitvoerlng van Defensie kan In bepaalde gevallen conflicteren met de Arbo
wetgeving. Om mogelij l<e jurldlsche tegenstrljdigheden te voorl<omen kent het Arbeldsomstandig
hedenbeslult twee ultzonderingsbepalingen voor Defensle. Kort samengevat geldt dat: 

een algehele ultzondering (art. l.29) aan de orde is tijdens daadwerl<elijke lnzet, oorlog en het 
verlenen van bljstand in het openbaar belang; 

- een partiele ultzonderlng (art. 1.30) geldt ten behoeve van specifieke eenheden met gereedstel-
ling, het gebrulk van wapensystemen en direct voor, tljdens en direct na oefenlng. 

De bijzondere posltle van Defensie in de Arbowetgevlng wordt als volgt beschreven7 : "De 
taakstelling van de krljgsmacht maakt het niet onder a/le omstandigheden mogelljk de veiligheld, 
de gezondheld en het welzijn van militairen op dezelfde wljze te kunnen behartfgen' als In de 
Arbeidsomstandfghed~nwet geschiedt. Hieraan /igt ten grondslag dat het u/tvoeren var de taken 
van de krijgsmacht, welke zljn gericht op de beschermlng van de integriteit van het elgen en 
bondgenootschappelljk gebied en het deelnemen aan crisisbeheersingsoperaties in internationaal 
verband, niet door een integrate toepassing van de Arbeidsomstandighedenwet mag worden 
belemmerd. Artikel 2, zesde /Id, van de wet schept de mogelijkheid daartoe. Uitgangspunt is 
evenwe/ dat desondanks gestreefd zal moeten warden naar maximale toepasbaarheld van deze wet 
en het realiseren van de daarin neerge/egde doelstelllngen." 

De kern van deze bepallngen en de betekenis daarvan voor het werl<en op hoogte wordt hierna 
uitgelegd met bljzondere aandacht voor actlviteiten t.b.v. mentale en fysieke vorming (paragraaf 
2.4): 

Artikel 1.29. Deze algehele ultzondering heft het "juridische conflict" op tussen de wettelljke eis te 
zorgen voor de vellfgheid en gezondheld en de taakstelling van Defensie met de rislco's daarvan. 
Het veiligheidsbeleid van Defensie houdt echter in dat ook tljdens inzet wordt gewerl<t In de geest 
van de wetgevlng. Dlt volgt uit de algehele zorgplicht (Artikel 7:658 BW) voor het personeel, 
maar draagt ook bij aan de inzetbaarheid van een eenheid8 • 

Artikel 1.30. De partl~le ultzondering geeft juridisch rulmte om in bepaalde sltuaties (oefeningen, 
gereedstell lng, wapensystemen) niet te hoeven voldoen aan alte specifieke eisen van de wetgeving 
"voor zover de operatlonele taakuitvoering van de militaire vaartuigen, militaire luchtvaartuigen, 
bemande wapensystemen of van de eenheden met gereedstellfng naar het oordeel van Onze 
Minister van Defensle door de toepassing van deze artlkelen wordt belemmerd". De uitzondering 
geldt o.a. voor het gebrulk van enig beschermlngsmlddel als bedoeld in de hoofdstukken 3, 4, 5, 6, 

6 De analyses van eerdere (dodelijke) ongevallen tonen dll ook ean. 
7 

•UE van Toetiehtlng, Slaatsblad 1997, 60, pagina 203. 
8 

Tijdens inzet word! g11streeld naar een zo geed mogel~ke velligheid ("Force Health Protection·~ onder meer bedoeld om ·non. 
batUe-injurtes• te voorlcomen. 
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en 8 van het Arbeldsomstandighedenbeslult. Echter, het blijlt voor een commandant (als werkge
ver) nog steeds verpllcht om de risico's te lnventariseren, te evalueren, maatregelen te nemen en 
dit alles vast te leggen (de RI&E), ook ten behoeve van oefeningen. De uitzonderingsbepalingen 
bieden ruimte om bij de keuze van maatregelen rekenlng te houden met de operationele taakstel 
ling van Oefensie 9, maar zijn geen vrijbrief vanuit de gedachte "train as you fight" om geen 
maatregeten te nemen. 

Oefenen. Artiket 1.30 geelt partiele uitzonderingen (alleen voor artikel 3 en 16 van de 
Arbeidsomstandighedenwet) voor een situatie direct voor, tijdens·en direct na een oefening. Dit 
volgt vanuit de gedachte dat voor bepaalde groepen milltairen er (nabootsingen van) opgedragen 
taken noodzakelijk zijn, maar die niet uitgevoerd en beoefend kunnen worden binnen de kaders 
van de hoofdstukken 3, 7 en 8 van het Arbeidsomstandlghedenbeleid. Dit wordt in het 
Arbeidsomstandighedenbestuit (art 1.5, definitles Oefensie) gedefinieerd als "het onder oortogs
nabootsende ornstandigheden in praktijk brengen van theoretisch onderwezen bekwaamheden 
teneinde aldus de bedrevenheid in het uttvoeren van oorlogstaken te verwerven, op te voeren of te 
onderhoudenn. Vaak gebeurt dit t ijdens oefeningen, maar voor het toepassen van artikel 1.30 is 
een juiste interpretatie van het begrip "oefening" belangrijk. De definltie van het begrip oefenen 
intern Defensie is voomamelljk bedoeld om duidelijkheid te geven over de vergoedingen en 
arbeidstijden en komt daarom niet volledig overeen met de definitie van oefenen in het 
Arbeidsomstandighedenbesluit. Het betitelen van een activiteit als oefening volgens de definitie van 
Defensie is echter niet voldoende om de uitzonderingsbepalingen toe te mogen passen . Oat kan 
alleen wanneer de intentie van de activiteit bestaat uit het "bekwamen In de oorlogstaken onder 
oorlogsnabootsende omstandigheden". Dit betekent dus ook dat de uitzonderingsbepaling alleen 
kan worden toegepast voor die lndiv!duen die deze activiteit in hun operationele taakstelling 
hebben (zeals "eenheden met gereedstelling") of deze activiteit moeten beoefenen ter 
voorbereldlng op de eigen operationele taakstelling. 

Initiele oplelding. Vanuit de bedoeling van de partiele uitzondering kan artikel 1.30 niet worden 
toegepast tijdens de lnitiele opleidingen10 bij de Nederlandse Defensie Academie en de scholen van 
de operationele commando's11 : er is dan geen sprake van oefenen en niet van eenheden met 
gereedstelling. Deze opleidingen zijn per definitie de fase van "vallen en opstaan", waarin veiligheid 
een hoge priorltelt heeh. Ultzonderingsbepalingen zijn dan niet aan de orde en er wordt veilig 
gewerkt. Dlt dient te blijken uit de ople!dingssyllabus. Te nemen risico's zijn niet afhankelijk van de 
ervaring van de individuele cursist door eerdere opleidingen. · 
Na het onderrichten van de basisvaardigheden votgen de voortgezette (vaktechnische) opleidingen, 
cursussen en trainingen. Deze zijn gericht op het aanleren en onderhouden van de oorlogstaken en 
soms worden deze onder oortogsnabootsende omstandigheden aangeleerd en verbeterd. In die 
gevallen is sprake van "oefenen", volgens de definities van de Arbowetgeving. Binnen die kaders 
betekent dit dat ook bepaalde trainingsactiviteiten in de "kazernesituatie"1z kunnen worden 
beschouwd als oefening in het kader van de Arbeldsomstandighedenwet13

. 

2.4 Mentale en fysieke vorming 

Het onderwerp mentale en fysieke vorming krijgt apart aandacht in het verlengde van het wettelijk 
kader en de uitzonderingsbepalingen. De activiteiten uit duster 1 worden niet alleen uitgevoerd 
voor het aanleren en ondertiouden van de instrumentele vaardigheden t.b.v. de operationele 
taakuitvoering. Deze activiteiten warden gedurende het gehele traject van opleiden en trainen ook 

9 Zo hoeft een arbeldsmidde! (b.v. een afdaalmlddel) niet te voldoen aan een civlel keunner1< indien dal de operalionele laakuit
voering belemmert or een andersoortige risico mel zlch mee brengl. Het derensiebeleid betekenl wel dal de inlenlie van be· 
paalde eisen wordt toegepast en dat de gema.akte keuzes kunnen worden verantwooro. 
10 Met initil!le opleidingen worden vooral de basisopleidingen voor de 'spijkerbroek" bedoeid, maar deze warden ook gevolgd 
door militairen in he! kader van doorstroming. Uitgangspunt blijft dal de status van dergelijke opleidingen geen toepassfng van 
de partiille uitz.onderingsbepalingen rechtvaardigen, ongeacht de kennis en ervaring van de cursisten. 
11 Oil geldt nadrukkelijk ook voor de VeVa-opleidingen, dte deels onder verantwoordelijl<heid van de ROC'n worden verzorgd, 
maar deels door of in samenwerklng met lnstructeurs van Defensie. 
12 De kazernesttuatie hoeft hier niet 1etter~jk te worden genomen, dit kan ook in een oefengebied zijn. 
13 Een voorbeeld hiervan Is he! oefenenflrainen van he! fastropen in de kazernesitualie bij de SGLS. dat gebeurt binnen de 
partiele u!tzonderingsbepalingen van het ·oerenen". 
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uitgevoerd ten behoeve van de mentale en fysieke vormlng van mllitalren - ongeacht hun 
taakstelllng - veelal onder de noemer van grensverleggende activiteiten of vorming. Ooel daarvan 
Is m.n.: 
- te ervaren wat werken op hoogte betekent ("hoogtevrij maken#); 
- te leren omgaan met stress {~mentale vormlng"); 
- te leren samenwerken en vertrouwen in elkaar te krljgen ("teamvorming#); 

de fysleke conditie te vergroten ("fysieke vorming"). 

' ' Activitelten met een vormende doelstelling voldoen niet aan de voorwaarden van de partiele 
ultzondering en moeten derhalve worden uitgevoerd volgens de algemeen geldende wetgeving, 
zodat het personeel geen onomkeerbare risico's loopt. Dit geldt dus voor lessen lichamelijke 
oefenlng en sport, maar ook voor meer algemene activitelten In het kader van saamhorlgheid, 
teambullding en/of tijdens open dagen of daarmee vergelijkbare situatles. In die sltuatles worden 
In prlnclpe geen oorlogstaken onder oorlogsomstandlgheden verworven, opgevoerd of in stand 
gehouden; de hoofddoelstelling is het versterken van de fysleke belastbaarheid, samenwerking, 
mentale weerbaarheid en dergelijke als fundament voor het mllltalr optreden. 

Omdat het bij vormlng veelal om dezelfde soort activiteiten gaat (m.n. kllmmen, afdalen, toggelen) 
als blj functlegerlchte training is het van groot belang dat commandanten, instructeurs en 
personeel zich bewust z.ljn van het doel van de actlvitelt en de daarblj horende mate van risico
beheersing. Daarbij moet rekening warden gehouden met de ervaring en deskundigheid van de 
doelgroep. Dit is een belangrljke taak van de betrokken lnstructeur, die daarom passende 
bevoegdheld en ervaring moet hebben om hierover te kunnen oordelen en die als functloneel 
meerdere over de uitvoering mag besluiten. 

In een latere fase van de gereedstelling kunnen mentale en fysieke vorming een nevendoelstelling 
zijn van de primair op de ooriogsfunctie gerichte training. Conform de regelgeving en handboeken 
- en met oog voor het kennis- en vaardigheidsniveau van de doelgroep - kan de training met 
minder fysieke beveiligingsmaatregelen worden uitgevoerd dan dat zonder toepassing van de 
uitzonderingspositie van Oefensie toegestaan zou zijn; dit met gebrulkmaking van de partiele 
uitzondering volgens de definitie van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dit zal dan ook als 
zodanlg beschreven staan als eindtermen en werkwijzen in de opleidingsprotocollen of 
"learning/training support packages" (LSPs/TSPs). 

2.5 Status beleidskader en interne regelgeving 

Dit beleidskader en onderliggende documenten geven een defensiespeclfleke lnvuillng aan de 
wettelljke doelvoorschriften. Als geheel z.al dit uiteindelijk de status van arbocatalogus krijgen en 
daarmee de status van wetgeving. Handhavende instantles zullen deze documenten gebruiken als 
toetsingskader. Dit beleidskader en onderl iggende regelgeving vormen een onlosmakelijk geheel. 
Vaststelling en wljzlging daarvan gebeurt met lnstemmlng van de centrales voor 
overheidspersoneel en het Mlnlsterie van SZW door toedoen van de autoriserende instantie van dit 
beleidskader, de HBDV. 
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3 ACTIVITEITEN, DOELGROEPEN EN BELEIDSUJN 

3.1 Indeling activiteiten in clusters 

De vele vonnen van werken op hoogte bij Defensie vereisen een gedifferentieerde aanpak. Daarom 
zijn de activi telten onderverdeeld in dusters. Voor elk cluster Is een verantwoordellJke "autoriteit" 
aangewezen, die zorgt voor het opstellen van regelgeving, het ontwikkelen en vastleggen van een 
methodlsche opbouw en het vaststellen van het niveau van supervisie. Daarb1j wordt rekenlng 
gehouden met het felt dat nieuwe vaardigheden moeten worden aangeleerd, dat daardoor 
ongewenste effect.en mogelijk zijn en dat daarvoor passende maatregelen nodlg zljn . 
De verantwoordelljkheden en bevoegdheden van de clusterautoriteiten en van de ultvoerende 
commandanten worden beschreven in hoofdstuk 4. Jn bljlage 3 Is meer gedetallleerd uitgewerkt 
welke actfvfteiten tot een cluster behoren. 

De indeling in clusters is gebaseerd op de aard van de activiteiten en op de mate van aanwezlge 
kennis en ervarlng. Op basis daarvan is de dusterautoriteit bepaald. Tevens Is aangegeven door 
welke doelgroep de bedoelde activiteiten voornamelijk worden uitgevoerd. De volgende clusters 
worden onderscheiden: 

Cluster la: Operatloneel klimmen, afdalen en verplaatsen op gecondltloneerde object.en en in 
niet-geconditioneerde omgevingen met gebrulk van toegangs-, positionerings· en valbeveili
gingstechnfeken. 
Autoriteft : CZSK (JKCMOX}. 
Doelgroep : CLAS, CZSK, CSLK en KMAR. 
Cluster Jb: Operatloneel verplaatsen op gecond1tioneerde objecten en In niet·gecondftioneerde 
omgevingen. 
Autorlteit: CLAS (LO&S}. 
Doelgroep: CLAS, CZSK, CLSK en KMAR. 
Ouster 2 : Alternatief ultstljgen uit luchtvaartufgen. 
Autoriteit : CLSK en CLAS/DPS voor parachutesprlngen. 
Doelgroep: CLSK, CLAS, CZSK en KMAR. 
Ouster 3 : Gereedstellen, inzetten en instandhouding van (wapen}systemen maritiem, land en 
lucht. 
Autoriteiten : CZSK (maritieme systemen), CLAS (landgebonden systemen) en O.SK {luchtvaart· 
systemen}. 
Ooelgroep: CLAS, CZSK en CLSK. 
Cluster 4: Algemene loglstieke processen. 
Autoriteit: OMO en CLAS (voor operationele loglsliek). 
Ooelgroep: alle defensieonderdelen, opco's voor operationele logistlek. 
Cluster Sa: Bouwen en instandhouding van infrastructuur en lnstallaties. 
Autorltelt: CDC (vastgoed}. 
Ooelgroep : CDC als opdrachtgever, alle defensieonderdelen als " klant" 
Cluster Sb: Bouwen en lnstandhouding van operatlonele lnfrastructuur. 
Autoriteit: CLAS (Genie). 
Doelgroep : OOPS, CLAS, CZSK en CLSK. 

Omdat bij de meeste actlv1teiten gebruik wordt gemaakt van toegangs·, posibonering- en/of 
valbevelliglngsmlddelen, is harmonisatie daarvan zo veel al.s mogelijk gewenst. Dit gebeurt door de 
materieelcommissle " werken op hoogte materieel" onder leiding van het CZSK/JKCMOX in over1eg 
met overlge (hoofd) gebrulkers en de assortimentsmanager. 

3.2 Beleidslijn 

Blnnen de wettelij ke kaders, zoals beschreven in hoofdstuk 2, geldt voor Defensie onderstaande 
beleidshj n. 
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- Collectleve beschermingsmiddelen genieten de voorkeur boven persoonlij ke beschermingsmid
delen. De keuze(s) voor afwijken daarvan moeten worden onderbouwd door een risico
inventarlsatle en evaluatie en goedgekeurd door de betreffende clusterautoriteit. 

- Algemene wernaamheden (zoals veelal in Nederland en ook buiten Defensle van toepassing, 
waaronder ook nlet spedfiek militaire werkzaamheden) worden ultgevoerd met algemeen er
kende, technische velligheidsmaatregelen, zoals algemeen van toepassing in Nederland. Tijdens 
de regullere bedrij fsvoerlng zal de taakuitvoering noolt dermate belangrljk zljn dat het risico op 
emstlg letsel wordt geaccepteerd. Ont'!<fikkelde werkwljzen worden ook zoveel mogelljk tijden.s 
oefenlngen en lnzet toegepast. · · 

- Actlvltelten met valgevaar worden in beginsel bevelligd of ge.zekerd" uitgevoerd . Waar tijdens 
operatlonele actlvitelten het voorkomen van valgevaar door beveiliging of zekeren nlet mogelijk 

. Js of juist tot andere rlsico's leidt, kan worden gekozen om het effect van een val te reduceren 
door gebrulk te maken van persoonlijke beschermlngsmlddelen en/of geschlkte ondergronden. 
De grondslag hiervoor vormt een gedegen rlslcoanalyse van de actlvltelt, waarbij nadrukkelijk 
wordt ge@valueerd met inachtnemlng van de doelstelilng en context van de activiteit. Afwegin
gen worden vastgelegd. 
Opleldlng en training bij Defensie ("voorlichting en onderricht" In de betekenis van artlkel B van 
de Arbeldsomstandlghedenwet) vormen het fundament om door een methodlsche opbouw de 
voorgeschreven vaardigheden aan te leren en te onderhouden en - lndlen van toepasslng - om 
ultelndelljk tljdens lnzet de operationele taken zo velllg mogelljk te kunnen ultvoeren. 
Mentale en fysleke vormlng is weliswaar een facet van opleiding en training, maar is geen reden 
om gebrulk te mogen maken van de parti@le uitzonderlngsbepallngen. Dergelijke activlteiten 
worden dertialve binnen de wettelijke kaders uitgevoerd. 
Een doorlopende leerlij n van basisvaardigheden (b.v. klimmen en klauteren) tot specifieke 
"skills and drills• (bijv. abseilen en mountain) met 20 veel mogelij k gestandaard1seerde tech
nleken en mlddelen, versterkt de vaardigheden en de vertrouwdheld met dergelljke situaties. 
Dit draagt blj aan de veilighe.id. De werkwijzen, methodische opbouw en vereiste deskundigheid 
van lnstructeurs worden vastgelegd in betreffende regelgeving en teaming/ training support 
packages (LSPs/TSPs). 

- Tljdens de tralnlngsfase kan het voor het voort>ereiden op bepaalde operationele taken noodza
kelljk zlJn dat de mate van fysieke beveiliging dermate wordt afgebouwd dat de velllgheld in ho
ge mate athankelljk Is van de individuele vaardigheden en dus de mate van getraindheld. In de
ze gevallen zal sprake zijn van •oefenen" in termen van de Art>owet. Leldlnggevenden voeren 
dan " Last Minute Risk Assessments15

u (LMRA) ult om zlch te vergewlssen van de op dat moment 
geldende veiligheldssituatie (inc.lusief de omgevingsfactoren). 
Tijdens lnzet kan de algehele uitzonderingsbepaling (art. 1.29) worden toegepast en vindt een 
afweglng plaats van het risico van een activitelt ten opzlchte van het belang van de lnzet. 

14 
8 evellgd en gezekerd: daannee word! bedoeld dat een (extra) YC>OtZ>ening is aenglbrecht waardoor falen \llln ti.t primaire 

srSleem niel direct leldl lo! een ongecontroleerde val 
1 Won:tt ook wel n n laatste Minwt Risico Analyse genoemd 
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4 VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 

Vanwege de complexlteit en diversiteit van het werken op hoogte bij Defensie is het noodzakelijk 
dat de verantwoordelljkheden en bevoegdheden voor het beheersen van de rlslco's duldelijk zJjn. 
Deze warden hleronder beschreven. Vanwege de onder11nge afhankelijkheid Is het noodzakelijk dat 
goed wordt afgestemd over de rlsicoanalyse, de maatregelen en omstandigheden/randvoorwaarden 
voor het ultvoeren van de actlviteiten tussen clusterautorltelten, gebruikers, oplelders en 
assortimentsmanagers. 

De clusterautoriteiten, zeals genoemd in paragraaf 3.1, zljn verantwoordelljk voor het laten 
opstellen van (defenslebrede) regelgeving voor het vellig werken op hoogte op basis van een 
speclfiek voor de actlvlteit uitgevoerde Rl&E. Deze Rl&E (zie hoofdstuk 5) dlent te worden ge
toetst door het CEAG. De clusterautoriteit zorgt voor pertodieke evaluatle van de regelgeving, 
waarblj ten mlnste aandacht wordt besteed aan de stand der technlek, maatschappelljke en 
wetenschappelljke ontwikkellngen en de lessen ult het onderzoek van voorvallen. 
De clusterautoritelten stellen per activiteit de elsen vast waaraan instructeurs, (exteme) op· 
leidingen en (exteme) opleidingsinstanties dienen te voldoen en harmoniseren zoveel moge
lijk de opleldingen. 
De clusterautoriteiten stellen de elsen vast waaraan te gebrulken materieel, installatles en in
frastructuur dlenen te votdoen. 
De clusterautoriteit operationeet klimmen en verptaatsen (CZSK/JKCMOX) zorgt voor af
stemmlng over het materieel voor het werken op hoogte In de materieelcommlssie werken op 
hoogte, waarin alle clusterautoriteiten en de assortlmentsmanager kllmmateriaat worden ver
tegenwoordlgd. 
Commandanten die zijn aangewezen als decentrale werkgever zijn verantwoordelijk (zie 
AOD16, art 23c) voor het veilig laten uitvoeren van het wer1<en op hoogte votgens de vlgeren
de regelgeving. Zlj zorgen daartoe voor onderricht en voor deskundig toezicht op het naleven 
van de velllgheidsmaatregeten en voor het onderhouden en keuren van te gebruiken midde
len. 
Commandanten borgen dat het personeel - en met name leer1ingen en/of curslsten bij oplei
dingen - voldoet aan het niveau van getraindheid dat votgens de regelgeving Is vereist voor 
een bepaalde actlvlteft. 
Instructeurs die zijn aangewezen voor het lefden van opleidingen en tralnlngen in het werken 
op hoogte beschlkken over de juiste bevoegdheld en zien toe op een julste uitvoerlng. In
structeurs zlj n functloneel bevoegd om actlvftelten stil te leggen indlen In hun ogen de veilig· 
held In het gedfng Is. 
De teveranclers van materieel (OMO en Matlogco), installatles en infrastructuur (CDC) en van 
exteme opleldingen (CDC} hanteren bij het voorzien-in-proces de eisen die zijn gesteld door 
de dusterautoriteiten. De leveranciers steHen programma's voor keuring en onderhoud om te 
kunnen voldoen aan die eisen vast. 
De HDBV beheert dit beleidskader, laat de regelgeving van de dusterautoriteiten daar aan 
toetsen en zorgt voor een periodieke evaluatle van het gehele stelsel (vanult de gedachte van 
systeemgericht toezlcht}. 

16 Algemeen Organl~uit 2013 
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5 RISICO-ANALYSE EN BEHEERSMAATREGELEN 

5.1 Risicoanalyse 

De commandant die Is aangewezen als werkgever dlent lnzlchtel ijk te hebben blj welke activltelten 
en processen van zijn eenheid va'fgevaar aanwezig is en Is verantwoordelijk voor een vellige 
taakuitvoertng. Omdat het werken op hoogte bij Defensle In bljzondere varlanten voorkomt, 
worden voor die specifieke activiteiten risicoanalyses {Rl&E's) ultgevoerd door de dusterauto· 
ritelten. Deze Rl&E's lelden tot het vaststellen van werkmethodes en veiligheldsmaatregelen, die 
worden vastgelegd In regelgeving. De cammandanten dlenen de voargeschreven maatregelen te 
borgen In de bedrljfsvoering. Indien nog maatregelen moeten worden gerealiseerd, warden deze 
door de commandant vastgelegd in e.en plan van aanpak. Zo nodlg warden tljdelljk afdoende 
maatregelen genomen. 

De uitkomst van bedoelde risicoanalyse maakt duldelijk: 

a. om welke actlvltelt het gaat; 
b. wat het doel Is van die actlviteit; 
c. welke scenario's en welke gevolgen verbonden zijn aan die activiteit; 
d. wat de krltlsche momenten zijn; 
e. welke restrisico's aanwezig zljn en welke maatregelen noodzakelljk zljn vaor het voorkomen van 

die scenario's en/of het beperken van de gevolgen; 
f. of deze maatregelen zijn genomen (en geborgd); 
g. of sprake is van activiteiten met een •verhoogd rislco"; 
h. de mate van risicobereidheid die noodzakelljk is; 
I. hoe wordt opgetreden In geval van calamltelten (redding/bedrljfshulpverlenlng). 

Aanvullend op de bestaande veiligheidsmaatregelen ult deze risicoanalyses borgen commandanten 
dat in geval van nlet·routinematige activiteiten of varlabele omgevlngsfactoren (terreln, 
weer/kl lmaat, sltuatle) een spedfieke taakrislcoanalyse {TRA) • als onderdeel van de planning -
wordt uitgevoerd. Vanwege de mogelijk ernstige effecten van de actlvitelten ult clusters l en 2, 
wordt voorafgaand aan deze activlteiten door de leldlnggevende of de verantwoordelijke instructeur 
een "Last Minute Risk Assessment" {LMRA) uitgevoerd om de aanwezlgheld van krltlsche punten te 
verifi~ren. Voor de werkwijze van TRA en LMRA wordt verwezen naar de MP12· 100 (procedure 2). 

5.2 Risicomanagement.en qeheersmaatregelen 

Risicomanagement betekent dat op basis van de rlslcoanalyse maatregelen ter beheersing van de 
rlslco's worden opgenomen in de betreffende regelgev!ng en aangeleerd In de opleldings- en 
tralnlngsprogramma's. ln bepaalde omstandigheden, met name tljdens oefenlngen en inzet, 
kunnen onverwachte situatles aptreden en is situatlonele besluitvorming nodlg ("operatloneel 
risicomanagement"). Mlnfmaal wordt bij de maatregelen aandacht besteed aan: 

a. personeel {verefste deskundigheid en ervaring, borging daarvan door opleidingselsen, certiflce
ring en bevoegdheid, getraindheid en aantoonbaarheld), ook voor !nstructeurs; 

b. materfeel (eisen, beheer, keuringen/kalibraties en barging daarvan o.a. certificering en opname 
in contracten); 

c. Infra (eisen, beheer, keurlngen/kalibraties en barging daarvan door o.a. certificerlng en opname 
In contracten); 

d. bijzondere elsen en specifieke aandachtspunten (m.n. bij zondere eisen aan lnstructeurs, afhan-
kelijkhefd van anderen, samenwerken met derden); 

e . werkwijzen (m.n. wat de krltische punten zijn); 
f. kwaliteitsbewaking en melden voorvallen. 

Deze aspecten worden hferonder per paragraaf toegelicht. 
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5.3 Personeel 

Door opleldmg, training en voorlichting won:lt gezorgd voor voldoende deskundlgheid en 
geoefendheld van het personeel voor het uitvoeren van de risicovolle activitelten. Per actlviteit 
worden de eisen gesteld en getoetst om zeker te stellen dat de ultvoerenden In staat zljn om deze 
actiViteiten beheerst te kunnen uitvoeren. Instructeurs zijn bekwaam en ge.schlkt om tijdens de 
opleldlng en training toe te zien op de veiligheid, waarbij ook hun eigen velligheld dient te worden 
gewaarborgd . De clusterautoriteiten leggen deze eisen (autorisaties, certlficeringen) en wijze van 
toetslng vast In eerder bedoelde regelgeving. Commandanten zorgen voor de aantoonbaarheid van 
gevolgde opleldlngen en verificatie daarvan voorafgaand aan een actlviteit. 

Het lntem Oefensle laten uttvoeren van activiteiten uit clusters 1 en 2 door burgerpersoneel of door 
nlet-defenslemedewerkers (bljv. bezoekers, post-actieven) Is nlet toegestean. Actlvlteiten in en 
door Defensle waar VeVa-leerlingen aan deeinemen worden ultgevoerd als onder "lnltll?le 
opleldlngen". Tljdens PR-activiteiten (open dagen e.d.) mogen derden alleen bevelligd en onder 
supervlsle van bevoegd defensiepersoneel bedoelde actlvltelten ultvoeren17. 

5 .4 Materieel 

Bij veel van de bedoelde activiteiten wordt gebrulk gemaakt van materfeel. De verantwoordelijke 
clusterautoritelt dlent dit te beschouwen op geschiktheid voor de activltelt. Zo kunnen 
wapensystemen vanuit het ontwerp voorzJeningen te hebben voor het velllg werl<en (b. v. antislip
voorzlemngen, bevestigingsogen, valbeschenning). De wapensysteem- en assortimentsmanagers 
trerten - In over1eg met de gebruikers - de nod1ge voorzlenlngen om valgevaar te voorkomen. Ook 
kent Defensle hulpmlddelen zoals steigers, klimhulpen, afdaalmiddelen, beveillgingslijnen, 
positioneringsm\ddelen en valmatten. Dit materieet dient te won:len beoon:leeld in samenhang met 
de actlviteit en de r!sico's. Waar van toepassing zorgen betreffende assortimentsmanagers voor het 
bll1vend voldoen aan de specifieke eisen, alsmede voor het onderhoud, keurlng en evt. kalibratie. 

Clvlele elsen (zoals bljvoorbeeld CE-markertng, NEN-normen) kunnen connlcteren met operationele 
eisen of andersoortlge regelgeving. Een risicoanalyse dient te resulteren In afgewogen besluiten 
voor de aanschaf van materiee1 en de resultaten worden vastgelegd In het betreffende materieel
of construct1edossier en in de regelgeving voor gebruik. Indlen "clvlelH materieel wordt aangeschaft 
dlent het te voldoen aan de van toepassing zijnde (NEN-)normen; lndlen dlt nlet mogelljk of 
wenselljk Is (m.n. voor specifiek mllitaire toepassingen) wordt zeker gesteld dat het materieel 
voldoet aan de elsen voor het gebruik. Oaarom mag materleel dat wordt gebrulkt blj de actlviteiten 
ult clusters 1 en 2 alleen worden aangeschaft door de betrokken assortlmentsmanager, na 
goedkeurtng door de betreffende clusterautoriteit. Voor dit materleel wordt door de gebrulker een 
aantoonbaar onderhouds- en certificeringsregime lngericht en toegepast. Het zo veel mogelijk 
harmonlseren van matertaal vindt plaats In de materlaalcommlssle Werken op hoogte o.l.v. het 
CZSK/JKCMOX. 

5.5 lnfrastructuur 

De algemene lnfrastructuur van Defensie dient te voldoen aan de wet- en regelgeving, waarin ook 
eisen 2ijn opgenomen om valgevaar te voorl<omen, zowel door gebru1k, als t1;dens onderhoud. 
Naast de traditlonele infra (gebouwen etc.) kent Defensie ook specffieke lnstallatles 
("gecond1tloneerde lesobjecten•) voor het werl<en op hoogte {springlnstallatie, hlstrope-installatie, 
kllmtoren, hlndemis- en touwbaan, klimwand). Het CDC voorziet in lnfrastructurele voorzieningen -
in overteg met de dusterauton'teiten - om valgevaar te voorkomen. De speclfieke elsen aan de 

17 lnd1tn defden d11ze activiellen uitvoeren is geen sprake van een arbeidsrelalie, INlaf Oefansie is wet verantwoonleijk voor 
de ve~lgheld van derdeo Deze derden moeten kunnen vertrou--. op de oesltundighoid on nslcobeooldeling van Oefensie als 
"gasthoof", eon eventueel ongeval leidt naast de pe1'SOOnfijke gevolgen voor hel sltchlolfer oolt lol nega~eve publidtel YOO( 

Oelenale on (frianctille) dauns. 
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lesobjecten (o.a. voor aanhaakpunten en valondergronden) en de onderbouwing daarvoor worden 
vastgelegd in het Vastgoedregister Defensie. Deze mogen alleen worden aangepast na goedkeuring 
door de Hoofddirectie Bedrijfsvoering en na consultatie van betreffende dusterautorlteit. 

Bij gebruik van (oefen)terreinen, gebouwen, installaties en "ongeconditloneerde objecten", zowel in 
blnnen- als buitenland, dient de commandant die er gaat oefenen zich er van te (laten) verzekeren 
dat plaatsen waar valgevaar aanwezig is op voldoende adequate wljze zijn afgezet. Dit dient te 
gebeuren.,.door bevoegde specialisten. De daarvoor vereiste exp~rtise wordt beschreven in de 
regelgeving voor die activiteiten. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de aard van het 
gebruik en met de aard van het betrokken personeel, zeker blj aanwezigheld van "derden" (bijv. 
VeVa-leerlingen, bezoekers). 

5.6 Bijzondere eisen en aandachtspunten 

Wanneer voor de veiligheid van de activitelten bijzondere eisen van toepassing zijn warden deze 
expllciet genoemd in betreffende regelgeving en checklisten. Dit kan o.a. betrekking hebben op de 
deskundigheid van de instructeur, op de keuringseisen of op de afstemmlng met andere 
organisatfe-elementen. Waar het volgens de clusterautoriteit noodzakelljk is om structureel af te 
stemmen tussen de direct betrokken organisatie-elementen wordt dit vastgelegd. 

Bij recreatief gebruik van een (indoor-)klimwand door personeel van Defensle bulten de dlensturen 
zorgt de commandant voor duidelijkheid over de rechtspositie en aansprakelljkheld. In geval van 
medegebruik van de lesobjecten (klimtoren, hindemlsbaan, kllmwand, e.d.) door derden (incl. 
verhuur) is sprake van een volledig civiele activiteit. Om duidelljkheid te verschaffen over de 
verantwoordelijkhefd en aansprakelijkheid, zorgt een commandant in die gevallen voor een 
gebrulkersovereenkomst tussen Defensie en de betrokken rechtspersoon met daarin duidelijke 
afspraken over het gebruik. 

5.7 Werkwijzen en documentatie 

De werkwijzen voor een activiteit worden vastgelegd in regelgeving, waarbij de mate van 
detaillering en aantoonbaarheid van de veiligheidsmaatregelen is afgestemd op de aard en mate 
van het rlsico. Kritische punten warden nadrukkelijk genoemd zodat leidinggevenden/instructeurs 
hierop kunnen toezien en deze nalopen als onderdeel van een LMRA. De documentatie wordt 
actueel gehouden door de beherende instantie van de regelgevlng. Wljzlgingen warden bekend 
gesteld volgens de regelgeving voor documentaire informatievoorzienlng. 

5.8 Kwaliteitsbewaking en melden afwijkingen 

De risicobeheersing voor het werken op hoogte is sterk afhankelljk van de wijze waarop 
bovenstaande punten zljn verwerkt in o.a. opleidingsprogramma's, in de aanschaf en 
lnstandhouding van materiaal en infrastructuur en in documentatle. Onder regie van de HDBV als 
eigenaar van dit beleidskader wordt het gehele stelsel voor het werken op hoogte en de barging 
daarvan periodiek geevalueerd door de verantwoordelijke clusterautoritelten. Deze organiseren 
daartoe een systematische en aantoonbare kwaliteitsbewaking als onderdeel van het veillgheids
management. Minlmaal jaarlijks wordt de effectlvlteit van de maatregelen beoordeeld, o.a. door 
analyse van (bljna)ongevallen. Commandanten melden voorvallen (afwijklngen, onveillge situaties 
en ongevallen) volgens SG Aanwijzing A-963, zodat analyse en eventuele aanpassingen kunnen 
volgen. Daarblj dienen de verantwoordelijke clusterautoriteiten te warden geconsulteerd. 
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6 RECHTSPOSmONELE ASPECTEN 

6 .1 Rechtspositionele context 

Voor het mllltalr personeel van Defensie geldt binnen de algemene rechtsposltle een "sociaal 
vangnet# om er voor te zorgen dat militair personeel dat werkzaamheden ultvoert met een 
verhoogd rlslco - al of niet tijdens oefeningen en inzet - kan terugvallen op (financiele) 
voorzieningen in geval van letsel of invaliditeit. Van belang daarblj Is of een (mogelljk) ongeval 
wordt aangemerkt als bedrijfsongeval, dienstongeval of beroepsinddent. De nadere ultwerking 
wordt beschreven in de kaderwet Milltalre Pensloenen en het Beslult aanvullende arbeldson
geschiktheids- en invaliditeitsvoorzienlngen milltairen (MP32-500). De beoordeling hiervan is door 
de Minister van Defensie gemandateerd aan het ABP, dat daarvoor dlent te beschikken over 
relevante informatle. Het ABP besluit echter zelfstandlg en pas achteraf op basis van de feiten welk 
sociaal vangnet van toepassing Is; de inschattlng van de commandant vooraf en zijn advies 
achteraf is daarblj wel van belang, maar niet doorslaggevend. 

6.2 Admlnistratieve bepalingen 

Om het personeel, alsmede de handhaver (Inspectle SZW) en het ABP duldelijkheld te geven over 
de status van de werkzaamheden, de maatregelen, de mogelijke rechtsposltle gevolgen en daar 
aan verbonden voorzienlngen zijn commandanten - naast hun verantwoordelijkheid voor een 
vellige taakuitvoering - verantwoordelijk voor: 
• het vooraf beslulten en vastleggen of een activ1teit wordt uitgevoerd als daadwerkelijke inzet of 

onder oorlogsnabootsende omstandigheden, of dat anderszins en op juiste gronden een ver
hoogd risico wordt geaccepteerd (zie paragraaf 2.3) door o.a. een (oefen)order, opleiding.ssylla
bus of aanwijzing 111

; 

• het melden van een voorval volgens de SG Aanwljzing 963, zodat het wordt gereglstreerd en de 
sltuatle kan worden onderzocht teneinde eventuele verbeteringen te reallseren; 

• het melden van een ongeval aan de Inspectie SZW conform de Arbeidsomstandighedenwet (art. 
9) en conform de SG Aanwijzing 963; dit betreft m.n. ongevallen met ziekenhuisopname, (blij
vend) letsel en overlljden; 

• het opmaken van een "proces-verbaal van ongeval en rapportage medfsche aangelegenheid" 
(Dfe 100, MPJl- 109/1150) met daarin informatle (intentie activltelt, bevJndlngen en argumen
ten) die van belang is voor het vaststellen van de rechtspositie van betrokken personeel en de 
daaraan verbonden rechten en voorzieningen. 

11 Oe oommandant Jegl vast of het gaat om inzel, oefenen onder oorlogsnabootsende omstandlgheld (voor een gereedgestelde 
eeohekl). trainlng zonder uitzonderingsbepafmgen, ini!il!le oplelding, etc. Hij moel dus aangeven welk risicoreglme van toepas· 
sing is, en uiteraard atleen als dat oak daadweri<elijk kan en noodzakelljk Is. De 'noemer' die de commandant eengeeft is dus 
~ be<lrijfsongeval, dienslongeval of beroepsincident etc. Oaar gaat hij niet over. Ats hlj dan op juiste gronden heell vastgelegd 
wal de 'noemer' is, helpl hij neluurfijk wel mee hel juisle sociale vangnet te plaetsen mocht hel dan loch foul gaan. 
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Bijlage 1 - Begrippenlijst 

Arbeidshygienische strategie: de algemene verplichtlng blnnen de Arbowetgeving om maatregelen 
voor veillg en gezond werken te ordenen van bronaanpak (prlmaire keuze) tot het tretfen van 
persoonlijke beschermlng (als laatste vorm van beveiliging). 

Arbocatalogus: een document zoals is bedoeld in de Arbowet, gericht op een branche (zoals 
Oefensie) met als doel om de gezondheidskundige en/of veillgheldskundige normen, de rlslco's en 
te nemen maatregelen vast te leggen. Een Arbocatalogus wordt opgesteld door of namens een 
werlcgever in samenwerking met de (vertegenwoordiglng) van werlcnemers en wordt getoetst door 
het Ministerie van Soclale Zaken en Werkgelegenheid. 

Commandant: de commandant In de rol van werkgever die verantwoordellJk Is voor de ultvoering 
van de activitelten. 

Clusterautoriteit: de functlonaris die voor de actlviteiten binnen een duster verantwoordelljk ls voor 
het uitwerken van het beleldskader door het opstelien en onderhouden van regelgevlng en 
handleidingen. Daarin wordt minimaal vastgelegd: welke actlVlteiten en op welke wijze worden 
uitgevoerd door welke doelgroep, wat de bevoegdheden zljn van de lnstructeurs en de 
deskundigheldseisen, hoe de lnstructeurs worden opgeleid en hoe de erkenning/certlficering Is 
geregeld, welk materieel wordt gebruikt, hoe het toezlcht wordt ultgevoerd en hoe de kwaliteit van 
het gehele stelsel wordt bewaakt. 

Derden : personen waarvoor de zorg voor de veiligheid, de gezondheid en de psychosoclale 
arbeldsbelastlng nlet Is gebaseerd op een aanstelllng blj Defensie, zoals bezoekers, voorbijgangers, 
ingeleende werkkrachten, werknemers van aannemers, ROC·leerllngen, politie, brandweer, 
buitenlandse mllitaire eenheden, enzovoorts. 

Geconditioneerde omgeving : sltuatie, veelal een kunstmatlg object (zeals touwbaan, 
hindemisbaan, klimwand/toren, gebouwen, instaliaties) waarbij gebruik wordt gemaakt van 
gecertificeerde ankerpunten en/of veilighe.idsvoorzlenlngen, die onder een keuring- of 
lnspectieregime valien en die zijn opgenomen in een lnspectlelogboek infrastructuur of materieel. 

Last minute risk assessment of laatste minuut risicoanalyse (LMRA): een gestructureerde methode 
om direct voor aanvang van een activiteit te verifit!ren of de geplande en noodzakelijke 
veiligheidsmaatregelen zijn geregeld met inbegrip van de invloed van de omgevlngsfactoren. 

Oefenlng (In de betekenls van de Arbeidsomstandighedenwet): het door defenslepersoneel ender 
oorlogsnabootsende omstandlgheden In praktljk brengen van theoretlsch onderwezen 
bekwaamheden teneinde aldus de bedrevenheid In het ultvoeren van oorlogstaken te verwerven, 
op te voeren of te onderhouden (Arbeidsomstandlghedenbesluit, art 1.5.d.). Deze deRnltle is 
anders dan de definltie van oefening uit de Arbeldstljdenwet (ATW) op grond waarvan de wettelijke 
werk- en rusttljdennormering niet van toepassing 1s. 

Operationeel kllmmen, afdalen en verplaatsen : de· militalr-operatlonele activiteiten In gecondltlo
neerde en ongeconditloneerde omgevingen met gebrulk van hulpmlddelen (positionering/valbevei
llglng), die primalr zljn gericht op het (leren) overbruggen van hoogtes met valgevaar (klimwand, 
klimtoren, kllmmen op gebouwen, schepen en lnstallatles, rotskllmmen, etc.). De activiteiten 
kunnen onderdeel zljn van een bepaald soort optreden, maar vanwege het valgevaar een spedfleke 
eenduidige wijze van beveiliging vergen. 

Operationeel verplaatsen: de militair-operatlonele activltelten in vooral geconditioneerde en soms 
ongecondltloneerde omgevingen, die primair zijn gericht op het (leren) overbruggen van afstanden, 
mogelij k met hindemlssen, waarbij een beperlct valgevaar aanwezlg is (zoals hirydemlsbaan, 
touwbaan, wateroversteek, terreindoorsteek). 
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CONCEPT I kle.clulder(Openotloneel) Werken op Hoogte I 12 olclober ZOIS 

Rislco: de ultkomst van de kans maal het effect. De kans wordt bepaald door de waarschiJnlljkheid 
dat een bepaald scenario zich zal voltrekken en door de mate van blootstelhng aan een gevaar1ijke 
sltuabe. Het effect wordt beschouwd als het directe effect in termen van letsel door een val. 
Indirecte effecten kunnen echter ook optreden: denk aan het moeten stopzetten van een actlviteit, 
lmagoschade, vervanging van personeel, kosten van een eventueel onderzoek, kosten vanwege het 
optreden van lnvalld1teit, etc. 

•. Omgevingsfactoren: situationele variabelen in .de omgeving die van invloed zijn op de veiligheid 
van het werken op hoogte (zoals weer/klimaat, terrein, tljdstlp) en waarvan het mogelijke effect 
wordt meegewogen bij de risicobeoordeling door de commandant, leidinggevende of instructeur. 

Ongeconditloneerde omgeving: sltuatie, veelal een natuurlijke omgevlng (zoals bergen, rotsen, 
steengroeves, landvormen en bossen) waarbij gebruik wordt gemaakt van niet-gecertificeerde 
ankerpunten, 

(Operatloneel) rlslcomanagement: een systematische methode die onderdeel ultmaakt van regulie
re plannlngs- en uitvoeringsprocessen om tot besluitvormlng te komen over de wijze waarop (on
bekende) risico's tljdens de (operationele) taakuitvoering worden beheerst of worden terugge
bracht tot een aanvaardbaar niveau. Tijdens lnzet is "aanvaardbaar" moeilijk te normeren vanwege 
de afweglng van verschillende belangen, zoals het operationele belang van een actlv1telt t.o.v. de 
velllgheld; tljdens oefeningen gaat het om de afweging van de velllgheld versus het oefenbelang. 
Tljdens de regulfere bedrijfsvoering rde kazemesltuatie") is het voldoen aan wet- en regelgeving 
bedoeld om een risico te hebben gereduceerd tot een aanvaardbaar niveau. Commandanten dienen 
z1ch achteraf te kunnen verantwoorden voor de gemaakte keuzes. 

Opleldlng: een systematisch opgebouwd en samenhangend geheel van leeractiviteiten gericht op 
het aanleren van een nieuwe vaardigheid d.m.v. (initiele) schollngen. 

Persoonhjke valbeveillglng: een tijdelijke, indlviduele maatregel ter voorkomlng van letsel door een 
val. In termen van de arbeidshygienische strategie is persoonlijke valbeveihging een maatregel van 
de laagste orde. 

Positloner1ngsmlddel: een tijdelijke, mdividuele maatregel om te zorgen voor het behouden van 
een veilige posltle van een medewerker zodat deze niet kan vallen. 

RJslco-lnventarlsatie en evaluatie (RI&E): het proces dat op basis van de Ar'beidsomstandlgheden
wet, artlkel 5, bedoeld is om de risico's van een organisatie en haar actlvitelten In kaart te brengen 
en te beoordelen op aard, ernst en omvang, inclusief het bepalen van de maatregelen om het risico 
weg te nemen of te reduceren door het verlagen van de kans of het beperken van het effect. 

Rlslco-analyse: het proces dat bedoeld Is om de rlslco's van een organlsatie en haar activlteiten in 
kaart te brengen en te beoordelen, soms als onderdeel van een Rl&E en soms !lls onderdeel van de 
planning van een actlviteit. 

Valgevaar: er is In elk geval sprake van valgevaar en de verpllchting om maatregelen te nemen als 
het gevaar bestaat om 2,5 meter of meer te vallen, maar het nemen van maatregeien is ook 
verpllcht blj een lagere hoogte In geval van risicoverhogende omstandigheden (zie 
Arbeldsomstandighedenbesluit, art 3.16). 

Werken op hoogte: alle activiteiten die door of blj Oefensle worden verrlcht waarbij valgevaar 
bestaat. Het werken op hoogte is een verzamelnaam voor de vele actlvitelten bij Oefensie en 
betre~ zowel het operationeel werken op hoogte, als de activlteiten voor de instandhouding en 
ondersteuning van de operatien. 

Werkgever: de functlonaris die verantwoordelijk is voor het voldoen aan de eisen van de 
Arbeidsomstandighedenwetgeving; voor Defensie is de Minister de formele werkgever, maar de 
veranlwoordelijkheden en aansprakelij kheid zijn grotendeels gemandateerd aan de commandanten 
die zlj n aangewezen als •decentraal werkgever". 
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Bljlage 2 - Clusters, actlvltelten en clusterautoritelt 

Ov&rZicht acliviteiten met valgevaar, lngedeeld naar duster met toewijzing van verantwoordeljke clustsraulotiteit. 

'niassen/tab-11 Cluutrautorlt.tl oo.isr•<s> l ijtond<rll•* 

la 10~.Ml) \lbn-o.alm"" •• •rplnm• l"'"'C-
"'" Dosaf0nt1lri.unldddtn etc.I 
__ , 

CZ51C/Jl(CMOll ClAS. CZSIC, 0.Sl(, ......_ _ Alst.,...,l .. .,.. lO&.s.OtpriA11ff "!'<•'• 
o.fttuJ, ldknrOIM(s}, 1-JJt:J JOmn<r tllmtina CZSIC/IKCMOX CW, Q:SI(, ClSI<, JMAll Afstl!l'\mlnc IMl lO.s.o.prC»U .. _0'1 

Mountain C2Sl\/)KCMOX CZS<,CW onctconditlonttrdt omporina 

Alpll>o /ulr._ "'"'toMlg•odm} CZSK/lkCMOX C2S1(,CW Ona~ndiUonccrde om1.-At\a 

Marilie!M omg1Wllg CZSJl{JKCMOX C2Sll. l<M,l.R M~tieme omae'ltM1 (,:ii1tfonnl. consttuctJts en 
scht•••l 

St<,,dt/drJtroy /G<nltJ ClSl({JkCMOX CIAS IUimmtn op/lldalen vu\ con11ruuln tn (tbouwtn 
ats ondttdHt vu1 al•thtle. ODtttden irenle 

VttsUdtNjkl g11Md (fild. crowd control) C2SX{JKCMOX kMAll.CW JICflmmen op coru1tuctles en cebouweft 1b: ondercteel 
..., •t.ehul -rtdln In YOISttdetHtt nbled 

G4nfftbm<t9• mldin9 C2SX{JKCMOX cw, c:zsr, Cl.Sl Ahtm"*'C Mil CIAS/•OOGNlllAT tn COCllOGO 

lb (Op-10<>etl) "flllaobU 

ro....-INO>llorlo: CIASllOl.S CIAS, Cl.Sil. Ct.SI. rMAA Alslenvnlnl mt1 l0~1JJ•11 .. opco" 

To- CIASllOloS ci..s. asr. CUil. ICMAll A!sl«mmine mt1 l01-.•nlPlics opa>•s 

Touwt.indmat.sbG'"" (uti JOmcru ldfmrot'M} Cv.;/lO&S CLAS, CZS<. Ct.511. KMAA Aht..,,....,,. mot lO/$-ofl"llPUOI _-, 

!tandoan/ hlod<tnb~oon CLAS/lO&S CLAS, QSI(, Cl.Sit, KMAll AllteJM1ll\I '"'' l0/5-o'llnlAdK Opco'I 

lnta-nOflMoi« hlndllttbboan ClAS/lO&S CV.S. OSI(, CL.51(, KMAll Afsttnlmlf'l.C tntl LO/S-Otllftballu •061 

$4.Jrvlwolhlndtmflt.Dott ClAS/lO&S CLAS. asl(. cm, ltMAR Afs1omml111 "''" LO/S-0•1••ll•UtJ opco'• •• 
M<lt/JXCMOX 

Horlzonlole ~rplootllf'l.g~n mtf bt ptrttt wlhoogt1 In rtotuur- cw ClAS, C2SX, CLSll. XMAR Betrett verpl11111111cn ~nntn h•r v·"n LOIS Cfl 

ff)b omgevltHJM (b. v. mer wottr ot1 h111d-tml1J miMtai.rt ba.s.lsva:tfdlchf:dcft (b.v. suNivalrun, par• 
cours milli1-atr1J, waatbfJ seen val~elllaina n.oodz.a· 
k.U~k 
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2 Attetnattef uibtilltn ult tuthtwurtufaen 

lnuro1HH1 CL5* ClSIC,ClA$,Cl.SK, <MAR Cl.SIC {kC30) Jtflnl a l !Ml ClAS, OSI( on KMAR 

HO!tla jump (LS<( Cl.SI:. Cl.AS, WK 

Porodwrttsprlngr11 CW/DPS ClAS, CZSk 

Noodp1«nuru CsclmtstMJ) Cl.SI< Cl.SK 

3• tnutten t n lnst.indhoudtn bnd.s.yslam«n Afnemmlnc Met OMO/landsytti=men 

QJmou/kt~n ClAS Opco's 

Wtrkzoomhedtn o.on Parriot·JYSftt/11 Cl.AS ClAS 

Oputttn anttMa/wtbindingen cw Opco's. OMO/ JIVC 

3b lnietwn en 1n.stilndhouden tud'tUvstemcn l\ol OMO/luthtvHrbystetRen 

Prt/llgllt wntJaomhed-ert CISK Cl.SK 

011dt1houden (lnd, noodrepo10~,s/ Cl.Sc ClSX 

SAR(ho;sr~} Cl.SC ClSX 

Btrgtn hKIHwwrtvigen Cl.SK Cl.SJ( 

W«k1oomhedtn lo{1dmoscets/911rtntl'J CLSk Cl.SK 

3c ln.ttttm en fr11tandhCM1dflt mt.tltftme svstitm.en Roi OMO/Marit'e~ Sytttmen 

Ondtthcudtn (Ind. noodnporotics} CZSK Cl.SK 

Aon· tn won boord goon czsr ClSlC 

4 ~Jtfok~ procenen 

Optraitonr.e, loginfd (wu lornJ) cw Cl.AS. CZSJ<. as• 
Opttolionel~ Jogittiiti (re 1tt} CZSK CZSK 

Op<rotionrlo lof)i<ll<k (II.a luchrJ Cl.SK a.sr 
Opsl<19 •• dlflributlt (w td<sb<drl{/s..,,rlr!g} OMO At~OO'n 
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CONCEPT I k'efclsbd~ (Opimttoned')Wlrltfl op H009te I t2 (>l(tot>ef-201S 

Sa •OWl•n an htst;incf!'to_u.dtn tr.11t&o•d 

Bouw en vtfbouw van vastgor:d tn lrutall1ties (loals rendmts· coc CCC Ook t.b.v. ond«raannemers 
ten) 

Sb 8o\lwcn tn tnsundhoudt-n 09c-ratlonet. Infra 

Ka:mpen/c.ompounds/dam1hehm cv.s CLASIOOCll RolOTCGm!e 
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Bijlage 3 - Clusters, activlteiten en veiligheidsregime 

NB: het veHlgheldsreglme lun op Nsls van nog vit te voeren rtslcoanalyses wore/en aangepast; veel van de bestaancte regelgevlng zoals voorschriften, 
Instruct/es en/of handleldln9en eerst moeten warden beoordeeld. Oaarom worden de titels en nvmmes van fl/euw rege/geving later In d&e tabel 
vastgeleqd. 

PrOCHsen/lakm Vr•cftswtrktn~dtn/ Verwfcopleadlnsen ~n tn1n1nc 
lnitrele opleldlnc/ (l:erlt.h1 op opera1Sont:te 1<1a\t • Jntec R•&el&ovlnc 

Vomtlnl/GYA wilvDl'rin&I 

ltG.t ~~thine&IJ\ltmmi i\ifdileft'!fnlveiPQiise.n1!' l~~;· ir-;,:.I . . ,oi'.ii;j , .•. · . 
.• u .~;..w~.g\! - ··.&.~;Q~ ~~$-~ 

lndoorkHmwond BevelfJcd met d'Ubbelsyi.tttm 8rv~il'ld met dubht!.I systecm Nvt. 
eot1lorm wft&evlna wnform wetctvtn1 met Uk loop 

naar b:evel"&d conform berg· 

"""' Ot!/entle kllmtortn(t}. IMl11sll!'f lOmt1cr torcn 8evdicd met dubbel lftUtem Bf"tt~ld met dYbbel sy.suem N.v J . 
conform wetiofna conform wetgevln1 met u l loop 

iwnr bcvcllg-d conform berc · 
snort. UitYoeren LMRA 

Mountofn Bevti~gd mtt d\.tbbel .iystccm eevellled met ch.tbbel systeern 80\lclll!ld confotm beta>port. 
(vatthewdaehNg 91b,rd, Jtff110rotves. rte. tot conform wctcevlrw conform wetg-rJif\I met uitbop UltYo~ren lMRA 
grbttgrt ml'l kont op obfrcrltw gtvo11n/ utll· N.Jr bevtiligd confOfm tlf'tl• 
mr omJtoMli(}hedtn} UVH"t. Ult\IGfren lMRA 
Alplttt/hooog~1• t~r obfecti111t gMHen/ ,.:.v.t. Bev6'ill1d met dubbecl systeem Beveitigd confotm betg:spott. 
~Jd~mr omsrandightdrn} conform wttgtvlng mt1 uklonp Ultv0eren lMRA 

N,ar beveit,.d conform berg· 
1oort. Ul\\IOCltCn lMRA 

Mortftm~ CHTtQtvfng Nv.t. 11« .. •lad ldubt>olsvsrum) ""'t BNtltigtl me-t mcgelJktmci to1 
ult bop tot enkel sys1eem ils enhlsystetft'I k-lgevalv.an 
llC>Oibtreldlncop W.ze1 .Uit.lc.t:- op.11tjonel4f noodl:uk. Ul· 
ren lMRA voe<ctnlMRA 

St:orch/dtJtroyfgenid N .YJ. eeveUcd mt1 dubtM:t S)"Uetm. &t-veftld rntt moeeijkl'itid cot 
Uhof.nm LMRA enkel systccm i.n gev11I van 

Optfilmntk t\OOdr.nk. Uit· 
voe.ren lMAA 

Vmt<d<~ gtllf<d (ind. uowd r:onttol/ N.v.t. 8eveiligd. Ultvo•ten lMRA BeveilWd. Uitvoeren lMRA 
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CONCEPT I 8tltldNO:et(Qpmtlonul)W~opHoogto I 12o\&t.lber201S 

Gtowoundf9c mla"'g N ..... t. Bevelr.ad. Ultvoeren lMAA 8\Nlillcd. \Jitvot"ren lMRA 

~ 1QJmit16fiiilt.l!!(~ 

TouwHimlhJtoDorJr V.ttdemp1nt Val~mptng N.v.t. 

Touwbaan Valdemptn1 V•lde"1plng ~.Y.t. 

Touwhimltrnf.sbaon (e-xcl. JOirttttr ldlmtortn} ttoae harll:ont;i1e touwbnn Mop hori1.on10.te 10\t\t.'bun N.v.t. 
a:nbewttigd na e.Mll'lna op rage onb~JIBd na etv.:1tlng op lage 
touwbnn (methodlSA:he op· touwt>Hri (methodischt op· 
bcuiM be""" 

Stondaard hlndemiJboon Hind•tnls.sen met vatawaar na Hlndtrnisnn rntt v1!g1Ynr n11 N .. v.t . 
~theoobouw methodls:che op-bouw 

lntHnarlonofe hhtd~mlsbocm ftindetnluen mat v;lf.geviir net H.v.t. N.v.t. 
mtthod!che op bouw 

Survlvalhlt>d•rnlJboon Hfndtrntssen met val&evur n.a N.v.t. N.v.t. 
methodls<he~be>VW: 

H-Oflzonfak wtplootslngttt mt"t br.ptttt~ 'IOI· Oe n llo.ttg1e •n ond.e11rond to Ot vall'too!'r "" ondt1r10:-.d to Uitvoettn lMRA 
ltt>oQte (Onr hindf!tnlJstnJ irt llO(IJUrlf}'-.r omg~ k1eten dat htt niet rdea b. dit kleten dit het nle1 rlieS ls dit 
v/Mtn 1.e:n val tot emslll ll!Uel t.e:ktt een: val tot emst!r lttsel te!dt. 

Alt •tJ;.tll-AlDiljAJC . 
Fanropen ft.v.L ee..,llgd, indion nood,.ltclljk O•-~igd. btheerSlnt door 

vanw•ce Inlet om dit onbevef. fnstructll' en sup~rvl.sl:e, Uit~ 

ll1d te trafne_n hhec•sJt'IS doot vouenlMAA 
ln.structJlt' ctn supervi.sle • val· 
de"1pl ... 

Hover jump N.Y.~ Onbevt:Wi,ad, bt:heersin& door Onbevelllgd, behursrnc door 
Jn:ttNtti. en SU~l'W'l.sle. Ull~ hutruc.1ie en ~upetvtsle . Uil· 
renlMRA YOtntntMAA 

Porochuruprlngt n foitttodonttlJ N.v.t. ft.eheerslng doo1 lnstrucde t n BthHnl'n& door lnstructle en 
S&JDttv!Jle. Uttvoenn LMRA st.oetvblt. Uitvoeren lM.RA 

Noodproctdum (schletJlotll N.v.t. hhieet1fn.a door lnmuctM en Bthtersine; door lnstructf.e en 
'"""rvlsle. Uih<oer<n lMAA supervl$it. Uftvotfen lMRA 

.. '" 
Camou/111tn Alletn b~slsv.a.atdi81'tdi!n ~~d- Onb1vtJK&d. ~he-e-rslng door 

$1lt. Uitvot'- lnstructle en wpuvlsie., Uh· 
RA voertnlMR.A 
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Rrloodm Patriot N,V.t, OnbM!lllp!, b•he•IJI"' dDOt 01\btvelflgd. bah.u~rsln& door 
lnstructle en s\tp.erv\sk!. UttwJ•· lnsttuc-tie en supel'\llsie. Uit· 
renlMl\A votttnlMRA 

Oprttu:n onrtn~t/vrrtJindingm N.v.t- OnbevelUgd, behtersing door Onbevtmgd. btheer1t.ng door 
lnstructle en SUflervls~ . Uitvo..,. ln.struct1t "'1 wpervlsJt. Ult· 
ren lMRA \IOe'fenLMltA 

')ti ·-: Pttfltgbl W.,lllOOmh«l<fl N,v.t. 8eve.J113d, lndllf!n noodulittl" Bf'Yellf&d, t1nlijopen11ion1tte 
vanwege lmet om dlt onbevti· noodzaat .,;, onmogelit> 
ll&d te tra.1nen bfheerslng door mnkt. 0.1'1'1 behetirs1na door 
lrutructie en supervisie lm.tructle tn supervfJle "' 

LMllA 
On~thovdm (incl. noodf'eparot~f} H.v .t. Idem adem 

BtNJtftl11Chtwortuigtn tt.v.t ~ ... Idem 

LoadmoWrs/gunritrJ N.vt, ldtm ld<lm 

SAR /holsRo) aeveilla:d dm speclf~h werltw:tj• Beve-hitd dm spttifie:h wert· 8evtW!#d dm specili-el<e 
t«n door opgoelclde sptda!is1en wtj1en doo< OPCtlelde speclills· werltwtJan door opeel~de 

l•n spetlali~ten. 

~ rt et el'\rnritJn,--.a .. t~•mttn ' " ·~ ~ · ..... '·,_ 
• ... t 

Ondetho-{incl. noodrfPOtOl/<J/ &. .. 111,d 8.eveiligd. lndlen nooduihllj) 8t11tllgd, tenll) op11allontic 
vanwee:t lnzet om di! c.nbeve•· noOdJ~k dlt cnmogelijt 
llcd 1e tralnen beheerslnc door mi'aU. llin bt.htett.lnt door 
instructlt en 1upervisie lnstruct1e en sopeMsit n;a 

LMRA 
Aon- ~n van bOMd goOl'I ldom Idem I-

:..4f..' :i.·1:01 • .. e 
.,,.!§. . -·~..,,~ '?ft.·:l:J .. ~"'Xi ......... 

· ~ ,ty," 
· -~~~-r.· 

OperotloMle loglsrld. {o~r land) N.v.1. 8evtillgd. UltYO«tfl'I L.MRA BeY1til(&d, ahttn 1~ Ope~· 
ttoneel noodzalc.e-lljk lOf'ldf!< 

b~eiliclnc op besft va.11 ttv»· 
ring. 'nSlrudle e:n sopeNl~!e. 
Ultwc,.., LMAA. 

OP<tatlo,,.lt/oo/Slkk fl<l .. ) N.v.1. Geveitlcd. Ult1t0erft\ lMRA. Btvellf&:d. allun lnd iict\ opoera-
l ioneel noodtalt:e.lllk zotldet 

28 



O;ttrc1lonwle logJstlek (vfa lur;ht} H.w.t. 

Be~ligd dm w1HaNtng 

legend a 

N.v.t. 

bevtiJl&ihl op basis van e~~ 
tit\& Mstru.ctlt en JupeMslt. 
Uitvotren LMRA. 
9eveHlgd,. a!Let-n tndien opera-
tioneet nood1Hclljk zom:Scr 
btveilil)ng op b11:ls v-.n etv1• 

tk"IC. tnstruclit rn supervbt.. 
Uihoer~n l.MAA. 
N.v.t. 

N.v.t, 

Bevolllgd. Uitvoerttl LMllA. 

Bevelll9d: er wordt gebrulk gemaakt van een (extra) fyslek bevelllglngsmlddel om het falen van t>et prtmalre svsteem te kunnen opvangen 
iredundancyj. 
LMAA: last Minute Risk AS•ossment/laatste Mlnuut Rlslco Analyse. een gcstructureerde methodlek van rlslcoanalyse vlak voor he! ultvoeren van een 
activl telt, bedoeld om de aanwe.zlgheid en werklng van -.lllgheldsmaatregelen te verlfii!ren en· om de lnvloed van omgevlngshlctoren/obje<tleve gevaren 
mee te laten wege.n blj eindb-esUssing av~r het wef/nJet ultvoeren van een acti\llteit. 
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Docnr 171 
From: ''•UE /Al/OGB/DMV/AFD MAr' <•Ill.£ @mindef.nl> 
Sent: Wed, 8 Sep 2021 08:54:57 +0100 
To: "•ou 1uJi KAB/SIE COM"< 1cu.& 

DMO/BESTUUROST/COMMUN" <'°.u 

Cc: "•w /Al/OCO" <'IU.E 
G, ••.u DMO/PROJN/DIP PROJN" <10:..a @mindef.nl>;"••.ie 
<1'UE 

1G.2.6 10.2.I DIR M&D/AFO MAT" <'rw! @mindef.nl> 

@mindef.nl>;"11•.u 'u' 
@mindef.nf> 

@mindef.nl>;"•uE 

IOU DMO/BESTUUROST/REGIE" 
@mindef.nf>;" •o.u 

Subject: RE: 20210906_QenA_Telegraaf_07sep2021_RH_V03 

...... allemaal, 

Bijgevoegd ook het bijgewerkte antwoord 6, waarbij je nog kan overwegen om het deel tussen haakjes weg te 
halen. Ik vind de toelichting bij 5 goed te volgen en lets genuanceerder dan het korte antwoord. 

Groeten, 
10.U 

van: 111.2.e 11l.2.£ KAB/SIE COM <'u' @mindef.nl> 
Verzonden: woensdag 8 september 2021 09:01 
Aan: 102.E I0.2..E DMO/BESTUUROST/COMMUN <•112.E 

<'o.u @mindef.nl> 
CC: 10.2.E /Al/DCO <••u 
DMO/PROJN/DIP PROJN <'IU.E @mindef.nl>; •02.1 •ou 
<UlU 

DMO/PROJN/PROJN DIP <•o.u @mindef.nl>; ••.:u 

< uua @mindef.nl> 

@mindef.nf>; ••.u •o.u BS/Al/DCO 

@mindef.nl>; •ua 

DMO/BESTUUROST/REGIE 
@mindef.nl>; •rw! 

10= 10.u DIR M&D/AFD MAT 

Onderwerp: RE: 20210906_ QenA_ Telegraaf _07sep2021_RH_ v0.3 

tlll. / uuA 

Bij deze vanuit CLAS nog een paar opmerkingen inzake de antwoorden voor de Telegraaf. 

Vooral het antwoord op vraag 5 heb ik behoorlijk aangepakt. De toelichting hoelt er misschien niet bij richting 
Telegraaf, maar verklaart mijns inziens goed het punt wat hij aansnijdt. Het is jammer dat hij destijds niet bij de 
uitlevering van de 1ste 100 kN HO kon zijn, want toen is dit allemaal uitgelegd met de voorbeelden erb1j. 

Ook bij vraag 7 toch nog wat aanpassingen gedaan en we zijn van mening dat de tabel er niet bij hoeft en 
hooguit verwarrend zal zijn, svp: weglaten. 

10.2£ 

11 



Oocnr 172 
From: 
Sent: 
To: 
COM" <'°21 

•0.2.l BS/Al/DCO" <'o.:u 

Cc: 

•tu.ti I At/DCO" <...... @mindef.nl> 
Wed, 8 Sep 202109:40:27 +0100 
"•11..1..1 /AL/DGB/DMV/AFD MAr' <ICl.U @mlndef.nl>;"...,.. •o..u KAB/SlE 

@mindef.nl>;"10.ll 
@mlndef.nl> 

"Ill.LI I AL/000" <10-U @mlndef.nl>;" tt1.u 
<'us @mlndef.ni>;•1Q.2.1: KOL, 
Ir., DMO/PROJN/PROJN DIP" <"'u @mindef.nl>;''1UE tau to.:u DIR M&D/AFD MAr' 
< tUS @mlndef.nl> 
Subject: RE: 20210906_ QenA_ Telegraaf _07sep2021_RH_v0.3 
Attachments: 20210908 beantwoordlng vragen Telegraaf Scanlas reactie DCo.docx 

Allen, 

Ik heb naar alle versles gekeken en kom tot een aangepaste beantwoording met nog een aanta l opmerkingen, 
zie de bijlage. Ik zou het graag strakker willen beantwoorden. 

Essentieel is dat we de formuleringen aanhouden in de TK-brieven. Laal de termen dus zoveel gelijk lopen. 

@1ue kun jij de openstaande vragen voor DMO bekijken en ons voonien van het julste antwoord? 
@•ut wil jlj naar de vraag over OCTrij kij ken (cijfers)? 
@ 111= wil j ij nogmaals een check doen of het zo allemaal gelljk loopt met informatie aan de TK? 

Mljn streven is uiterlijk 12u een beantwoordlng rond te hebben die naar de minister kan, mede omdat er een TK 
brief in de maak is. Dan kan de minister goed geinformeerd worden. 

Dank en ik hoor het graag, 

Groet mu 

Met vriendelljke groet, 

Senior Collrdlnerend Woordvoerder 
Beleld en Partement 

Oirectle Communlcat ie 
Mlnlctor lo van DafGncle 
Pleln Kalvermarkt Complex I Ka111ermarkt 32 [ 2511 CK I Den Haag 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC 588 

M: ius 

T: tCl.2.ll 

E: to.u u.m1n11• n1 

~fensi~..!J! 



Docnr 174 
From: 

Sent: 
To: 
<'0-2.E 

" iou io2e KAB/SIE COM" < 102e @mlndef.ni> 

Wed, 8 Sep 202110:07:38 +0100 
"••u /AL/DCO" <••2e @mindef.nl>;"•02e /AL/DGB/DMV/AFD MAT" 

@mlndef.nl>;" 101e 10.11 

@mindef.nl> BS/AL/DCO" < 10 2 e 

Cc: 11 .102.E /AIJDCO" <1°u @mlndef.nl>;"1o2.e ----- DMO/PROJN/DIP PROJN" 
<••2e @mindef.nl>;"102e KOL, 
Ir., DMO/PROJN/PROJN DIP" <.1••e @mindef.nl>;"·10o2e '1«12.E •02-e DIR M&D/AFD MAr' 
<••:z.E @mindef.nl> 
Subject: RE: 20210906_QenA_Telegraaf_07sep2021_RH_v0.3 
Attachments: 20210908 beantwoording vragen Telegraaf Scanias reactie DCo.docx 

Hallo ••2.e 

In gevoegde bijlage mijn reactie. 

102E 

From: 102& /AL/DCO < 102e @mindef.nl> 
Sent: woensdag 8 september 202110:40 
To: 1o:z.e /Al)DGB/DMV/AFD MAT <102£ @mindef.nl>; ••n fo2e KAB/SIECOM 

BS/AL/DCO <102e 
Cc: 1ou 

102.E 10~e 

DIP <102ii 

@mindef.nl> 
/Al)DCO <••2 e 

DMO/BESTUUROST/REGIE <••2e 

Subject: RE: 20210906 _ QenA_ Telegraaf_ 07 sep 20 21_ RH_ v0.3 

Allen, 

@mindef.nl>; 102e 1ou 

@mindef.nl>; 
@mindef.nl>; '°u DMO/PROJN/PROJN 

@mindef.nl> 

Ik heb naar alle versies gekeken en kom tot een aangepaste beantwoording met nog een aantal opmerkingen, 
zie de bijlage. Ik zou het graag strakker willen beantwoorden. 

Essentieel is dat we de formuleringen aanhouden in de TK-brieven. Laat de termen dus zoveel gelijk lopen. 

@•m kun jij de openstaande vragen voor OMO bekijken en ons voorzien van het juiste antwoord? 
@ ••2-E wil jij naar de vraag over OCTrij kijken (cijfers)? 
@•m wil j lj nogmaals een check doen of het zo allemaa l gelijk loopt met informatie aan de TK? 

Mijn streven is uiterlijk 12u een beantwoording rond te hebben die naar de minister kan, mede omdat er een TK 
brief in de maak is. Dan kan de minister goed geinformeerd warden. 

Dank en ik hoor het graag, 

Groet 102E 

Met vrlendelij ke groet, 

102.£ 

102.E 

Beleid en Parlement 

Directie Communlcatie 
Minlsterie van Defensie 
Pleln Kalvermarkt Complex 1 Kalvermarkt 32 I 2511 CK I Oen Haag 
Postbus 20701 I 2500 ES I Oen Haag I MPC 58B 

M: 102.E 



Docnr 176 
From: " 10a •m DMO/BESTUUROST/COMMUN" <10ie @mindef.nl> 
Sent: Wed, 8 Sep 202110:26:31 +0100 
To: "••u DMO/PROJN/PROJN DIP" <11.u @mindef.nl>;" 10u 

DMO/PROJN/DIP PROJN" <••u @mindef.nl>;"10 >.e •ue DMO/BESTUUROST/REGIE" 
<112e @m!ndef.nl> 
Subject: 20210908 beantwoording vragen Telegraaf Scanlas reactle DCo opm OMO 0.1 
Attachments: 20210908 beantwoording vragen Telegraaf Scanias reactie DCo opm OMO 0.1.docx 

Heren, 
De vragen van ••2E 
heb gehad. 
Groeten, 
10.2.E 

zoveel mogelijk te beantwoorden op basis van gesprek dat ik net kort met ,,,. en •02e 



Docnr178 
From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
t02-E 

Subject: 

"••u 1o2e KAB/SIE COM" <1•2.e @mindef.nf> 

Wed, 8 Sep 202110:32:47 +0100 
• 1o2e DMO/PROJN/OIP PROJN" <1•211 @mindef.nl> 

"10.2e _ DMO/PROJN/PROJN DIP" <• 02£ @mindef.nf>;"•o2 e KOL, 

DIR M&D/AFD MAT" < '.ioll @mindef.nl> 

RE: ilvW 

Dank. Eerlijk gezegd had ik eigenlijk gehoopt op wat reacties op de informatie rond de maatregelen ter 
bevordering van de veiligheid. Wat is de stand van zaken mbt het safety bulletin? Komen er nog aanpassingen 
aan de voertuigen, die het knelgevaar reduceren? Strips, waarschuwingsstickers, etc? 

Naast de oproep aan mensen dat zij het zelf ook werkbaar moeten ma ken, moeten we denk ik ook zien uit te 
dragen wat 'de organisatie' doet met de signalen. 

From: 102E 142.E DMO/PROJN/DIP PROJN <102E @mindef.nf> 

Sent: woensdag 8 september 202111:29 
To: 1o•e 10 u KAB/SIE COM <1•.2e @mindef.nl> 

Cc: 102e DMO/PROJN/PROJN DIP <102e @mindef.nf> 

Subject: RE: ilvW 

Hallo ••a 

Ik weet niet water mis gegaan is, maar blijkbaar zijn mljn wijzigingen niet opgeslagen Wellicht doordat het doc 
al "alleen tezen" is aangeleverd. Ik had met een aangepaste naam opgeslagen, maar dat heeft blijkbaar niet 
mijn wijzigingen meegenomen. Helaas. 

Mijn belangrijkste toevoeging was dat het betangrijk is om tijd te investeren bij/door de ehdn om te leren 
werken met het nieuwe materieel. En daarnaast dat de gebruikers worden gestimuleerd om mee te denken over 
oplossingen (hoe kan ik bij mijn ehd met dit materiaal werken, wat ga ik anders doen) ipv klagen dat het 
allemaal niet deugt. 

Als je dat er nog in kunt werken, lijkt het mij helemaal een prima stuk. 

Met vriendelijke groet, 

1Q.2.E 

102E 

M 102.E 

E 102e 1ilm1odef. nl 
I www.defeosie.nl/dmo 

RV: vrijdagrniddag 

Van: 1o2e DMO/PROJN/DIP PROJN 

Verzonden: dinsdag 7 september 202117:29 
Aan: 102E DMO/PROJN/PROJN DIP <•UE 
CC: 1o2e 102.e KAB/SIE COM <1°2.e @mindef.nl> 

Onderwerp: RE: ilvW 

Bijgaand mijn aanvulingen. 

Met vriendelijke groet, 

@mindef.nl> 



M ,!!1l" 
E 1ou a>mindef.nl 
I www.defensie.nl/dmo 

RV: vrijdagrniddag 

Van: to.u DMO/PROJN/PROJN DIP <10ie @mindef.nl> 
Verzonden: dlnsdag 7 september 202116:05 
Aan: '1Cf2& DMO/PROJN/DIP PROJN 10-e @mindef.nl> 
Onderwerp: FW: ilvW 

From: 102E uc KAB/SIE COM <102e @mindef.nl> 
Sent: dinsdag 7 september 202111:14 
To: 11ui DMO/PROJN/PROJN DIP <'o.tt 
Cc: 1ou io:u. DMO/BESTUUROST/COMMUN <102-e 

M&D/AFD MAT < 1o.1~ @mindef.nl> 
Subject: ilvW 

Nog actue/e versie (1.6a) 

.@mindef.nl> 
@mindef.nl>; •o.u DIR 

Begreep dat je net met 1•.u hebt gebeld en vanwege alle drukte nog nlet naar llvW hebt gekeken, maar 
hopelijk vandaag nog een poging wilt (laten) doen. Bij deze de meest actuele versie (zonder het actuele issue en 
met daarln wel al commentaar van stafcollega's op hun dossier-issues en de algemene tekstdelen verwerkt). 

Misschien handig dit document als uitgangspunt te nemen. 

Met vrlendalljka groat, 

102.&. 
102.! 

Berelkbaar van maandag tot en met donderdag van 07.30 tot 17.00 uur 

Sectle Communic11tle Stllf Commando Landstrljdkrachten 
Konlnklljke Landmacht 
Mini9terle van Defensle 
Kromhout Knerna I Harc:ulaslaen 1 I 3584 AB I Utrecht 1 ·1oie 
Postbus 90004 I 3509 AA I Utrecht I MPC SSA 

MDTN *IOU 
T 1ou 
M 102.E 

~u !llrrind!!f.nl 
www.landmac:bt.nl 

Volg jij de Konlnkli]ke Landmacht al op social media? 

~ccomu 



Oocnr 179 
From: 
Sent: 

"102.E /AL/DGB/DMV/AFD MAr' <•02e @mindef.nl> 

Wed, 8 Sep 202110:36:33 +0100 

To: "1o:z.e ••2e KAB/SIE COM" <1oie @mindef.nl>;"10.2e I Al/DCO" 
<102.E @mindef.nl>;" 102e t02E 

BS/ AL)DCO" <,1• u 

Cc: 
@mindef.nl> 

•11102.E 

Ir., DMO/PROJN/PROJN DIP" <10 2e 

< 102.e @mindef.nl> 

/ALJDCO" <'02e @mindef.nl>;"•0•e 

@mindef.nl>;" 10 2 e 102£' to.2e 

Subject: RE: 20210906_QenA_Telegraaf_07sep2021_RH_v0.3 

DMO/PROJN/DIP PROJN" 
@mindef.nl>;" 1o:z.e KOL, 

DIR M&D/AFD MAr' 

Attachments: 20210908 beantwoording vragen Telegraaf Scanlas reactie DCo (002)_DMVD.docx 

Hierbij nog mijn reactie! lk zou consequent de term 'containers' gebruiken. 

Groeten, 
10.2.E 

Van: '102e 10H KAB/SIE COM< l"2.E @mindef.nl> 

Verzonden: woensdag 8 september 202111:08 
Aan: 1•2e I AL/DCO < 10u 

102e DMO/BESTUUROST/COMMUN <•o:z.e 
CC: 102E I ALJDCO < l O:lE 

02e •DH OMO/BESTUUROST/REGIE < 102.11 @mindef.nl>; 102e 

DIP <1026 

Onderwerp: RE: 20210906_QenA_Telegraaf_07sep2021_RH_v0.3 

Hallo •0 a 

In gevoegde bijlage mijn reactie. 

From: 1o:z.e /AL)DCO <1••e @mindef.nl> 
Sent: woensdag 8 september 202110:40 
To: 1• 2e /AL/DGB/DMV/AFO MAT <102e @mindef.nl>; 102e 102e 

@mindef.nl>; 1•u 

@mindef.nl> 
@mindef.nl>; 

DMO/PROJN/PROJN 
@mindef.nl> 

KAB/SIECOM 
< 102E @mindef.nl>; 102e 102-E 

BS/AL)OCO <••a 
cc: ••:z.e 
102.C 102E 

DIP <102e 

@mindef.nl> 
/AL/DCO <•02e 

OMO/BESTUUROST /REGIE < 102E 

Subject: RE: 20210906_QenA_Telegraaf_07sep2021_RH_v0.3 

Allen, 

@mindef.nl>; me 

@mindef.nl>; 
DMO/PROJN/PROJN 

@mindef.ni> 

Ik heb naar alle versies gekeken en kom tot een aangepaste beantwoording met nog een aantal opmerkingen, 
zie de bijlage. Ik zou het graag strakker willen beantwoorden. 

Essentieel is dat we de formuleringen aanhouden in de TK-brieven. Laat de termen dus zoveel geltik !open. 

@ ••2e kun jij de openstaande vragen voor OMO bekijken en ons voorzien van het juiste antwoord? 
@102e wil jij naar de vraag over OCTrij kijken (cijfers)? 
@••2e wit jij nogmaals een check doen of het zo allemaal gelijk loopt met informatie aan de TK? 

Mijn streven is uiterlijk 12u een beantwoording rond te hebben die naar de minister kan, mede omdat er een TK 
brief in de maak is. Dan kan de minister goed ge'informeerd worden. 



Dank en ik hoor het graag, 

Groet 10.u 

Met vrlendelij ke groet, 

1CUE 

102£ 

Beleld en Parlement 

Direct le Communlcatle 
Ministerie van Defensie 
Pleln Kalvermarkt Complex I Kalvermarkt 32 I 2511 CK I Den Haag 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC 588 

M: 102E 

T: 1102.E 

E: 101£ f!!OO!ndef.nl 
www.defensle.nl 

Van: 10u /AtjOGB/DMV/AFD MAT <w.e @mindef.nl> 
Verzonden: woensdag 8 september 2021 09:55 
Aan: 102l 102.1. KAB/SIE COM < 10 2e @mindef.nl>; 1o.u 

<102£ 

CC: 101E /AL/DCO <"'U 

DMO/PROJN/DIP PROJN 1o1D1te @mindef.nl>; "'2e 

<102E -==--
102e DIR M&D/AFD MAT <•0 2.e @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: 20210906_QenA_Telegraaf_07sep2021_RH_v0.3 

..... allemaal, 

1m DMO/BESTUUROST/COMMUN 
@.ml.rld_etnl> 
102e @mindef.nl>; 10a 

DMO/BESTUUROST/REGIE 
@mindef.ni>; >:>u KOL, 

Bljgevoegd ook het bljgewerkte antwoord 6, waarbij je nog kan overwegen om het deel tussen haakjes weg te 
ha len. Ik vind de toelichting bij 5 goed te volgen en iets genuanceerder dan het korte antwoord . 

Groeten, 
102.E 

Van: 102.• 102e KAB/SIE COM < 10 2.e @mindef.nl> 

Verzonden: woensdag 8 september 2021 09:01 
Aan: 1m 102.11 DMO/BESTUUROST/COM MUN <•0:z.e @mindef.nl>; 1o u 107e BS/ AL/DCO 
< 102.~ @mindef.nl> 
CC: •~u /AL/DCO <10tt 

DMO/PROJN/DIP PROJN to-E @mindef.ni>; 1o.u 101!. 

DMO/PROJN/PROJN DIP <10·u @mindef .nl>; 1•2e 

<••.u @mlndef.nl> 

Onderwerp: RE: 20210906_QenA_Telegraaf_07sep2021_RH_v0.3 

102.e @mindef.nl>; •ou 

DMO/BESTUUROST/REGIE 
@mlndef.nl>; io u 

1ue 10 2.e DIR M&D/AFD MAT 

Bij deze vanuit CLAS nog een paar opmerkingen inzake de antwoorden voor de Telegraaf. 

Vooral het antwoord op vraag 5 heb ik behoorlijk aangepakt. De toelichting hoe~ er misschien niet bij richting 
Telegraaf, maar verklaart mijns inziens goed het punt wat hij aansnijdt. Het is jammer dat hij destijds niet bij de 
uitlevering van de 1ste 100 kN HO ken zijn, want toen is dit allemaal uitgetegd met de voorbeelden erbij. 



Ook bo vraag 7 toch nog wat aanpassingen gedaan en we zijn van mening dat de tabel er niet bij hoeft en 
hooguit verwarrend zal zljn, svp: weglaten . 

...... 



Docnr 181 
From: "•o.u to:U DMO/BESTUUROST/REGIE" <1CU& @mlndef.nl> 
Sent: Wed, 8 Sep 202111:05:42 +0100 
To: "•o.u DMO/PROJN/PROJN DIP"<,....,,. @mindef.nl.>;~Ulll 

DMO/PROJN/DIP PROJN" <14.U @mindef.nl> 
Subject: URGENT 
Attachments: 202109 07 Beslisnota KB Actuele ontwikkelingen Scanla Gryphus vrachtwagen - DMVD.docx, 202109 
07 Kamerbrief Actuele ontwlkkelingen Scania Gryphus vrachtwagen (schoon)- DMVD v2.docx, 21 09 07 Fiche DDMO aan 
MinDef Stania Gryphus hoogte.clocx 
Importance: High 

URGENT tbv •o.i• die straks bQ Mfndef zit: 
Is de lOOkN LO altijd een 6x6 of kan de lOOkN LO ook een BxB zlJn? 
Het aantal van aangeschafte 1630x cnt: betreft dlt enkel de 8-voet cnt en hebben we daarnaast nog subsystemen 

(oa hulf en laadbak)? OF is 1630x het aantal 8-voet cnt en subsystemen (oa laadbak en hulf)? 

Ik heb akkoord gegeven op bljgaande. Kamerbrief en fiche is cfm akkoord DDMO gisteren. Wei staan bij mij nog 
nlet de aantallen op het netvlies. In de besllsnota die •LU geschreven heeft ter begeleidlng dergelijke 
Kamerstukken. mogel!jk moet ze nog een zin corrigeren: 
11 

OOK BELANGRUK MAAR NIET VANMIDDAG: 

In de Kamerbrief staat de zin: 11 

11 

Wil jij deze gele XXXX uitvragen/controleren met/bij lllU , •au ; 1o:u 7 

'Overzichtje 11u · zou helpen om inzicht in de verschillende varianten scherp te hebben 

From: %OMO llWI /MATIOG/ST < IA2Ji @mindef.nl> 

Sent: woensdag 8 september 2021 09:46 
To: •u1 LTKOL, OMO/BESTUUROST/REGIE <1o.u @mlndef.nf>; 1a.u 14U • Ir., 
DMO/ BESTUUROST/REGIE <'ue ®mlndef.nl>; iiu.e 

111u OMO/BESTUUROST/REGIE < 1112.r @mindef.nl>;HU.a Ir., DMO/BESTUUROST 
<1Cl.2E @mindef.ni>; tlLU 



MH, DMO/BESTUUROST/REGIE < "a @mindef.nl>; •ou DMO/BESTUUROST/REGIE 
< iou -@mindef.nl> 

Subject: FW: Xpost 19185 - laatste versie beslisnota, KB en fiche van OOM O 

Van: %ParlementariaCDS, BS/Al/DS/Kab DS 
Verzonden: woensdag 8 september 2021 09:45:36 (UTC+Ol:OO) 1ou Bern, Rome, me 
Aan: %0ndersteuning DAOG, BS/AL/DS/DAOG/Ondersteun; 10u 1ou DMO/BESTUUROST/REGIE; %OMO 
lilU /MAnOG/ ST; ••1£ .. u DMO/BESTlJUROST/REGIE; !OU Mr., 
BS/Al/OS/Dir. Plan./AFD BO; I02 E l02E BS/Al/DS{TF LOG{TFLOG 
Onderwerp: Xpost 19185 - lllatste versie beslisnota, KB en fiche van DDMO 

Beste collega's DAOG, DPLAN, DMO en TFLOG, 

Gisteren stuurde ik jullie de eerste versie van bijgaande stukken. Daar is gisteren nog hard aan gewerkt -
waarvoor dank! 

Hierbij de laatste versie. Graag hoor ik of jullie akkoord zijn. 

Vriendelljke groeten, 
\)JI 

From: •02• /AL/DGB/DMV/AFD MAT <1• 2 E @mindef.nl> 
Sent: woensdag 8 september 2021 09:21 

To: %ParlementariaCDS, BS/ AL/DS/Kab OS< 1m @mindef.nl> 
Cc: ••>.e ••u BS/AL/DJZ/Cluster CR < 102e @mindef.nl>; 10 21 / AL/DJZ/Cluster WR 
<•026 @rnindef.nl>; ••H 102e , 1oaa BS/AL/DS/TF LOG/TFLOG 

@.rrlindef.nl>; 1• 2 e 102E 

1m OMO/BESTUUROST/REGIE <1m @mindef .nl> 

Subject: Laatste versie besllsnota, KB en fiche van ODMO 

'31f 

Hierbij het hele setje over het hoogte-issue Scania Gryphus en conta iner. Het betreft de beslisnota, KB en fiche 
van DDMO. Ik heb het ook In XPW gezet. 

Groeten, 
11Jlt 

Dlrectle M•terieel, Vastgoed en Duurzaamheid 
DG Bclcid 
Minister ie van Defensic 

Plein Kalvermarktcomplex, gebouw A I Plein 4 I Den Haag 
Postbus 20701 I 2500 ES Oen Haao I 1016 

M: ••u 
E: 10 2e illmindef.nl 
W: www.defensie.ni 



Docnr184 

FICHE 

OMO 

Aan 

Van 
Datum 
Onderwerp 

AANLEIDING 

Defensie Materieel Organisatie 
Mlnisterie van Defensie 

Minister van Defensie, d.t.v. CDS 

0-0MO 
07-09-2021 
Hoogte Scania Gryphus met 8-voet container 

Met dit fiche lnformeer lk u over het hoogteprobleem, oorzaak, consequentles, de oplosslngen en 
het vertoop/proces van de lnformatievoonlenlng over de Gryphusl met de 8-voet container zoals 
de Staatssecretaris gevraagd heefttijdens het themaoverleg (d.d. 26-08-2021, actiepunt 39). 

KERN 
• Augustus jl. Is een hoogteprobleem van de combinat.le Gryphus met de 8-voet container aan het 

llcht gekomen. Eerder is door het projectteam OMO geen aanleiding gezien om een hoogte

afwijking in de lijn te communiceren en op te leggen in een rislco logboek. 

• Defensie heeft in jull jl. de Tweede Kamer mogelijk onjuist geinformeerd over het voldoen aan de 
eisen van de Wegenverkeerswet, waarcloor deze voertuigen in Nederland op de openbare weg 

kunnen rijden. De eerder geconstateerde hoogte-afwijking uit 2019 is hierbij niet vanuit OMO 
ingebracht. Dit laatste had natuurlijk moeten gebeuren. Naast het oplossen van deze uitdaging, 
zal intern OMO ook geevalueerd warden waardoor dit Is veroorzaakt om als 'lerende organisatle" 
dlt In de toekomst te voorkomen. 

• OMO werkt in nauw overleg met CDS/DAOG, OOSCO en DO'n voor de korte termijn aan een 
oplossingsrichting. Tevens zal OMO in nauw overleg met Scanla bepalen of en welke structurele 

maatregelen noodzakelljk zljn voor de iangere termljn. 

TOELICHTING 

1. Hoogteprobleem 
Bij hoogtemetingen binnen een steekproef van de recent geleverde 'Gryphus' Samia lOOkN H02 met 

8-voet (DVOW) container Is geconstateerd dat de comblnatle hoger is dan wettelijk toegestaan 

1 De Scania Gryphus is onderdeel van een deelproject 50/ 100/lSOkN V11n het OVOW programma, waarmee het 
operatlonele wielvoerwigenpark van Defensie wordt gemodemiseerd door het vervangen van de 
wielvoerwigen. Het OVOW programma bestaat uit 8 deelprojecten. In totaal gaat het om meer dan 6,()()0 
voerwigen en 2.500 containersystemen en laadbakken, waarvan er al meer dan 2.700 voertuigen (Amarok, 
Scanla Gryphus (50/100/lSOkN) en lveco Mercedes) en 600 contalnersystemen ( ) aan 
Oefensie zlJn geleverd. Oeze worden dagelijks gebruikt bij de eenheden van Defensle, 
2 lOOkN Scanla Gryphus High Operational 8-wielaandrijving (8x8). 
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(4,00m). Andere uitgeleverde varianten van de Scania Gryphus vallen blnnen de wettelijke norm . 
Ook de 'Gryphus' Scanla lOOkN HO met laadbak en huif valt binnen de norm. 

2. Oortaak 
De Gryphus vrachtwagens zijn ontworpen en gebouwd tegen de grenzen van de wettelijke dimensies 
die gelden onder normale omstandigheden ('vredestljd'). Er Is gestreefd naar optimalisatle van 
operatlonele factoren (beschermlng tegen de ultwerklng van mljnen, maxi male terreinvaardigheid en 
laadvermogen) gegeven de civiele regelgeving. Zo moet de lOOkN HO in staat zljn om een 
gepantserde (wlssel)cabine te dragen met een Remote Controlled Weapon System. Oeze eis heeft 
geleld tot de tweede vooras. Bij de metingen lijkt deze tweede as de veroorzaker te zijn van de 
gemeten overschrljding van de maximale hoogte. 

3. Risico's en consequenties 
a. Vefllgheid. 

Er Is nagenoeg geen risico voor de veiligheid van het personeel of schade aan het voertuig, 
want de vrije doorrijhoogte is ten minste 4,20m bij viaducten en tunnels, tenzij gemarkeerd, 
waardoor de chauffeur rekening kan houden met de voertulghoogte. 

b. Ouidelijkheid naar gebruikers. 
Het voorgaande in ogenschouw nemende is er geen noodzaak tot ttn afgemeen 
gebruiksverbod. We willen echter vanuit Defensie de chauffeurs nlet op pad sturen met een 
vrachtwagencombinatie waarvan we weten dat deze strikt genomen niet voldoet aan de 
wet. Vanuit comp/iancy willen we zeker stellen dat de marges rechtmatig zijn door het 
aanvragen van een ontheffing ('toestemming weggebrulk'). 

c. Technisch. 
Over het algemeen 'zetten' nieuwe voertuigen zich nog na productle (bijv. indalen 
veerpakket, slijtage banden etc.) en kunnen daardoor een aantal centimeters zakken. De 
verwachtlng Is dat dit ook bij de Scanla Gryphus 100 kN HO zal gebeuren, maar de termijn 
waarop dit in voldoende mate heeft plaatsgevonden hangt af van onder andere gereden 
kilometers, beladingslast, ondergrond. Een risfco hierbij Is dat het 'zetten' ongedaan wordt 
gemaakt bij nieuwe banden en veerpakket wat bljvoorbeeld vervangen wordt tijdens het 
onderhoud. 

d. Jurldlsch. 
Scanla is door OMO op de hoogte gesteld van de gemeten afwljklngen en Is om opheldering 
en onderzoek naar mogelljke oplossingen verzocht. OMO zal In nauw overleg met Scania 
bepalen of en welke structurele maatregelen noodzakelijk en mogelijk zijn. Er is (nog) geen 
sprake van juridische consequenties voor de leverancier. 

4. Oplossingen 
a. Wet- en regelgeving. 

OMO heeft een formeel verzoek tot gebruik/ontheffing lngedlend als oplossing voor de korte 
termljn. OMO Is In nauw overleg met DAOG, DOSCO en OO'n over deze ontheffing 
('toestemmlng weggebruik'). 

b. leverancier en product. 
Scania is door OMO op de hoogte gesteld en heeft een ondenoek gestart. OMO zaJ in overleg 
met Scania bepalen of en welke structurele maatregelen noodzakelijk en mogelijk zijn voor 
de langere termijn. Het statement van de leverancier dat een nleuw voertuig zich nog gaat 

2/3 



'zetten' wordt nogmaals gevalideerd door de leverancier en DMO. Het monitoren van het 
'zetten' wordt hierbij ook besproken. 

5. lnformatievoorzlenlng 
• Het hoogteprobleem van de combinatie Gryphus met 8-voet-container is recent aan het licht 

gekomen. In 2019 is door het projectteam OMO geen aanleiding gezien om de afwijking in de 
lijn te communiceren, omdat de veronderstelling was dat het probleem zichzelf na 
ingebruikname van het voertuig zou oplossen door het 'zetten' van de voertuigen. Deze 
veronderstelling blijkt tot op heden niet correct. 

• Zodra voldoende bekend is over omvang van het probleem en de te nemen maatregelen, 
zullen de gebruikers en eenheden gei"nformeerd worden. Het advies is om dit te doen via de 
reguliere interne fora. 

• Een eventueel mediabericht en informatie voor de Tweede Kamer moet afgestemd zijn met 
Scania om geen publiek debat tussen leverancier en overheid te ontketenen. Het bericht 
dient tevens geen aanleidlng te geven om eventuele concurrenten een juridische ingang te 
geven. 

• Defensie heeft op 16 juli jl. de Tweede Kamer mogelijk onjuist gelnformeerd inzake over de 
Scania Gryphus en het al dan nlet voldoen aan alle eisen: 
"Defensie heeft in dit dee/project gekozen voor robuuste vrachtwagens, die hoger op de 
wie/en staan. Hierdoor is het personeel beter beschermd tegen bermbommen en is het 
voertuig terreinvoardiger, waardoor het voertufg juist in moei/ijk te bereiken gebieden tijdens 
/nzet gebrulkt kan warden. Deze vrachtwagens zijn hoger dan de civfele vrachtwagens die op 
de openbare weg tijden. Om die reden heeft Defensie er bewust voor gekozen om circa 1600 
zogeheten 150-standaard 8-voet _containers en circa 900 Jaadbakken aan te schaffen. De 
combfnatie van de vrachtwagen en dit type container en Jaadbak is minder dan vier meter 
hoog en voldoet daarmee aan de eisen van de Weqenverkeerswet, waardoor deze vaertuigen 
In Nederland op de openbare weg kunnen rijden" (antwoorden op de vragen van het lid 
Jansen (FvD) over inkoop van materieel (2021Z11176), 16-07-2021). 

• Orn de informatie naar de Tweede Kamer te corrigeren stel ik voor de volgende tekst op te 
nemen in het Defensie Projectenoverzicht: 
"Op 16 juli j/. is aan de Tweede Kamer gemeld dot combinatle van de vrachtwagen en de 150-
standaard 8-voet container minder don vier meter hoog is en daarmee voldoet aan de eisen 
van de Wegenverkeerswet. Uit recente metingen blijkt echter dot de hoogte van een variant 
van de 5cania Gryphus in combinatie met de 150-standaard 8-voet container met enkele 
centimeters boven de wette/ijk toegestane hoogte van 400 centimeter valt. Voor dit 
hoogteverschil is een toestemming weggebruik aangevraagd als oplossing voor de korte 
termijn. Dit volt binnen het mandaat wot Defensie heeft op basis van huidige regelgeving. Als 
op/ossing voor de langere termijn is Defensie in nauw overleg met de leverancier om te 
onderzoeken of en welke structure le maatregelen noodzakelljk zijn." 

• Over de uitkomsten van het onderzoek door de leverancier, zal ik u zo spoedig mogelijk 
nader informeren. 
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Docnr 185 
From: " lllU DMO/PROJN/PROJN 01p• < •• ,.. @mlndef.nl> 
Sent Wed, 8 Sep 202111:24:01 +0100 
To: "••u DMO/PROJN/DIP PROJN" <1u• @mlndef.ni>;"•u• ""-" 10.U 

DMO/BESTUUROST/REGIE" < 11u @mindef.nl> 
Subject: RE: URGENT 

tU.1 

Het aantal van aangeschafte 1630x cnt: betreft dit enkel de 8-voet cnt en hebben we daarnaast nog subsystemen 
(oa hulf en laadbak)? OF Is 1630x hat aantal 8-voet cnt en subsystemen (oa laadbak en huff)? 

11 

Voldoende? 

I0.2.1. 

OMO • KHK I ..... 10.u 

IDU 

ID2-f .. '!'Jnd ~' nl 

From: 1AU "" OMO/PROJN/OIP PROJN <'*·u @mindef.nl> 
Sent: woensdag 8 september 202112:12 
To: nus ... , DMO/BESTUUROST/REGIE <"'a @mindef.nl>; tau 
OMO/PROJN/PROJN DIP< •m @mindef.ni> 
Subject: RE: URGENT 

De 6x6 Is altijd LO. HO wll eggen: met pacab, daar is de extra vooras voor. 

Met vriendeiiJke groet, 

111.U 

IOU 

M llUJI 

E 1ua JJmlndefJll 
I www.defens ~.nl/dmo 

RV: vrijdagmlddag 

Van: •JIU .ou OMO/BESTUUROST/REGIE < ia.z.r 
venonden: woensdag 8 september 202112:06 
Aan: 10.U DMO/PROJN/PROJN DIP< •UE 

... .-. .2!!'1 ndef .111> 

_1m1ndef.11I> 

DMO/PROJN/DIP PROJN 



Docnr186 
From: "1u1t io.u DMO/BESTUUROST/REGIE" <'CUJI @>mlndef.nl> 
Sent: Wed, 8 Sep 202111:25:00 +0100 
To: "•o.u DMO/PROJN/PROJN DIP" <'au @mlndef.ni>; ~ 10.2.I 

OMO/PROJN/OIP PROJN~ <'au @mindef.nl> 
Subject: RE: URGENT 

Top! Beiden dank voor snelheid! 

from: 1ut1 DMO/PROJN/PROJN DIP <'iu @mindef.nl> 
Sent: woensdag 8 september 2021 U:24 
To: •o.a.5 DMO/PROJN/OIP PROJN <11lli @mindef.nl>; 111..2.1 •nu OMO/BESTUUROST /REGIE 
<•O.J.G @mlndef.nl> 
Subject: RE: URGENT 

1ua 

Het aantal van aangeschafte 1630x cnt: betreft dit enkel de 8-voet cnt en hebben we daarnaast nog subsystemen 
(oa hulf en laadbak)? OF is 1630x het aantal 8-voet cnt en subsystemen ( oa laadbak en huff)? 

In het project Containersystemen en subsystemen worden ca 1630 8-voet containers verworven bij 
10.1.c . Met de subsystemen bedoelen we in de project poolltems, zeals extra Diese,heaters en HVACs 
(a1rco1s). 

In het project vau 50-100-lSOkN Gryphus zitten de laadbakken en personeelsmodules. 

Daarnaast zijn er in de organisatie nog ' legacy' systemen die ook door de lOOkN HO vervoerd kunnen warden, 
maar die volgen een door OPCo geleid integratietraject. Op dit moment geen zicht op. 

Voldoende? 

10..U 

OMO - KHK I ..... 1ou 

IOU o•m lndllf nl 

From: 111.2.e 1o.u DMO/PROJN/DIP PROJN io.J.e @mindP.f.ni> 
Sent: woensdag 8 september 202112:12 
To: 10.2.l! 102.I DMO/BESTUUROST/REGIE < •O.U. 1~mindef. IJ.l>; lO.U 

DMO/PROJN/PROJN DIP <10.2.1 1a.ln,,11def nl> 
Subject: RE: URGENT 

De 6x6 ls altljd LO. HO wit eggen: met pacab, daar is de extra vooras voor. 

Met vriendelijke groet, 

M •CL2J1 

E 1cui i!mlndef.nl 
I www deJens P,_.nt/dmo 

RV· vrijdagmiddag 



Docnr 187 
From: 
Sent: 

"wu 1•u DMO/BESTUUROST/COMMUN" <10u @mindef.nl> 

Wed, 8 Sep 202111:46:28 +0100 

To: " 1112e /AL/DGB/DMV/AFD MAT" <10211 @mindef.nl>;" •026 1
""'" KAB/SIE 

COM" < 102£ @mindef.nl>;"1ou '"'£ BS/AL/DCO" 
<•ott @mindef.nl> 

Cc: " 102E /AL/OCO" <-'02 E @mindef.nf>;" ••2e DMO/PROJN/OIP PROJN" 
<'°" @mindef.nl>;"1•u KOL, 
Ir., DMO/PROJN/PROJN DIP" <102e @mindef.nl>;" 1• 2 e ••2e 10u DIR M&D/AFD MAr' 
< 1au @mindef.nl> 
Subject: RE: 20210906_QenA_Telegraaf_07sep2021_RH_v0.3 
Attachments: 20210908 beantwoording vragen Telegraaf Scanias reactie DCo opm OMO 0.2.docx 
Importance: High 

En met commentaar vanuit OMO inclusief een niet noemenswaardig technisch voorbeeld. 

Met vriendelijke greet, 
1o?E 

Van: 1o2e /AL/DGB/DMV/AFD MAT <«>2 e @mindef.nl> 
Verzonden: woensdag 8 september 202111:37 
Aan: 102E 102E KAB/SIE COM < 10 2£ 

DMO/BESTUUROST/COMMUN <102e 

CC: 10 2 e /AL/DCO <••2e 
"Cu 1•H DMO/BESTUUROST/REGIE < 1•2e @mindef.nl>; 1ne 

DIP <•02e 

Onderwerp: RE: 20210906 _ QenA_ Telegraaf_ 07sep2021_RH_ v0.3 

Hierbij nog mijn reactie ! Ik zou consequent de term 'containers' gebruiken. 

Groeten, 
102e 

Van: ••2E <02.E KAB/SIE COM <102e @mindef.nl> 

Verzonden: woensdag 8 september 202111:08 
Aan: 102e /AL/DCO <'"6 

102e DMO/BESTUUROST/COMMUN <10u 
CC: iou / AL/DCO < 102 e 

102e 102e DMO/BESTUUROST/REGIE < 1•a @mindef.n l>; 10..e 

DIP < 102e 

Onderwerp: RE: 20210906_QenA_Teiegraaf_07sep2021_RH_v0.3 

Hallo 102e 

In gevoegde bijlage mijn reactie. 

102'.C 

From: 102E /AL/DCO <'ou @mindef.nl> 

Sent: woensdag 8 september 202110:40 
To: 1o2e /AL/DGB/DMV/AFD MAT <'0n @mindef.nl>; 102e 102E 

@mindef.nl>; 1oa 102e 

@mindef.nl> 
@mlndef.nl>; 

DMO/PROJN/PROJN 
@mindef.nl> 

@mindef.nl>; •0 2E 

@mindef.nl> 
(a)mindef.nl>; 

DMO/PROJN/PROJN 
@mindef.nl> 

KAB/SIE COM 
<io2e @mindef.nl>; •au ,02e 

BS/AL/DCO <102e 

Cc: ·102£ 

102.E 102.E 

®mindef .nl> 
/AL/DCO <102£ 

1m DMO/BESTUUROST/REGIE < 102e @mindef.ni>; 102e 

@mindef.nl>; 

DMO/PROJN/PROJN 



DIP<•UE @mindef.nl> 

Subject: RE: 20210906_ QenA_ Telegraaf_ 07sep2021_RH_ v0.3 

Allen, 

Ik heb naar alle versies gekeken en kom tot een aangepaste beantwoordlng met nog een aantal opmerklngen, 
zle de bijlage. Ik zou het graag strakker willen beantwoorden. 

Essentleel is dat we de formuleringen aanhouden in de TK-brieven. Laat de termen dus zoveel gelijk lopen. 

kun jij de openstaande vragen voor OMO bekljken en ons voorzien van het julste antwoord? 
wil jti naar de vraag over OCTrij kijken {cijfers}? 

wil jij nogmaals een check doen of het zo allemaal gelijk loopt met inforrnatie aan de TK? 

Mijn streven is uiterlijk 12u een beantwoording rond te hebben die naar de minister kan, mede omdat er een TK 
brief in de maak is. Dan kan de minister goed geinformeerd worden. 

Dank en ik hoor het graag, 

Groet 102s 

Met vrtendelijke groet, 

102.ll 

10.lE 

Beleld en Parlement 

Dlrectle Communicatie 
Ministerie van Defensie 
Plain Kalvermarkt Complex I Kalvermarkt 32 I 2511 CK I Den Haag 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC 586 

M: 102 11 

T: 102.E 

E: 1ou i'1ilmindef.nl 
www.defeosle.nf 

Van: •UE /Al/DGB/DMV/AFD MAT <10·2.E @mindef.nl> 

Verzonden: woensdag 8 september 2021 09:55 
Aan: IUE 102.E KAB/SIE COM <102.E .@mindef.nl>; IOU 

CC: 102£ /Al/DCO <'°2 E 

DMO/PROJN/DIP PROJN 1"'"u @mindef.nl>; 102E 

< 102.ll 

1on DIR M&D/AFD MAT <•011 @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: 20210906_QenA_Telegraaf_07sep2021_RH_v0.3 

•••• allemaal, 

me DMO/BESTUUROST/COMMUN 
@mindef.nl> 

@mindef.nl>; 10u 

DMO/BESTUUROST /REGIE 
@mindef.nl>; 1ou KOL, 

Bijgevoegd ook het bijgewerkte antwoord 6, waarbij je nog kan overwegen om het deel tussen haakjes weg te 
halen. Ik vind de toelichting bij 5 geed te volgen en lets genuanceerder dan het korte antwoord. 

Groeten, 
101-E 

Van: >OU '°~" KAB/SIE COM <IUE @mindef.nl> 

Venonden: woensdag 8 september 2021 09:01 



Docor 189 
from: tu.e: OMO" <•o.u 
Sent: Wed, 8 Sep 202112:38:19 +0100 
To: "••.u Mr., OMO/IN KOOP"< •u• 
OMO/BESTUUROST/REGIE" <••.u @mindef.nl>;""'" 
< 1<lll 

OMO/PROJN/STGP" 111111u @mlndef.nl> 

@mindef.nl> 

@mlndef.nl>;" io.u 1u• u1 

DMO/PROJN/PROJN DIP" 
@mlndef.nl>;1

' 111.u 

Subject: Fwd: Kamerbrief actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen en beslisnota 

Ir., 

Attachments: 2021 09 07 Beslisnota KB Actuele ontwlkkellngen Scanla Gryphus vrachtwagen - OMVO.docx, 202109 
07 Kamerbrief Actuele ontwikkellngen Scanla Gryphus vrachtwagen (schoon)· DMVD v2.docx, 2109 07 Fiche ODMO aan 
MinDef Scania Gryphus hoogte.docx 

All 
Jk heb de meest recente versie van de potentiele kamerbrief maar eens opgevraagd. 
Had bet vermoeden dater na de paraaf van D-DMO nog wel eens wat in gewijzigd zou k:unnen zijn. 
@'0

" svp bezien op feitelijke onjuistheden iom projecttearn en deze zsm delen met 10.2.e 
Hg rt 
tfJ.1 

Van: ""'" CDR. BS/AIJDGB/DMV" •uri.t ·1 mindefnl> 
Datum: woensdag 8 september 2021 om 13 .16:52 
Aan: 11

•0.u •0.a• DMO" <•ue u>mindef.nl> 
Onderwerp: FW: Ka.merbrief actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen en beslisnota 

Van: t0u /Al/DGB/DMV/AFD MAT <'cw: 

Verzonden: woensdag 8 september 2021 11:02 
Aan: •AU CDR, BS/Al/DGB/OMV WElll 

<•o.u @mindef.nl> 

@mindef.nl> 

@mindef.nl>; 111.21 BS/Al/OGB 

Onderwerp: FW: l<amerbrief actuele ontwikkelingen Stania Gryphus vrachtwagen en beslisnota 

10.11 

Hierbij de laatste versies van de stukken Scania Gryphusl Net •ou gesproken, stukken gaan nu door 
naar SG. n .1E we hebben afgesproken dat jij het ook meteen naar de minister kan mallen. SG kijkt er dan nog 
wel naar en evt. commentaar wordt nag doorgegeven. 

Groeten, 
10.U 



Docnr 190 
From: 
Sent: 
To: 

'"oa van, DMO/PROJN/PROJN DIP" <'ou @mlndef.nl> 

Wed, 8 Sep 202113:47:09 +0100 
"••.u DMO/PROJN/DIP PROJN" <1011 @mindef.nl> 

Cc 
Subject: 

"•ou DMO/PROJN/PROJN DIP" <int @mindef.nl> 
ter info hoogte meeting met aangepaste bandenspannning 

standaard aangepaste 
bandensp hoogte bandensp hoogte 

6.6 3.8 
LV bar 4035 LV bar 4018 

6.6 3.8 
RV bar 4027 RV bar 4010 

6.6 3.0 
LA bar 3999 LA bar 3980 

6.6 3.0 
RA bar 3996 RA bar 3978 

We winnen met de aangepaste bandenspanning ca 17-32 mm. 
Het betrof een wagen met een oude 8 ft container. 

aangepaste 
verschil bandensp 

-17 LV 

-17 RV 

-19 LA 

-18 RA 

3.8 bar 

3.8 bar 

2.5 bar 

2.5 bar 

Ook even stukje gereden aangepaste bandenspanning heeft wel invloed op het rljgedrag. 
Zal hier nog even een document van maken. 
Groet, 
102E 

Met vriendelljke groet, 

IOU 

Sr Project Engineer 

Ministry of Defence 
Defence Materiel Organisation 
Projects 
Kromhoutkazemel Herculeslaan 1 I 3584 AS I Utrecht I The Netherlands I Bullding K8102e 
Postbus 90125 I 3509 SB I Utrecht I The Netherlands I MPC SSA 

M 10:1.e. 

E iou iPmlndef.ol 

hoogte verschil 

4010 -25 

4006 -21 

3970 -29 

3964 -32 



Docnr 191 

t , Tweede Kamer 
DER STATEN - GENERAAL 

's-Gravenhage, 8 septemher 2021 

Aan: 
de Minister van Defensie 

Namens de Vool"litter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal heh ik de eer u mede te delen 
dat door een lid I aantal leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal schriftelijke vragen 
overeenkomstig artikel 134 en 135 van bet Reglement van Orde zijn !ngediend. Bijgaand treft u 
daze vragen aan. 

Ik verzoek u de vragen die aan u zijn gesteld, binnen drie weken te beantwoorden. Mocbt u 
hiertoe niet in staat zijn, dan dient u dit onder opgave van redenen aan de Voorzitter te la ten 
we ten. 

Vragen die Diet b!nnen drie weken zijn beantwoord worden op het overzicht van niet
beantwoorde vragen geplaatst. 

De Griffier van de Tweede Kamer 
Der Staten-Generaal, 
voordeze, 

Grlffie Plenair Tweede Kamer 
Der Staten-Generaal 
Tel: 070 - 3182217 

Verzoek bij beantwoording datum en kenmerk vermelden. 



Inhoudsopgave 
2021Z15117 - De aanbestedingsprocedure van de 515 terreinwagens voor de luchtmoblele brigade bij 3 
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2021Z15117 

(ingezonden 8 september 2021) 
Vragen van het lid Belhaj (066) aan de minister van Defensie over de aanbest.edingsprocedure van de 515 
terreinwagens voor de luchtmobiele brigade bij Mercedes-Benz in het programma Defensiebrede Vervanging 
Operationele Wielvoertuigen (DVOW). 

1. Herinnert u zich dat Mercedes-Benz samen met bet bedrtjf Defenture in de race was voor de 
aanbesteding van 515 nieuwe terreinwagens in het programma Defensiebrede Vervanging 
Operationele Wielvoertuigen (DVOW)?ill 

2. Kunt u beschr\jven hoe bet proces van bet aanbestedingsproject is verlopen en daarbij ingaan op de 
rol die de toekomstige gebruikers hebben gespeeld? 

3. Waarom is de aanbested1ng uiteindelijk naar Mercedes-Benz gegaan? 
4. Kunt u de selectieprocedure van DMO uiteenzett.en waarmee wordt gecontroleerd of een bedrijf 

daadwerkelijk de gewenste aanbesteding kan uitvoeren en daarbij ingaan op bet Nuiterst zorgvuldige 
traject'' dat Defensie heeft doorlopen bij deze specifieke aanbesteding van 515 terreinwagens?f2.J 

5. Werkt Defensie, en DMO,bij aanbestedingsprocedures zoals bij de DVOW doorgaans samen met 
andere mln1steries, zoals Economische Zaken en Klimaat ofhet Ministerie van Financien? Zoja, op 
welke manier? Was dat bij de aanbesteding van de 515 terreinwagens ook het geval? 

6. Kunt u verzekeren dat Mercedes-Benz de bestelde terreinwagens ook daadwerkelijk kan leveren? Zo 
nee, waarom niet? 

7. Wat is de reden dat de leveringsdatum voor de 515 terreinwagens is uitgesteld? Kunt u uitsluiten dat 
de datum Diet nogmaals wordt verschoven? Zo nee, waarom niet? 

8. Hoe is de personele bezetting bij OMO? Bent u van mening dater voldoende inhoudelijke kennis en 
ervarlng bij OMO aanwezig is om aanbestedingsprocedures vlekkeloos te laten verlopen'? Zo nee, 
waarom Diet? Welke expertise zou bet team nog verder verst.erken? Staan daar vacatures voor open? 

9. Kunt u deze vragen afzonderlijk en voor het eerstvolgende debat Materieel beantwoorden? 

W Jaarverslag en Slotwet Ministerie van Defensie, p. 105. 

f2.J htws;//www.ad nl/bjnncnland!Juchtrnobiole-hrigade-vorkjest-dujtse-terrejnwagens-boven
nederlandse-a333112J/ 
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Docnr 192 
From: " 102.e /AL/OGB/OMV/AFD MAr' <10,2.1 @mindef.nl> 
Sent: Wed, 8 Sep 202113:53:55 +0100 
To: " 1oa 10u DMO/BESTUUROST/REGIEu <~n @mindef.nl>;"me 

OMO/PROJN/PROJN DIP" 102.& /AL/OS/Dir. Plan./AfdlanOptr" <•0 u @mindef.nl>;• 10.u 
<•11.U @mindef.nl>;"uu /AL/HDFC/Dir 
Begrot/AfdVagTzBcu <10.u @mindef.nl> 

Subject: FW: 2021 09 08 SV lid Belhaj over de aanbestedingsprocedure van de 515 terreinwagens voor de 
luchtmobiele brigade bij Mercedes-Benz in het programma Defensiebrede Vervanglng Operat.lonele Wlelvoertulgen 
Attachments: 202109 08 SV lid Belhaj ver de aanbestedlngsprocedure van de 515 terreinwagens voor de 
luchtmobiele brlgade.pdf 

...... allemaal, 

Hiephol, de volgende set vragen is binnen. Pak ik na terugkoppeling van het overleg met Duitsland morgen op. 

Minister heeft net uitgesproken dat ze van plan is de Kamerbrief 'Actuele ontwlkkelingen Scania Gryphus 
vrachtwagen' te wlllen versturen, parallel aan de vragen van de Telegraaf. Ik pas nog een paar zaken aan en 
dan kan het worden voorgelegd aan Scania. Lukt het om instemming van Scania te krijgen voor morgen 12.00? 
Ik hoor graag van jullle! 

Groeten, 
102.E 

Van: 'IOU 1o21. BS/AL/DGB/KAB <10 2E 

Verzonden: woensdag 8 september 2021 14:38 
@mindef.nl> 

Aan: 1QU. /AL/OGB/DMV/AFD MAT <10 2E @mindef.nl> 
CC: 1•u 10u BS/AL/DGB/PROJECT <"'2 e 
<IOU 

OS < .. u 

< 102.E 

<tD.2.E 

@mlndef.nl>; %BSG 1ou 

@mindef.nl>; 102e 

@mlndef.nl> 

@mindef.nl>; •oa 1t1f BS/AL/DGB/KAB 
•m @mlndef.nl>;%ParlementariaCOS, BS/AL/DS/Kab 

/AL/BSG 
10u BS/AL/DGB/DMV/AFD MAT 

Onderwerp: FW: 202109 08 SV lid Belhaj over de aanbestedingsprocedure van de 515 terreinwagens voor de luchtmobiele 
brigade blj Mercedes-Benz in het programma Defensiebrede Vervanging Operatlonele Wielvoertuigen 

Goeiemiddag •au 

Bijgevoegde vragen zijn bij ons binnengekomen. Zou jij deze willen oppakken en de conceptantwoorden uiteriijk 
21 september willen aanleveren bij het kabinet DGB. 
Mocht dat om redenen niet lukken dan graag zsrn een berichtje aan rnlj. 

Mvg 102e 

Van: 1u£ /AL/BSG < 10•! @mindef.ni> 
Verzonden: woensdag 8 september 202114:31 
Aan: I02E ,... BS/AL/DGB/KAB <101E (@mindef.f!]>; 102& IOU BS/AL/DGB/KAB 
<'°.2" @mindef.ni> 
Onderwerp: 2021 09 08 SV lid Belhaj over de aanbestedingsprocedure van de 515 terreinwagens voor de luchtmobiele brigade 
bij Mercedes-Benz in het programma Oefensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen 

Goedemiddag 10u 

Bijgevoegde vragen heb lk zojuist ontvangen. 
Graag de concept antwoorden uiterlijk 22 september aanleveren bij Bureau Stukkenstroom. 

Zouden jullie z.s.m. contact kunnen zoeken met de volgende personen/dlrecties/ministeries: 
• De Bestuursadviseur (BA) en de Politiek Adviseur (PA) voor specifleke guidance van MinDef 



• DCo 
• DJZ 
• HDFC 
• Kabinet CDS/bureau parlementaria 

Mocht bovenstaande planning om redenen anders lopen dan verneem ik dat graag zsm. 
Zodra er een dosslerhouder is toegekend, zullen wij alvast vragen een X-post nr. aanvragen. 

Met vr1endehJke greet 

Bureau Secretaris-Generaal 
Ministe r le v an Oefensle 
Plein 4 I Den Haag I Kamer A· 15 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC 58B 

1oa @mjndef.nl 



Docnr 193 
From: 
Sent: 

"••.U IOU OMO/BESTUUROST/REGIE" <ICUE. 
Wed, 8 Sep 202114:04:54 +0100 

To: • 111.u IOU OMO" < •o.u @mindef.nl> 

@mlndef.nl> 

Cc: "•w Mr., DMO/INKOOP" <'us @mlndef.nl>;"•ua '°" 111.u 

DMO/BESTUUROST/REGIE" < 111.u @mindef.nl>;"ta.u OMO/PROJN/PROJN DIP" 
@mfndef.nl>;"Hw1 

DMO/PROJN/STGP" imaiu @mlndef.nl> 
Subject: RE: Kamerbrlef actuele ontwikkelingen Scanla Gryphus vrachtwagen en besllsnota 

Generaal, 

Er staan geen feitelijke onjuisthedeo In. 

Wijzingen tov versie paraaf DDMO: 
- In de brief staan enkele tekstuele (fiets/rijwiel) wijziglngen. 
- Twee zinsneden zijn weggelaten zonder impact: 

0 11 
' (heeft geen impact op posltle Defensie/DMO). 

0 11 

Ir., 

(was extra duldlng, In begin brief staat al expliciet dat het eeo 
combinat1evanant betreft). 

- De correctie op de mogelijke vlngerwijzing naar Scania als oorzaak zoals 0-lnkoop aangaf is 
overgenomen. 

- In de paragraaf over ontheffinq/TWG staat nu. ' 
11 

Het Jaatste geaeelte In de laatste zin koppel ik terug, omdat we htermee expliciet benoemen dat het best eens 
zou kunnen dater (op termijn, na bljv maatregelen of 'zetten') kentekencombinaties binnen de vloot onder de 
4,00m gaan vallen. We wlllen dan niet dat deze combinaties ook binnen algehefe verbod vallen. 

Ter informatie, los van politieke zijde, mijn laatste beeld inhoudelijk: 

Ik heb vandaag ook nog diverse telefoontjes gehad met 10.u (tbv advies CDS) en normstellers B· 
systemen GWS: (wie mag advles geven en besluit r ij/gebruiksverbod en hoe staat DAOG in verzoek OMO inzake 
ontheffing/TWG?). Ik heb gevoel dat men vooral naar bestaande regelgeving en procedures kljkt en liever niet 
'vlngers brand'. 

- Leden WSO (instandhouder, normsteller i.e. DMO/DWSB/GWS en gebruiker) adviseren vz WSO 
(CLAS/DM&D}, de vz WSO besluit (nota CLAS); 

- WSO kljkt nu wel mee met Gryphus, maar formeel nog een project t/m overdrachtsprotocol (instroom t/m 
geschat 2023 Gryphus, t/m 2025 incl pacab), dus verantwoordelijkheid DMO/Projecten; 

- Bovenstaande instroom en besluitvorming wel/geen rijverbod moet natuurlijk in 'goed overleg' 
- Er zou dan geen sprake zijn van een rijverbod Scanla, wel mogelijk van een gebruiksverbod betreffende 

combinatie. 'Echter zouden we hier formeel geen verbod voor hoeven op te leggen omdat 'de 
voorschriften -Handle1d1ng Verkeer· al voorschrijven nlet hoger dan 4,00m te mogen rijden'. 



- De CDS (CDS/DAOG) heeft betreffende handleiding zel~ uitgegeven, waarmee we eigen regelgeving 
opleggen en geen ruimte laten voor hoogte-ontheffing (i.t.t. breedte, lengte, gewicht). We wachten nog 
op antwoord op nota pD-Projecten aan DAOG. 

- Ik hoorde het geluid/gerucht dat de DAOG (V3M of TFL} niet op korte termljn een oplossing zag in 
aanpassing eigen regelgeving (Beleid/regelgeving zit lmmers nu bij DGB/DBE blnnen de Bestuursstaf). 

- Vanuit DMO/DWSB/GWS wacht men af op beslult DAOG en op terugkoppeling van het plan voor de 
metingen samen met leverancier. 

From: ••u 1u' OMO < •o.u @mlndef.nl> 
Sent: woensdag 8 september 202113:38 
To: 14.1.1 Mr., DMO/INKOOP < ••.u @mindef.nl>; nu., •us 
<'11.U 

OMO/PROJN/DIP PROJN <'"" 

OMO/BESTUUROST /REGIE 
@mlndef.nl>; •0.u 

1o.u @mlndef.nl> 
Subject: Fwd: Kamerbrief actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen en beslisnota 

All 
lk heb de meest recente versie van de potentiele kamerbrief maar eens opgevraagd. 
Had het vermoeden dat er na de paraaf van D-DMO nog wel eens wat in gewijzigd zou kunnen zijn. 
@••.u svp bezien op feitelijke onjuistheden iom projecttearn en deze z.sm delen met •u• 
Hgrt 
11.2.S 

IUE 

Van: " •m CDR, BS/ALJDGB/DMV" •o.zne ';( 1111ndrfnl> 
Datum: woensdag8 september2021om13 ·16:52 
Aao: '' •ou: ..,,.. OMO" <!AU lunundef.nJ> 
Onderwerp: FW: Kamemrief actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen en beslisnota 

Van: io.u /Al/OGB/OMV/AFO MAT <"'.ll !ii>rnindef.nl> 
Verzonden: woensdag 8 september 202111:02 
Aan: 1u1 CDR, BS/Al/OGB/OMV ••nu :' rnin I, f.nl>; •02.• BS/Al/OGB 
<•n• (l mindef.nl> 
Onderwerp: FW: Kamerbrief actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrac:htwagen en beslisnota 

llU.I 

Hierb1j de laatste versies van de stukken Scania Gryphus! Net 1•.ui gesproken, stukken gaan nu door 
naar SG. •=t we hebben afgesproken dat jij het ook meteen naar de minister kan mallen. SG kijkt er dan nog 
wel naar en evt. commentaar wordt nog doorgegeven. 

Groeten, 
1CUI 



Docnr 194 
From: 
Sent: 
To: 

"11u 1121; DMO/BESTUUROST/REGIE" <'".ie @mlndef.nl> 
Wed, 8 Sep 202114:21:55 +0100 
"1ou "~e OMO" <"'>t @mindef.ni> 

Cc: " 102.E. Mr., DMO/INKOOP" < 1•u @mindef.nl>;"10.z.e Ir., DMO/PROJN/STGP" 
'GlllR& 

DMO/BESTUUROST/COMMUN" <1•u @mlndef.nl>;"110,u 

<10,2.E 

102.E DMO/INKOOP/AIP" <•02.£ @mindef.nl> 

@mindef.nl>;" 102.1 1ou 

DMO/PROJN/PROJN DIP" 
@mindef.nl>;"10a 10 2.E , 

Subject: FW: 2021 09 08 SV lid Belhaj over de aanbestedingsproc:edure van de 515 terreinwagens voor de 
luchtmobiele brigade bij Mercedes-Benz in het programma Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertulgen 
Attachments: 2021 09 08 SV lid Belhaj ver de aanbestedingsprocedure van de 515 terreinwagens voor de 

luc:htmobiele brigade.pdf 

1oie 

Ter info: 
1. SV lid Belhaj. Deze pakken we op na uw overleg morgen met BAAINBW. 
2. Morgen wil MlnDef de Kamerbrief versturen en antwoorden TG over containers. Het verzoek is aan het PT 

DVOW gedaan om lnstemming van Scania te krijgen tbv versturen Kamerbrief 

IOU 

From: 'G2E /AL/DGB/DMV/AFD MAT <1DZE @mindef.nl> 
Sent: woensdag 8 september 202114:54 
To: 10a 10n OMO/BESTUUROST/REGIE <1m @mindef.nl>; 102 e LKOL, EMSO, 

BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdlanOptr <1nc @mindef.ni>; 1m DMO/PROJN/PROJN DIP 
< 10>.e @mindef.nl>; 1m /AL/HDFC/Dir 
Begrot/AfdVagTzBc <10-H @mindef.nl> 
Subject: FW: 2021 09 08 SV lid Belhaj over de aanbestedingsproc:edure van de 515 terreinwagens voor de luchtmobiele brigade 
bfj Mercedes-Benz In het programma Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen 

Hof allemaal, 

Hiephoi, de volgende set vragen is binnen. Pak ik na terugkoppeling van het overleg met Duitsland morgen op. 

Minister heeft net uitgesproken dat ze van plan is de Kamerbrief 'Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus 
vrachtwagen' te willen versturen, parallel aan de vragen van de Telegraaf. Ik pas nog een paar zaken aan en 
dan kan het worden voorgelegd aan Scania. Lukt het om lnstemming van Scania te krijgen voor morgen 12.00? 
lk hoor graag van jullie! 

Groeten, 
102E 

Van: 102£ ioH BS/AL/DGB/KAB <-.m @mindef.nl> 

Venonden: woensdag 8 september 202114:38 
Aan: I0.2.E /AL/DGB/DMV/AFD MAT <102.E 

CC: 10H 1a.u BS/AL/DGB/PROJECT <1oz.e 

<10U 

OS <102.e 

<1UE 

< 11lU 

@mindef.ni>; %BSG 1UE 

@mindef.nl>; 10.u 

@mlndef.nl> 

@mindef.nl> 
@mindef.nl>; 102e 10.u BS/AL/DGB/KAB 

1•z..c @mindef.nj>; %ParlementarlaCOS, BS/AL/DS/Kab 

/AL/BSG 
111.u BS/AL/DGB/DMV/AFD MAT 

Onderwerp: FW: 2021 09 08 SV lid Belhaj over de aanbestedingsprocedure van de 515 terreinwagens voor de luchtmobiele 
brigade blj Mercedes-Benz in het programma Defensiebrede Vervanglng Operationele Wielvoertulgen 

Goelemiddag 10.2.e 



B1jgevoegde vragen zijn bij ons binnengekomen. Zou jij deze willen oppakken en de conceptantwoorden uiterlijk 
21 september wilfen aanleveren bij het kabinet DGB. 
Mocht dat om redenen nlet lukken dan graag zsm een berlchtje aan mij. 

Mvg 1•:u 

Van: 1•2.e /Al/BSG <102& @mindef.nl> 
Venonden: woensdag 8 september 202114:31 
Aan: l02.£ •• 2E BS/Al/DGB/KAB <1006 @mindef.nl>; ••u •oo.r BS/Al/DGB/KAB 
<•oa @mindef.nl> 
Onderwerp: 202109 08 SV lid Belhaj over de aanbestedingsprocedure van de 515 terreinwagens voor de luchtmobiele brigade 
bij Mercedes-Benz in het programma Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen 

Goedemiddag 1• 2E 

Bljgevoegde vragen heb ik zojuist ontvangen. 
Graag de concept antwoorden ulterlljk 22 september aanleveren bij Bureau Stukkenstroom. 

Zouden jullie z.s.m. contact kunnen zoeken met de volgende personen/directies/mlnlsterles: 
• De Bestuursadviseur (BA) en de Politiek Adviseur (PA) voor specifieke guidance van MlnDef 
• DCo 
• DJZ 
• HDFC 
• Kabinet CDS/bureau parlementaria 

Mocht bovenstaande planning om redenen anders lopen dan verneem ik dat graag zsm. 
Zodra er een dossierhouder is toegekend, zullen wij alvast vragen een X-post nr. aanvragen. 

Met vnendehjke groet 

Bureau Secretaris~Generaal 

Ministerie van Defensie 
Plein 4 I Oen Haag I Kamer A-15 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC 588 

E 107l @mindef.ni 
10u @mmdef.ni 



Docnr 195 
From: "10.U ie.u OMO/ BE5TUUROST/REGIE" <tD.U @mindef.nl> 

Sent: Wed, 8 Sep 202114:44:13 +0100 
To: " 1=- DMO/ PROJN/ DIP PROJW <'"'u @mindef.nl> 

Cc: 1
' 1•.u DMO/ PROJN/ PROJN DIP" < 10.u @mindef.nl> 

Subject: FW: URGENT 

10.2.11 kan jij deze aanleveren? 

From: tQ.U / Al/DGB/DMV/AFD MAT <10.ll @mindef.nl> 
Sent: woensdag 8 september 2021 13:12 
To: 10.u tau DMO/BESTUUROST/REGIE <1•.u @mfndef.ni> 

Subject: RE: URGENT 

Dank! Dan klopt het inderdaad voor de containers. 

Ik kom op de volgende aantallen uit voor de SOkN, l OOkN en lSOkN: 

SOkN 64x ( geleverd aan Defensle en .. aan eenheden) 
lOOkN LO 6x6 136x (135 geleverd aan Defensle en aan eenheden) 
100 kN HO 8x8 2540x (700 geleverd aan Defensie en 293 aan eenheden) 
lSOkN 79x ( geleverd aan Defensle en aan eenheden) 
= ongeveer 2.800 voertuigen (precies 2.849) 

l.631 containers (waar er nog 3 bijkomen) waarvan circa 550 reeds geleverd aan Defensie en 400 aan 
eenheden. 

Voor de miniSter is het belangrijker dat ik de JUiste getallen heb van de bestelde en geleverde spullen aan 
Defensie dan de getallen van de geleverde spullen aan de eenheden. 

Groeten, 
\O..U 

Van: iur; iu1 DMO/BESTUUROST/ REGIE < •uc 1lmindef.nl> 
Venonden: woensdag 8 september 2021 12:28 
Aan: ••l-• /AIJDGB/DMV/AFD MAT <io.u @lmin~~f Ill> 
Onderwerp: FW: URGENT 

1u1 zie geel 

From: 1u.E DMO/PROJN/PROJN DIP< 1ou )min_det.nl> 
Sent: woensdag 8 september 202112:24 
To: •ciu DMO/PROJN/DIP PROJN ...,u j!rnjnc f.ri >; MIU 10n DMO/BESTUUROST / REGIE 
< 10.21 @rn1ridef.nl> 
Subject: RE: URGENT 

Het aantal van aangeschafte 1630x cnt: betreft dlt enkel de 8--voet cnt en hebben we daarnaast nog subsystemen 
(oa hulf en laadbak)? OF Is 1630x het aantal 8-voet cnt en subsystemen (oa laadbak en hulf)? 

11 



11 

Voldoende? 
10~1 

..... 10,2,1 

111.U 

OMO • KHK I -- IUH 
•OU 
IUll ... . '!l!l!rul cf ..nl 

From: •llll DMO/PROJN/DIP PROJN 1•ie (ci)mindef.nl> 
Sent: woensdag 8 september 202112:12 
To: io.11 =- DMO/BESTUUROST/REGIE <'......, 1glmindef.nl>; 1o.u 

DMO/PROJN/PROJN DIP < 1m @_mindef.nl> 
Subject: RE: URGENT 

De 6x6 1s altijd LO. HO wil eggen: met pacab, daar rs de extra vooras voor. 

M et vriendelijke groet, 

,.. 10.U 

E 10.u mlndef.nl 
I www.d r ns 1.nl/dmo 

RV: vrijdagmiddag 

Van: tlU& ...... DMO/BESTUUROST/REGIE <IO.U r>mindef.nl> 
Verzonden: woensdag 8 september 202112:06 
Aan: •CUI DMO/PROJN/PROJN DIP< lUI .1mindef.nl>; ...... 
1ua• '2>rmndef.nl> 

Onderwerp: URGENT 
Urgentie: Hoog 

111.2.£ 

URGENT tbv 1m die straks bij Mindef &it: 
Is de lOOkN LO altijd een 6x6 of kan de 100kN LO ook een 8x8 zijn? 

DMO/PROJN/DIP PROJN 

Het aantal van aangeschafte 1630x cnt: betreft dit enkel de 8-voet cnt en hebben we daarnaast nog subsystemen 
{oa hulf en laadbak)? Of is 1630x het aantal B·voet cnt en subsystemen (oa laadbak en huif)7 

11 



Docnr 196 
From: "1ou 1oa DMO/BESTUUROST/REGIE" <'"·u @mlndef.nl> 
Sent: Wed, 8 Sep 202114:58:44 +-0100 
To: "10-n /AL/DGB/DMV/AFD MAr' <'02.e @mlndef.nf> 
Cc: "••u DMO/PROJN/PROJN DIP" <10.2.1 @mindef.nl>;" 14u 
DMO/PROJN/DIP PROJN" <1021 @mindef.nl> 
Subject: FW: URGENT 

\02.£ 

Zie antwoord/aanvulling van 1•2e We zien graag de aangepaste brief van de Min Def ©. 

102.E 

From: 1ou: 1oa DMO/PROJN/DIP PROJN <1ou @mindef.nl> 
Sent: woensdag 8 september 2021 15:55 
To:1102.e 10.:i.e DMO/BESTUUROST/REGIE <••.:i.e 
Cc: 1ou OMO/PROJN/PROJN DIP <'oze 
Subject: RE: URGENT 

Zie onder. 

@mindef.nl> 
@mindef.nl> 

(NB: CLSK (16x) en KMAR (2x) kiezen voor lichtere, civiele versie buiten OVOW. Budget wordt ontvlochten, 
order is nu 51 stuks, dus alles geleverd. Ik zou alleen het orderaantal in je antwoord aanpassen, niet deze info, 
dat roe pt weer vragen op.) 

Met vrlendelijke groet, 

102& 

102..E 

M 10:i.e 
E 1ue lilmindef,nl 
I www.defensie.ni/dmo 

RV: vrijdagmlddag 

Van: "'""' 1o.:u DMO/BESTUUROST/REGIE <••.u @mindef.nl> 
Venonden: woensdag 8 september 202115:44 
Aan: iou DMO/PROJN/OIP PROJN 10J11&.E lalmindef.nl> 
CC: 1ue DMO/PROJN/PROJN DIP <10u @mindef.nl> 
Ondeiwerp: FW: URGENT 

•m kan jij deze aanleveren? 

From: 10u /AL/DGB/DMV/AFD MAT <10::.e @mindef.nl> 
Sent: woensdag 8 september 2021 13:12 
To: 10LE 102e DMO/BESTUUROST/REGIE <•oz.• @mindef..nj> 
Subject: RE: URGENT 



Dank! Dan klopt het inderdaad voor de containers. 

Ik kom op de volgende aantallen uit voor de SOkN, 100kN en lSOkN: 

SOkN 
lOOkN LO 6x6 
100 kN HO 8x8 
lSOkN 

64x (0 geleverd aan Defensie en O aan eenheden): levering is In Q4 gepland 
136x (135 geleverd aan Defensle en ... aan eenheden) 
2540x (700 geleverd aan Defensie en 293 aan eenheden) 
79x (51 geleverd aan Defensie en O aan eenheden) 

- ongeveer 2.800 voertuigen (predes 2.849) 

1.631 containers (waar er nog 3 bijkomen) waarvan circa 550 reeds geleverd aan Defensie en 400 aan 
eenheden. 

Voor de minister is het belangrijker dat ik de JUISte getallen heb van de bestelde en geleverde spullen aan 
Defensle dan de getallen van de geleverde spullen aan de eenheden. 

Groeten, 
11.2.I 

Van: •CW! ta.u OMO/BESTUUROST/REGIE < 1..u "1mindef.nl> 
Venonden: woensdag 8 september 202112:28 
Aan: •m /Al/DGB/DMV/AFO MAT <10u (alminL•LJJI> 
Onderwerp: FW: URGENT 

•91• z1e geel 

From: 10 11 DMO/ PROJN/PROJN DIP <t•.2.1 mindci.nl> 
Sent: woensdag 8 september 202112:24 
To: ••.u OMO/PROJN/DIP PROJN ••-.E IDmind !f.nl>; 10-21 ••.u DMO/BESTUUROST /REGIE 
< uu.r . mindef.nl> 
Subject: RE: URGEJllT 

HU.l 

Het aantal van aangeschafte 1630x cnt: betreft dit enkel de 8--voet cnt en hebben we daarnaast nog subsystemen 
(oa huif en laadbak)? OF Is 1630x het aantal 8-voet cnt en subsystemen [oa laadbak en hulf)? 

11 

Voldoende? 

.u uu.,a 
10,2l 

OMO • KHK I ....... IOU 
10.2.1 

to.u •'ITllnd11f.nl 

From: 111.11 ie.u DMO/PROJN/OIP PROJN •Q&E: 1mlndef.nl> 
Sent: woensdag 8 september 2021 12;12 
To: 1o.u ,.u OMO/BESTUUROST/REGIE <'011 mindef.nl>; '*" 



Docnr 197 
From: " 10u 1o.u DMO/BESTUUROST/REGIE" <IO.ll @mindef.nl> 
Sent: Wed, 8 Sep 202116:01:48 +0100 
To: "1ou DMO/PROJN/PROJN DIP" <10.u @mindef.nl>;"1tu 

~~---' 

DMO/PROJN/DIP PROJN" <1m @mlndef .ni> 
Subject: FW: Laatste versle Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus 
Attachments: 2021 09 08 Kamerbrief Actuele ontwikkellngen Scania Gryphus vrachtwagen (schoon)- DMVD v2.docx 

107.l! /102.E 

Dit is de aangepaste versie n.a.v. guidance MinDef. 

Graag afstemmen voor morgen 8 sep 1200uur met Scania dat deze brief verstuurd wordt. Dit betekent nlet dat 
er om tekstuele suggesties gevraagd wordt d.t.v. Scanla en/ of OMO. 

From: 102.e /Al/DGB/DMV/AFD MAT < ••2.E @mindef.nf> 
Sent : woensdag 8 september 202116:55 
To: 102.E •uE DMO/BESTUUROST/REGIE < 'u' @mindef.nl>; 1ue .,u 

DMO/BESTUUROST/COMMUN <'m @mindef.nf> 
Subj ect: L..aatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus 

102.E 

Hlerbij de laatste versie van de Kamerbrief! 10u houd jij mij even op de hoogte van afstemming met Scan la? 

Groeten, 
10.2.1! 

102.C 

Dlrectie Materieel, Vastgoed en Ouurz:aamheid 
OG Bcleld 
Mlnlst~ule van Defensie 

Plain Kalvermarktcomplex, gebouw A I Pleln 4 I Oen Haa g 
Po5t bus 20701 I 2500 ES Oen Haag I MPC 588 

Mi 1ou 
E: 10.2.E • il'lmjndef nl 
W: www.defensie. nl 



Docnr199 
From: 
Sent: 

"11.u DMO/ PROJN/PROJN DIP" <1us @mindef.nl> 
Wed, 8 Sep 202117:19:13 +0100 

To: " 1•.u DMO/PROJN/DIP PROJN" < 10.u @mindef.nl>;"oua van, DMO/PROJN/PROJN 
DIP" <10.u 

Cc: 
Subject: 

@mindef.nl> 
• 111.2.1 oon DMO/BESTUUROST/REGIE" <'o.u @mlndef.nl> 
FW: Kamerbrlef actuele ontwikkellngen Scan la Gryphus vrachtwagen en besllsnota 

Ter info. Actie voor ons: 

Vanuit DMO/ DWSB/ GWS wacht men af op besluit DAOG en op terugkoppeling van het plan voor de metingen 
samen met leverancier. 

Verder deel ik in beginsel de men Ing dater formeel geen rijverbod hoeft te zijn, omdat de regeling voor vervoer 
van lading en de hoogte duldelijk is. Bij een combinatie hoger dan 4.00m mag de chauffeur feitelijk n1et rljden, 
maar dat moet je per keer vaststellen. 
Echter we hebben de indruk gewekt dat een Gryphus met DVOW container< 4.00m is, dus moeten we iedereen 
wel bewust maken dater een rislco op overschrijding ts, en als dat zo is hij/zij niet mag rljden. 

e.:u koppelt in elk geval de bijzin 11 
nog terug. 

10,2.I 

..,,,. ICU.I ..... 
OMO • KHK I ••. ,.. 10.u 

tQ.2.1 

oou .. 'Tllr-lef.nl 

From: 1o.u •u.e DMO/BESTUUROST/REGIE < •o:z.e 

Sent: woensdag 8 september 2021 15:05 
To: ••.u 
Cc: 1u• 
<11lU 

•t.2.1 OMO < •CLU @mindef.nl> 
Mr., DMO/INKOOP <'ou @mindef.nl>;•u.e 

DMO/PROJN/DIP PROJN <10ia 

@mindef.nl> 

DMO/BESTUUROST /REGIE 
@mindef.nl>; 1u.e 

@mlndef.nl> 
Subject: RE: Kamerbrief actuele ontwlkkelingen Scania Gryphus vrachtwagen en beslisnota 

_, 



Docnr200 
From: •••. u DMO/PROJN/PROJN DIPP <Hill @mlndef.nl> 
Sent: Wed, 8 Sep 202117:48:50 +0100 
To: ""'u uutr 1•.u DIR M&D/AFD MAT" < 1ua @mlndef.nl> 
Cc: "'".u IO.U DMO/BESTUUROST/REGIE" <•ue @mlndef.nl>;" ••u 
DMO/PROJN/DIP PROJN" <,u.z @mlndef.nf>;" u1..u 1G.U BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdlanOptr" 

.@mlndef.nl>;" •11.U ...... 
DMO/BESTUUROST/COMMUN" <1ua @mindef.nl> 
Subject: FW: Laatste versle Kamerbrief Actuele ontwlkkelingen Scania Gryphus 
Attachments: 2021 09 08 Kamerbrief Actuele ontwlkkellngen Scania Gryphus vrachtwagen (schoon)- OMVO v2.docx 

Hi 1ou zie bijlage, ter ondersteuning van jouw LvW morgen in het DVOW2 overleg. 

Wat er o a. in staat is · 
11 

Oit is een vraag waar 111= waarschijnlljk een cruciale rol in speelt. Moeten we dus nog verder concretiseren. 

En dit Is nog een onderzoek waar ook de gebruiker wellicht mee zal worden belast 
11 

Verder staat er dat: ·11 
Maar dat Is in mijn optiek geen r ljverbod. Er staat slechts dat deze niet op de openbare weg mag rijden. Dus wel 
op de kazerne en oefenterrein (aanslultend aan kazeme?), en ook na toestemming weggebruik via NMCC. lk heb 
nog geen verdere feedback van OAOG. 

Ook staat er Defensie zal samen met de leverancier metingen uitvoeren dat is iets wat DMO op hee~ gepakt met 
Scania. 

Het is mij nag niet duidelijk of alle 'onderzoeken' zoals in de brief vermeld nu duidelijk in de lijn zij n be legd. Ik 
vraag hiervoor aandacht bij 10.u en 1o.u 

@111..11 welke intra- en/of internet berichten gaan hiermee gepaard als de Kamerbrief wordt uitgestuurd? 

...... 
-.&.1: 10.1.I 

10.U 

OMO • KHK I •U• ID.1£ 

IQ.J.G 

From: 10.11 ••= DMO/BESTUUROST/REGIE <1o..u @mlndef.ni> 
Sent: woensdag 8 september 202117:02 
To: 111.ll DMO/PROJN/PROJN DIP <10.U @mindef.nl>; •o.u 

<..u.a @mindef.nl> 
Subject: FW: Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus 

111.11 / Ill! 

Dit is de aangepaste versie n.a. v. guidance MinDef. 

DMO/PROJN/DIP PROJN 

Graag afstemmen voor morgen 8 sep 1200uur met Scania dat deze brief verstuurd wordt. Dlt betekent n1et dat 
er om tekstuele suggesties gevraagd wordt d.t.v Scania en/of DMO. 

iUI 



From: •m /Al/OGB/DMV/AFDMAT<CW.Vegter@mindef.nl> 
Sent: woensdag 8 september 202116:55 
To: "'a 102e DMO/BESTUUROST/REGIE <1ou @mindef.nl>; 10u mn 

OMO/BESTUUROST/COMMUN <' 02e @mindef.nl> 
Subject: laatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus 

Hierblj de laatste versie van de Kamerbriefl "'u houd jlj mlj even op de hoogte van afstemmlng met Scania? 

Groeten, 
107£ 

Dlrectle Matericel, Vastgoed en Duurzaamheid 
OG Beleid 
Ministerie van Defen$le 

Pleln Kalvermarktcompfex, gebouw A I Pklln 4 I Den Haag 
Postbus 20701 I 2500 ES Den Haag I MPC 588 

M: 10u 
E: 102! • iilmindet nl 
W: www.defensle.nl 
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From: "11U& IOU •UI! DIR M&D/AFD MAr' <'4ll @mindef.nl> 
Sent: Wed, 8 Sep 202118:24:53 +0100 
To: "•IUJI DMO/PROJN/PROJN DIP" <'o.u @mlndef.nl> 
Cc: "io.u •u• DMO/BESTUUROST/REGIE" <'llE @mindef.nl>;"•llll 
OMO/PROJN/DIP PROJN" <'uz @mindef.nl>;"tOU •u.s BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLanOptr" 

@mlndef.nl>;"•o.u IU.I 

DMO/BESTUUROST/COMMUN" <•cu @mindef.nl> 
Subject: RE: Laatste versle Kamerbrief Actuele ontwlkkellngen Scania Gryphus 

IOU 

Dank voor info. Is m.n. jouw mail dus de context die ik morgenmiddag in DVOW-2 overleg en 's avonds in 
briefing aan CVS-beraad kan en mag gebruiken? 

Groet, 
1CU.I 

van: •cu.a DMO/PROJN/PROJN DIP <•u1. 

Verzonden: woensdag 8 september 202118:49 
Aan: WU.I( 1G.2.ll I02.a DIR M&D/AFD MAT <••.U 
CC: 10..U me DMO/BESTUUROST/REGIE <•ua 

PROJN <•o.u 
KAB/SIE COM <IOU 

@mindef.nl> 
@mindef.nl>; •G.ll 

@mindef.nl> 

@mindef.nl> 
@mlndef.nl>; 11tU 

10.a.1 DMO/BESTUUROSf/COMMUN 

Onderwerp: FW: laatste versle l<amerbrief Actuele ontwikkellngen Scania Gryphus 

Hi io.u zie bijlage, ter ondersteuning van jouw LvW morgen In het DVOW2 overleg. 

Wat er o.a . in staat is: 

OMO/PROJN/OIP 
@mindef.nl>; .us 

Dit Is een vraag waar oau waarschijnlijk een cruciale rol in speelt. Moeten we dus nog verder concretiseren. 

En dit is nog een onderzoek waar ook de gebruiker welllcht mee zal worden belast 

Verder staat er dat: • . 
Maar dat Is in mijn optiek geen r1jverbod . Er staat slechts dat deze niet op de openbare weg mag rljden. Dus wel 
op de kazerne en oefenterrein (aansluitend aan kazerne?), en ook na toestemmlng weggebruik via NMCC. Ik heb 
nog geen verdere feedback van DAOG. 

Ook staat er Defensie zal samen met de leverander metingen ultvoeren dat is iets wat OMO op heeft gepakt met 
Scania. 

Het is mij nog niet duidelijk of alle 'onderzoeken' zoals in de brief vermeld nu duldelijk in de lijn zijn belegd. Ik 
vraag hiervoor aandacht bij 1o.u en 111.u 

@ •oae welke intra- en/of Internet berichten gaan hiermee gepaard als de Kamerbrlef wordt uitgestuurd? 

iU .I 

.... 10.U 

1Cl.2.£ 

OMO • KHK I ~ 1o:u 
If.a& 

1o.u mrnd~r_ nl 



Docnr202 
From: 
Sent: 

" 10u DMO/PROJN/PROJN DIP" <1" 5 @mlndef.nl> 
Wed, 8 Sep 202119:36:31 +0100 

To: '' tOU 1• 2.e , 10 2E BS/ ALjOS(rF LOG(rFLOG" < •ut @mindef.nl>;" "'H 

Xf;, 102~ /AL/DS/Dlr. Plan./AfdlanOptr" <10 2.E @mlndef.ni>;''10 u LKOL, 
BS/AL/DS/DAOG/AOndOpGerh" <'DU! @mindef.nl> 
Cc: " 10.u 102.E AC Be., BS/AL/DS{fF LOG" •0-e 

DMO/PROJN/DIP PROJN" <••2.• @mindef.nl>;"•ou 102t! 

@mindef.nl>;";1o2E 

DMO/BESTUUROST /REGIE" 
< 1o u @mindef.ni> 
Subject: RE: Planning afspraak Defensie met ROW voor vrijdag 10/09 

1m ik neem aan dat jullie gisteren overlegd hebben met NMCC. Ik heb daar (nog) niks over gehoord. Is 
er nog iets tastbaars te melden? 

Je had ook een verzoek gedaan voor de ROW voor vrijdag, gaat dat door? Wat is de inzet van het gesprek. 

Ik hoor het graag, dank. 
Fijne avond, 1•1e 

•&lit i02.E 

Ul 1Ci. 

OMO • KHK I ••u iou 
IOU 

1o u a>mindef. nl 

1hl '02.E 

•021 

OMO - KHK I , ... 102.E 

101& 

IOU W~ 

From: me 1• 2 e , 10u BS/AL/DS/TF LOG/TFLOG <••>E @mindef.nl> 
Sent: dinsdag 7 september 2021 17:41 
To: 1125 • DMO/PROJN/PROJN DIP < uu @mindef.nl>; uu 

Plan./AfdlanOptr <••n 
Cc: 1ou mu AC Be., BS/AL/OS/TF LOG ltDt.E @mindef.nl>; •o2.e 

van der, 10n DMO/OWS&B/GRONOGEB/MWA < 102e @mindef.ni> 
Subject: Re: Planning afspraak Defensie met ROW voor vrijdag 10/09 

102e BS/AL/OS/Dir. 
••aa @mindef.nl> 

OMO/PROJN/OIP PROJN 
mindef.nl>; 11n 

Prima. " 1E ken ik niet, maar met hem heeft DAOG V3M veelvuldig contact en volgens mij was bij ook 
aangesloten bij de meeting vandaag te Soesterberg. 

We gaao de POC bij RDW benaderen en maken ASAP een afspraak met hem, zodat we verder kunnen. 

AJs ik de mails vanuit de bedrijven die deelnemen aan het ECO systeem logistiek mag geloven, gaan we daar met 
ROW uitkomen. 

Cheers, 

102.E 

Van: 11 1•u DMO/PROJN/PROJN DIP" <1ou @mindef.nl> 



Datum: dinsdag 7 september 2021om17:30:41 
Aan: "10u , .,. '°'-' BS/AL/DS/fF LOGffFLOG" <lu.E 
1'1ou 1112.• BS/AIJDS/Dir. Plan./AfdLanOptr" <•ou 

fal mindefnl>, 
@mindef. nl>, "1112E 

1o.u: BS/ AL/DS/DAOG/ AOndOpGerh" <.=E V@mindef nl> 
Cc: 11

102e 10u AC Be., BS/AL/DSrrF LOG" fOiii~ 
DMO/PROJN/DIP PROJN11 102in11 r@mindef.nl>, 111011 

DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" •om.I! 

DMOIDWS&B/GRONDGEB/MWA" <•m ~tv.mindef. nl> 

J@.mindef.nl>, "1011 

Ing., 
mindef.nl>, "•ou 

Onderwerp: RE: Planning afspraak Defensie met RDW voor vrijdag 10/09 

10U 

der, Ing., 

Meeting met RDW op korte termijn is prima, en als het in de agenda past, zou ik er evt. zelf bij kunnen zijn. 
Anders is het wellicht een idee om de normsteller 10u of de 
wegwaardigheidsspecialist van OMO, "' 2 • mee te nemen. 

Ik hoop ook dat ROW voldoende mandaat heeft, dan wel oplossingsrichtingen, en of zij genegen zijn om aan te 
geven wat de 'praktijk' voor mogeiljkheden biedt. 

Goede meeting gehad met NMCC? 

~1• 102..E 
101£ 

OMO - KHK I ••u 1ou 
101&: 

;ou • H 5imindef.nl 

From: IQ2.E 10U , 10 2e BS/Al/DS/TF LOG/TFLOG <•02.E @rnindef. nl> 
Sent: dinsdag 7 september 202111:22 
To: 102E DMO/PROJN/PROJN DIP <102e @mindef.nl>; iou 10 n 

Plan./AfdlanOptr <102e 1ou 

Cc: 1021: 1112.e AC Be., BS/Al/DS/TF LOG 1•-• @mindef.nl> 
Subject: Planning afspraak Defensie met ROW voor vrijdag 10/09 

& tOU 

BS/ Al/OS/Dir. 
@mindef.nl> 

Ik wll op KT, als het kan komende vrijdag 10/09, een afspraak plannen met de ROW lvm 4,00m hoogte en de 
eventuele mogelijkheden. 

1ou heeft de contacten met ROW en wij stem men eea vandaag 07 /09 in ons overleg om lSu verder af. We 
kijken of we dit komende vrijdag 10/09 met de POCs bij IenW ROW van 1• 2·• kunnen regelen en anders kljken 
we naar een geschikte datum voor de ROW is, zodat we eea 'Jn beweging' zetten/krijgen. 

@101£ en 10n Graag hoor lk of jullle zelf aanwezig zijn e/o een vertegenwoordiger. 

BTW: Ik zou ook nog graag iemand vanuit DGB mee willen nemen ivm de beleidsverantwoordelijkheid, maar 
omdat M&T daar (nog) niet belegd Is, wordt dat lastlg. Ats ju Ille een DGB naam hebben dan hoor ik dat graag, 
zodat we ook die flank afdekken. 

Cheers, 



Docnr 203 
From: "iou. ••2E, m .e BS/AL/DS/TF LOG/TFLOG" <'"e @mindef.nl> 
Sent: Wed, 8 Sep 2021 20:27:36 +0100 
To: "1ou DMO/PROJN/PROJN DIP" <101£ @mlndef.nl> 
Cc: ~ 1o1e 102• AC Be., BS/AL/OS/TF LOG" •oute 

DMO/PROJN/DIP PROJN" <;1ue @mindef.nl>;"·1on 102.e 
@mindef.nl>;" 102 E 

BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdlanOptr" 
< 102E 

.. :i.e /BESTUUROST/REGIE" <10,2 • @mindef.nl> 
@mindef.nl>;"1•2e 

Subject: Re: Planning afspraak Defensie met ROW voor vrljdag 10/09 

We zijn druk geweest met het infonneren van Mi aDef en de voorbereidingen daarvoor ivm de Kamerbrief hebben veel 
tijd gekost. 

Tav je vragen. 10
·2 • die door jou ook is getipt om dee! te nemen aan het gesprek met RDW was aanwezig 

bij bet gesprek bij bet NMCC en heeft wekelijks contact met 10z.e van V3M Dus •m kan je bijpraten 
dan heb je het uit eerste hand. 

Gesprek met RDW is vandaag 08/09 gepland en zal vrijdag 17/09 plaatsvinden. Kon niet eerder ivm verlof van POC 
bij RDW . .,,. is al geinformeerd door ine en hij sluit aan bij die meeting zoals ik heb begrepen. Daamaast sluit 
waarschijnlijk ion aan van PLANNEN en ben ik ook zelf aanwezig bij dat gesprek. 

Komende week lijn ik met de deelnemers aan het ROW gesprek op tav het effect dat we willen bereiken dan volgt dus 
het gesprek met RDW en daama zullen we vanuit CDS (PLANNEN en DAOG) een nota schrijven met de stand van 
zaken (ROW incl) en mogelijke instructies voor de DOn. Vanuit de strategische partners uit het ECO-systeem 
Logistiek hebben we ook een aantal interessante suggesties gekregen en die nemen we ook mee. Tot die tijd geldt dus 
de gewone ' route' tav aanvraag toestemming weggebruik via RMC NMCC zoals die ook geldt voor vtgn breder dan 
2,55m en bekend is bij de operationele eenheden. 

Ter info: lk weet niet ofje vanuit de DMVD lijn al iets hebt gehoord, maar MinDefwas ook gei'nteresseerd in 
mogelijke technische oplossingen (veren, banden, enz) en zei letterlijk niet te beroerd te zijn om Scania aan te spreken 
op de afspraken uit het PVE tav de hoogte van vtgn in combinatie met een 8ft container. We hebben haar daar vanaf 
kunnen praten, maar ze was uitgesproken over bet bedrijfuit Zwolle en de relatie tot hetPVE. Hebbenjullie over 
technische oplossingen al enige terugkoppeling van de leverancier en/ofhebbenjullie deze vragen al gesteld en is 
PLANNEN in the loop? 

Cheers, 

Van: "102e DMO/PROJN/PROJNDIP" < 1m @mindef.nl> 
Datum: woensdag 8 september 2021 om 20:36:32 
Aan: 11102.e 1•u •m BS/AL/DS/TF LOG/TFLOG" <•02e '@.mindef.nl>, 

@.rnindef.nl>, "•o.u "1022 1o.zir 102 .e BS/ ALIDS/Dir. Plan./ Af dLanOptr" <11ne 

•02.E BS/AL/DS/DAOG/AOndOpGerh" <tm @.mindef.nl> 
Cc: 11102 • •02E AC Be., BS/AL/DSffF LOG" 1•-.e @.mindef.nl>, "102e 

DMO/PROJN/DIP PROJN" ••~IE!.E cgpnindef.nl>, "•o.:i.e 102& io2e DMO/BESTUUROSTIREGIE" 



Docnr 204 
From: "•m DMO/PROJN/PROJN DIP" <10_u __ _ @mindef.nl> 
Sent: Wed, 8 Sep 2021 21:47:23 +0100 
To: 11 \0.2..E 102e, ,.n- BS/AL/DS/TF LOG/TFLOG• <101~ @mindef.nl> 
Cc: •10.u m.e AC Be., BS/Al/OS/ff LOG" 10at.e @mindef.nl>;"10.u 

DMO/PROJN/DIP PROJN" <1ou @mindef.nl>;" •o2E 10.z.e BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdlanOptr" 
@mindef.ni>;"102 c 

/BESTUUROST/REGIE" <10u @mlndef.nl> 
Subject: Re: Planning afspraak Defensie met ROW voor vrJjdag 10/09 

Dank voor de update IUl 

We zijn in gesprek met Scania over mogelijke (technische) oplossingen. 
Daarnaast in sync met DMVD, 10u en DO'n. Met name die laatsten zijn op zoek naar duidelijkheid voor de 
korte termijn. 
Ik heb echter nog niet 100% scherp hoe de Kamerbrief begeleid wordt met inteme communicatie. 
Morgen verder. . , 
10:lE 

Van: ' ••u •au 10.2.E BS/AL/DSffF LOGfI'FLOG" <-'o.z.e l@mindef.nl> 
Datum: woensdag 8 september 2021 om 21:27:37 
Aan: "iou DMO/PROJN/PROJN DIP" <•0H @mindef.nl> 
Cc: "10 u 10.u AC Be., BS/AL/DSffF LOG" < 102li @mindef.nl>, "1025 

DMO/PROJN/DIP PROJN" 1• " 4u @mindef.nl>, 11102• 102e BS/AL/DS/Dir. 
Plan./AfdLanOptr" <•0u 1@mindef.nl>, "10u 102.e BS/ AL/DS/DAOG/ AOndOpGerh" 
<•ou !almindef.nl>, "102e 1ou DMO/BESTUUROST/REGJE" 
< •ou • . @mindef.nl> 
Onderwerp: Re: Planning afspraak Defensie met RDW voor vrijdag 10/09 

10.U • 

We zijn druk geweest met het infonneren van MinDef en de voorbereidingen daarvoor ivm de Kamerbrief hebben veel 
tijd gekost. 

Tav je vragen. •02e die door jou ook is getipt om dee! te nemen aan bet gesprek met RDW was aanwezig 
bij bet gesprek bij het NMCC en heeft wekelijks contact met •m van V3M. Dus .... kan je bijpraten 
dan heb je bet uit eerste hand. 

Gesprek met RDW is vandaag 08/09 gepland en zal vcijdag 17/09 plaatsvinden. Kon niet eerder ivm verlof van POC 
bij RDW. •-=is al geinformeerd door IOU en hij s1uit aan bij die meeting zoals ik heb begrepen. Daarnaast sluit 
waarschijnlijk '°2 E aan van PLANNEN en ben ik ook zelf aanwezig bij dat gesprek. 

Komende week lijn ik met de deelnemers aan het RDW gesprek op tav bet effect dat we will en bereiken dan volgt dus 
het gesprek met RDW en daama zullen we vanuit CDS (PLANNEN en DAOG) een nota schrijven met de stand van 
zaken (RDW incl) en mogelijke instructies voor de DOn. Vanuit de strategische partners uit het ECO-systeem 
Logistiek hebben we ook een aantal interessante suggesties gekregen en die nemen we ook mee. Tot die tijd geldt dus 
de gewone 'route' tav aanvraag toestemming weggebruik via RMC NMCC zoals die ook geldt voor vtgn breder dan 
2,SSm en bekend is bij de operationele eenheden. 

Ter info: Ik weet niet of je vanuit de DMVD lijn al iets hebt gehoord, maar MinDef was ook geinteresseerd in 
mogelijke technische oplossingen (veren, banden, enz) en zei letterlijk niet te beroerd te zijn om Scania aan te spreken 
op de afspraken uit bet PVE tav de hoogte van vtgn in combinatie met een 8ft container. We hebben haar daar vanaf 
kunnen praten, maar ze was uitgesproken over bet bedrijf uit Zwolle en de relatie tot bet PVE. Hebben jullie over 



technische oplossingen al enige terugkoppeling van de leverancier en/of hebben jullie deze vragen al gesteld en is 
PLANNEN in the loop? 

Cheers. 

10U 

Van: "UUll DMO/PROJN/PROJN DIP" <••.U @mindefnl> 
Datum: woensdag 8 september 2021 om 20:36:32 
Aan: "•o.u 111.2.1 , 10" BS/AL/DSITF LOGIIFLOG" <'°u l@.mjndef.nl>, 

(gmindef.nl>. "10" 
1
•1us 1m BS/Al.IDS/Dir. PlanJAfdLanOptr" <111.2.1 

•o.u BS/AllDS/DAOG/ AOndOpGerh" <'a.u @.mindef.nl> 
Cc: "111.2.1 io.u AC Be .• BS/AIJDSITF LOG"<'°" 
DMO/PROJN/DIP PROJN" .._.SUI @.mindef.nJ>, "•u• nu 

<•u• • '@mindef.nl> 

@.mindef.nl>, "tO.U 

DMO/BESTUUROST/REGIE" 

Onderwerp: RE: Planning afspraak Defensie met RDW voor vrijdag 10/09 

•u• ik neem aan dat jullie glsteren ovenegd hebben met NMCC. Ik heb daar (nog) nlks over gehoord. Is 
er nog iets tastbaars te melden? 

Je had ook een verzoek gedaan voor de RDW voor vrijdag, gaat dat door? Wat is de lnzet van het gesprek. 

Ik hoor het graag, dank. 
FiJne avond, 1112.E 

IU.l 

OMO • KHK I ..... io.u 
IOU 

-o.u ~ mjndef.nl 

I0.2.1 

OMO • KHK I i=• 10.u 
10.21 

10.2.11 mindet.nl 



Docnr205 
From: "'°a DMO/PROJN/PROJN DIP" <\Ou @mindef.nl> 

Sent: Thu, 9 Sep 2021 07:26:55 +olOO 
To: "••:t• 10,2.11 ~ou KAB/BUR RES" <•uE @mindef.nl>;" 102.E 10:z.e 

1ou MAnOGCO/AFD TECH/TECHNO/INSTROOMB" <•m @mlndef.nl> 
Cc: "1n1e 10.:11& ._••_u __ _ DIR M&O/AFD MAT" <1ue @mindef.nf>;" 10.,_e_~ __ _, 

OMO/PROJN/DIP PROJN" <1Q2.E @mindef.nl>;"D'.°1' 1m OMO/BESTUUROST/COMMUN" 
<102.E @mlndef.ni>;" 10~.a 1u e ine 

OMO/BESTUUROST/REGJE" <101e @mlndef.nl>;"1•u DMO/PROJN/PROJMNGT/POOL SI" 

<"'u @mlndef.nl> 
Subject: Status hoogte Issue - kamerbrief - feedback DAOG 
Attachments: 202109 08 Kamerbrief Actuele ontwikkellngen Scania Gryphus vrachtwagen (schoon)- DMVD v2.docx 

Goedemorgen ••u en 102.E 

In bijlage de kamerbrief na commentaar van de Minister, zoals deze er vanmiddag uitgaat. Er komen ook 
berlchtjes op Intra- en Internet. Hieronder de feedback van DAOG. 

Indien de voertuigcombinatie te hoog is en we toch de openbare weg op willen, zullen de gebruikers vooralsnog 
een verzoek in moeten dienen bij NMCC. De vraag is of eenheden weten hoe ze hier mee om moeten gaan. 

Informeren jullie de DO vertegenwoordigers in het WSO, als de Kamerbrief is uitgestuurd, aub. Evt. in overleg 
met 10n en ..o.u n.a.v. DVOW2 overleg. 

Zodra ik zlcht heb op het Intranet bericht laat ik het weten . 

.. u, 10 1 1! 

10?.E 

OMO • KHK I ••u 1oi.e 
fo.:i.& 

1ou "'' 1ilmjndef.nl 

Van: "101 e 10 u , iou BS/AL/DS/TF LOGffFLOG" <10u 

Datum: woensdag 8 september 2021 om 21:27:37 
Aan: 11 •02.e DMO/PROJN/PROJN D1P" <••u @mindef. nl> 
Cc: "1uE •G.2.E AC Be., BS/AL/DSffF LOG" 101111.1 @mindef.nl>, "••u 

'lllmmdef.nl> 

DMO/PROJN/D1P PROJN" •0•12e @mindef.nl>, "1uE 102e BS/ AL/DS/Dir. 
Plan./AfdLanOptr" <10.u @mindef.nl>, "1

•
2 e 1m BS/AL/DS/DAOG/AOndOpGerh" 

<1016 ,@mindef.nl>, " •ou 101e DMO!BESTUUROST/REGJE" 
<10u @mindef.nl> 
Onderwerp: Re: Planning afspraak Defensie met RDW voor vrijdag 10/09 

101.E. 

We zijn druk geweest met het informeren van MinDef en de voorbereidingen daarvoor ivm de Kamerbrief hebben veel 
tijd gekost. 

Tav je vragen. iue die door jou ook is getipt om dee! te nemen aan bet gesprek met RDW was aanwezig 
bij bet gesprek bij het NMCC en heeft wekelijks contact met 1m van V3M. Dus ..... kan je bijpraten 
dan heh je bet uit eerste hand. 

Gesprek met RDW is vandaag 08/09 gepland en zal vrijdag 17/09 plaatsvinden. Kon niet eerder ivm verlof van POC 
bij RDW . ..... is al geinformeerd door 102e en hij sluit aan bij die meeting zoals ik heb begrepen. Daamaast sluit 
waarschijnlijk 102e aan van PLANNEN en ben ik ook zelf aanwezig bij dat gesprek. 



Komende week lijn ik met de deelnemers aan het ROW gesprek op tav het effect dat we willen bereiken dan volgt dus 
het gesprek met ROW en daama zullen we vanuit CDS (PLANNEN en DAOG) een nota schrijven met de stand van 
zaken (ROW incl) en mogelijke instructies voor de DOn. Vanuit de strategische partners uit het ECO-systeem 
Logistiek hebben we ook een aantal interessante suggesties gekregen en die nemen we ook mee. Tot die tijd geldt dus 
de gewone 'route' tav aanvraag toestemming weggebruik via RMC NMCC zoals die ook geldt voor vtgn breder dan 
2,55m en bekend is bij de operationele eenheden. 

Ter info: Ik weet niet of je vanuit de DMVD lijn al iets hebt gehoord, maar MinDef was ook geinteresseerd in 
mogelijke technische oplossingen (veren, banden, enz) en zei letterlijk niet te beroerd te zijn om Scania aan te spreken 
op de afspraken uit bet PVE tav de hoogte van vtgn in combinatie met een 8ft container. We hebben haar daar vanaf 
kunnen praten, maar ze was uitgesproken over het bedrijfuit Zwolle en de relatie tot het PVE. Hebben jullie over 
technische oplossingen al enige terugkoppeliog van de leverancier en/of bebben jullie deze vragen al gesteld en is 
PLANNEN in the loop? 

Cheers. 

Van: " •a.u DMO/PROJN/PROJND.IPn <1..u [ilmindef.nl> 
Datum: woensdag 8 september 202 J om 20:36:32 
Aan: "•O.U !SU lO.ll BS/AL/DSfrFLOG!TFLOG" <C.U @mindefnl>, 

(comindef. nl>, 1110.2.1 
11 10.J.a ia.u BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdlanOptrw <•a.u 
""' BS/AL/DS/DAOG/AOndOpGerh" <•IU.li @mindef.nl> 
Cc: "•a.u •o.u AC Be., BS/AUDSffF LOG" < •a.u @.mindef nl>, 1110 ... 1 

DMO/PROJN/D.IP PROJN" 10 .. 11'ru @mindef.nl>, "1u 1 10.u DMO/BESTUUROST/REGIE" 
< 10.u @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Planning afspraak Defensie met ROW voor vrijdag 10/09 

icu.1 1k neem aan dat jullte g1steren overlegd hebben met NMCC. Ik heb daar (nog) niks over gehoord. Is 
er nog lets tastbaars te meld en? 

Je had ook een verzoek gedaan voor de RDW voor vrijdag, gaat dat door? Wat is de inzet van het gesprek. 

Ik hoor het graag, dank. 
Fijne avond, 1 .... , 

Ill! 

OMO • KHK I .,,. 10.u 
10.2.1 

IJl.U 0 mfndef.Of 

.... 10.U 

UUI 

OMO KHK I ,.,.. 1a..u 
10.U 

•O..U •mjndef.nl 



Oocnr206 
From: 
Sent: 

t•1au 

Thu, 9 Sep 2021 08:09:43 +0100 
DIR M&D/AFO MAT" <10U @mindef.nl> 

To: " 1o.u DMO/PROJN/PROJN DIP" <1ua @mindef.nl>;"10u io.u 

KAB/BUR RES" <1•.U @mindef.nl>;" UU.E tO.U IG.2.E MATLOGCO/AFD TECH/TECHNO/INSTROOMB" 
@mindef.nl> 

Cc: • .a.u DMO/PROJN/DIP PROJN" <1u.e @mlndef.nl>;" 1Q.U! 

DMO/BESTUUROST/COMMUN" <ia.a..: @mindef.nl>;" 10.u 10.u KAB/SIE COM" 
< 1u.r @mlndef.nl>;" •o.u 

10.u /PROJN/PROJMNGT/POOLSI" <KUE @mlndef.nl> 
Subject: RE: Status hoogte Issue - kamerbrief - feedback DAOG 

1G.U en dank. 

Heb jij - of iemand anders aan boord - de procedure NMCC? 

Groet, 
~G.2.1 

Van: 10.u DMO/PROJN/PROJN DIP < 1•.u @mlndef.nl> 
Verzonden: donderdag 9 september 202108:27 
Aan: ,..... ta.U l G.ll KAB/BUR RES <10.U @mindef.nl>; 1o.u 14.ll Illa MATLOGCO/AFD 
TECH/TECHNO/INSTROOMB <•o.u @mlndef.nl> 
CC: 1o.u io.u 1G.U DIR M&D/AFD MAT <•0.2..1 @mindef.nl>; •CW! DMO/PROJN/DIP 
PROJN <1o.u @mlndef.nl>; ia.u 1cu.s ST 
IOll.I KAB/SIE COM< 10.2.E @mindef.nl>; 
111.U I0.2.1! DMO/PROJN/PROJMNGT/POOL SI< ID.2.8 @mindef.nl> 
Onderwerp: Status hoogte Issue - kamerbrlef - feedback DAOG 

Goedemorgen 1o.u: en •o..u 

In bijlage de kamerbrief na commentaar van de Minister, zoals deze er vanmiddag uitgaat. Er komen ook 
berichtjes op Intra- en Internet. Hieronder de feedback van DAOG. 

Indien de voertuigcombinatie te hoog is en we toch de openbare weg op willen, zullen de gebruikers vooralsnog 
een verzoek in moeten dienen bij NMCC. De vraag is of eenheden weteri hoe ze hier mee om moeten gaan. 

Informeren jullie de DO vertegenwoordigers in het WSO, als de Kamerbrief is uitgestuurd, aub. Evt. in overleg 
met 1o.u en 1o..i£ n.a.v. DVOW2 overleg. 

Zodra ik zicht heb op het Intranet bericht laat ik het weten. 

'"" 10.U 
~ 

OMO • KHK I •.U IUE 

t0.2.1 

llUI au@.m!pdef nl 



Docnr207 
From: "tm OMO/ PROJN/PROJN DIP• <1U£ @mindef.nl> 
Sent: Thu, 9 Sep 202108:49:24 +0100 
To: "•ou iu a OMO/PROJN/ DIP PROJN" < 10.u @mindef.nl> 
Cc: "1u• / INKOOP/ AIP/ IOMP" <1u .s 

OMO/PROJN/DIP PROJN" <'"·u @mlndef.nl>;"1o.2.£ •o.'IJI 

< 1ou @mlndef.nl> 

@mindef.nl>;" 111·2.11 

DMO/BESTUUROST /REGIE" 

Subject: RE: 202109 08 SV lid Belhaj over de aanbestedingsprocedure van de 515 terrelnwagens voor de 
luchtmoblele brigade blj 10is -Benz In het programma Defensiebrede Ve.rvanglng Operationele Wlelvoertuigen 

Hi 10.2.1 Kamervragen worden uitgezet door 10u van BS/DGB/DMV/AFD MAT bij de relevante spelers en 
zij maakt dus de verdellng per DO. 
11u1 van regie (BO) OMO zet de vragen uit binnen OMO. Die aanwijzing is er nog niet, maar gezien de 
aard van de vragen liggen ze ongeveer allemaal bij ons, en primair bij het PT. 
RonB zal de aanbestedingsvragen oppakken, als contractmanager. 

We oaan daar zo snel mogelijk mee beginnen, maar de afstemming kan pas vanaf maandag gedaan worden als 
terug is. Dan hebben 10.u en io.u ook hun afstemming gedaan en meer structuur aangebracht. 

Maar .. . je zult zien dat •o.u en alleman zich gaan bemoelen, dater veel versies gaan komen, die elkaar snel 
opvolgen en ook de hand van DPlan/ALO zal zichtbaar worden. Voor ons is het altiid belangrljk om intern iig 
(Dir) Inkoop en (Dir) Projecten ge"informeerd te houden. Maar ook CLAS ( en DPlan ( 111.2.E 

zuflen we In de loop houden. 
Versiebeheer is cruciaal. Vandaar ook even het 'temptateje' zodat je in Word met tracked changes kunt werken. 

Wordt vervolgd. 
102.1 

...... 10 2.1 

!Ill.I 

OMO· KliK I .... 10.u 

tO-l.I 

10.:u mind '.n.I 

From: 1u 1. '°" OMO/PROJN/DIP PROJN < 10.2.E @mindef .nl> 
Sent: donderdag 9 september 2021 09:41 
To: •au DMO/PROJN/PROJN DIP<,...... @mindef.nl> 

Subject: RE: 20210908 SV lid Belhaj over de aanbestedingsprocedure van de 515 terreinwagens voor de luchtmobiele brigade 
blj 1u .1 -Benz in het programma Oefensiebrede Vervanglng Operationele Wielvoertuigen 

KVO Op \"elk dek ligt de beantwoording van deze vragen? Ik wil graag wel betrokken zljn bij dit proces, maar 
weet nu niet wie er voor deze vragen aan de bal is. 

Met vriendelrike groet, 

ID21 

Projectleider 

Afdeling Projecten 
Derensie Materi~I Organisatie 
Ministerie van Defensie 
Kromnoutkaierne I Herculeslaan 1 I 3584 AS I Utrecht I ....... 1B 



E ttUE ·.111mlndef.nl 

Wij zijn OMO 
\.1.1 ft".i.,.., ..,,,Ml'""'G ua 

Van: •o.u DMO/PROJN/PROJN DIP <10.u ll>mlndef.nl> 

Verzonden: donderdag 9 september 2021 08:13 
Aan: 1u 5 iut DMO/PROJN/DIP PROJN c:::m.u rumfnrir:f.nl> 
Onderwerp: FW: 2021 09 08 SV lid Belhaj over de aanbestedlngsprocedure van de 515 terrelnwagens voor de luchtmobiele 
brigade bij ••l• -Benz in het program ma Defensiebrede Vervanglng Operatlonele Wielvoertuigen 

Goedemorgen 'tu.11 ook voor jou natuurlijk. 

Ik laat nog weten wat er uit het gesprek kom met van vanmiddag. 

ICU.I 

OMO • KHI< I ~ 10.u 

tOU 

From: 10.u DMO/PROJN/ PROJN DIP 
Sent: woensdag 8 september 2021 20:16 
To: su.1 /INKOOP/AIP/IDMP <'°·u ~ mindef ni>; 10.a DMO/PROJN/DIP PROJN 
,......, @mindef nl> 
Subject: FW: 202109 08 SV lld Belhaj over de aanbestedlngsprocedure van de 515 terrelnwagens voor de luchtmobiele brigade 
blj 11U.11 -Benz In het programma Defensiebrede Vervanging Operatlonele Wielvoertuigen 

Zie Word bijlage als formatje voor de beantwoording. 

ID.U 

...... 10.U 

ID.2.li 

OMO • KHI< I ..... IO,U 
10.2.lii 

10.u •]mindJ!f. nl 

From: 1a.u 1cu.• DMO/BESTUUROST/REGIE c:::•IWI 

Sent: woensdag 8 september 202115:22 
To: 1o.u 

Cc: 'Clll 
llllUJi 

IO.U OMO <•UE @1J1L11dd.nJ> 
Mr., DMO/INKOOP < 1•.2.E @)min-lef.ni>; •cu.E 

OMO/BESTUUROST/COMMUN <'°" p m ndef.n{>; 10.u 
<1"25 

DMO/INKOOP/AIP <1o.u @!nindef.Q!> 

lr.1 DMO/PROJN/STGP 
~minc1lif al>; 1a.u tu.ec 

DMO/PROJN/PROJN DIP 
@mindeL!J!>; 1o..u 10.J.I. tCl.ll. 

I 

Subject: FW: 2021 09 08 SV lid Belhaj over de aanbestedingsprocedure van de 515 terrelnwagens voor de luchtmobiele brigade 
bij to.U -Benz in het programma Oefensiebrede Vervanging Operationele Wlelvoertuigen 

Ter info: 
1. SV lid Belhaj. Deze pakken we op na uw overleg morgen met 
2. Morgen wil MinDef de Kamerbrief versturen en antwoorden TG over containers. Het verzoek is aan het PT 

DVOW gedaan om lnstemming van Scanla te krijgen tbv versturen Kamerbrief 



Docnr 208 
From: • • .,. /AL/DGB/DMV/AfD MAr' <10 1£ @mindef.nl> 
Sent: Thu, 9 Sep 202110:50:21 +0100 
To: "1•u 10 2e DMO/BESTUUROST/REGIE" <••2e @mindef.nl>;" 10 u 

10 21 Ir., DMO/PROJN/PROJN DIP" <••a @mindef.nl>;" 10u DMO/PROJN/DIP PROJN" 
<102e @mlndef.nl> 
Subject: 
Attachments: 
Importance: 

en 10u 

2021 09 09 Kamerbrief Actuele ontwikkellngen Scanla Gryphus vrachtwagen (met wijzigingen) 
2021 09 09 Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen (met wijzigingen).docx 
High 

Kunnen jullie per ommegaande bevestigen dat de aangepaste zln In de vierde paragraaf juist is? 

Groeten, 
102C 



Docnr 210 
From: "'°'"' 10.u DMO/BESTUUROST/COMMUN" <'"'·c @mindef.nl> 
Sent: Thu, 9 Sep 202110:53:16 +-0100 
To: "io>.e OMO/PROJN/PROJN DIP" <10>.c @mindef.nl>;"iu.E 
OMO/PROJN/DIP PROJN" <10 :a.e @mindef.nl>;"102• 102.e OMO/BESTUUROST/REGIE" 
<'°u @mlndef.nl> 
Subject: FW: Beantwoording Telegraaf -opmerkingen verwerkt 
Attachments: 20210908 beantwoording vragen Telegraaf Scanias reactie DCo {1500u.docx 

FYI. 
Groeten, 
102E 

Van: 102.I! /AIJDCO < 1ue @mindef.nl> 
Verzonden: woensdag 8 september 202115:40 
Aan: •o ... e •ou KAB/SIE COM < ·1ue 

102e ioa.e DMO/BESTUUROST/COMMUN <ue @mindef.nl>;ioa 
<•on @mindef.nl> 
CC: 102e /AIJOCO <1ou @mindef.nl> 

Onderwerp: RE: Beantwoording Telegraaf -opmerkingen verwerkt 

@mindef.nl>; 
/Al)DGB/DMV/AFD MAT 

Dan wachten we nog op •au ©. Ik heb voor 1o2e de meest recente versle bijgevoegd (tekst 'geen 
noemenswaardige problemen' er nog ult gehaald). 

Groet 1ou 

Van: iou 10u KAB/SIE COM <mu @rnindef.nl> 

Verzonden: woensdag 8 september 202115:34 
Aan: 102.£ /AL/DCO < IHE @>mindef.nl>; 1a.ze 102e 

DMO/BESTUUROST/COMMUN <102e @mindef.nl> 
CC: 10u /Al)OCO < 11l t• @mindef.nl> 
Onderwerp: Re: Beantwoording Telegraaf -opmerkingen verwerkt 

Volgens mij beschrijft dit voldoende hoe bet zit. Er zijn nog details en nuances, maar dan belt hij mij maar. 

Van: 1110 ..a /AL/DCO" <10 2.E r@mindefnl> 
Datum: woensdag 8 september 2021om15:05:07 
Aan: "102£ 1ne BS/AL/DCO" <iue il'Vmindefnl>, ''iou 

DMO/BESTUUROST/COMMUN" <10:1.E: @mindef.nl>, 1
' 1m 10 2s 

Cc: "10u /AL/DCO" <102.E romindef.nl> 
Onderwerp: RE: Beantwoording Telegraaf -opmerkingen verwerkt 

Hi allemaal, 

102.E 

KAB/SJE COM" 
l@mindef.nl> 

Dank voor jullle aanvullingen. Ik heb alles verwelkt in een schoon document. Ik heb tot slot het aantal 
chauffeurs nu bij elkaar opgesteld en net totaal aangepast van 3333 naar 3338 chauffeurs. 

@1ou en 10u nu jullie nog 

Groet •u.5 

Met vrlendelijke groat, 

102.f! 



Ulll 

Beleid en Parlement 

Dlrectle Communic~tie 
Minlsterie van Defensle 
Plein Kalvermarkt Complex I Kalvermarkl: 32 I 2511 CK I Den Haag 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC 580 

M: 10.u 

T: IOU 

E: 10.U ~Wll 
www.defen , :e.nl 

van: 1111£ •o.u BS/Al/OCO <•CUA< 1rumindef.nl> 
Verzonden: woensdag 8 september 202114:36 
Aan: •o.u •ou OMO/BESTUUROST/COMMUN <"'·u 

tD~l.i IOll KAB/SIE COM < tUf 

Onderwerp: RE: Beantwoordlng Telegraaf-opmerkingen verwerkt 

Top, dank 10.u Jij bent verder akkoord met die deze versie7 

@mindef.nl>; 
(a)mindef.nl> 

Als dat ook het geval is met ICl.2.E en '°" kunnen de antwoorden worden voorgelegd aan de mindef. 

From: ·•·11 uw• DMO/BESTUUROST/COMMUN <10 ... 

Sent: woensdag 8 september 202114:22 
To: 1u1 11U.& BS/AL/OCO <10.u 
11111 KAB/SIE COM < 1o.2.11 

Subject: RE: Beantwoording Telegraaf -opmer1cingen verwerkt 

Nu met document. 

van: IOU 1ua OMO/BESTUUROST/COMMUN 
Venonden: woensdag 8 september 202114:21 
Aan: 11•u •IUll BS/AL/DCO < •0 2.e 

IOU KAB/SIE COM <IOU 

Onderwerp: RE: Beantwoording Telegraaf-opmerkingen verwerkt 

Hierbti 1112.11 

@lmindef.nl> 

iilmindefnl>; 1tu 

c@mindef.nl> 

@mindef.nl>; '"" 
@mindef.nl> 

•tUE ST 

Nu de opmerkignen ingevoegd van het stuk dat ik iets later had aangeleverd dan het stuk dat jij had gebruikt . 
. Heeft niet met een technisch probleem van de containers te 

maken. Wei een technisch probleem mgevoegd, namelijk de deurklink. 
Groeten, 
111.2.l 

Van: 1ua •u.a BS/AL/DCO <>US @mindef.nl> 
Venonden: woensdag 8 september 202114:10 
Aan: tUJ! /AL/000 <IOU 

•= •Du KAB/SIE COM <tu• 

Onderwerp: Beantwoording Telegraaf -opmerkingen verwerkt 

Dames en heren, 

Al jullle opmerklngen verwerkt in bijgaande doc. 

11 

@mindef.nl>; 
@mindef.nl> 



Mljn taatste tekstuele wijziglngen in blauw 

Met vrlendelljke groet, 
102f 

CommunlcatJeadvlseur / woordvoerder 

Sectle Beleld en Partement 
Olrectle Communicatie 
Mlnisterie van Defensie 
H-gebouw I Kalvermarkt 32 I 2511CB I Den Haag I H-422 

Postbus 20701 I 2SOOES I Den Haag I MPC 588 

T 1021 

M 1011 



Oocnr212 
From: "1ue: 10.u DMO/BESTUUROST/REGIE" <14li @mindef.nl> 
Sent: Thu, 9 Sep 202111:28:07 +0100 
To: 1ue, Or. ir., oMo· <•o.u @mindef.nl>;''11u.1 
OMO" < iut @mlndef.nl> 
Cc: "•llll •U.Jt DMO/BESTUUROST" <•o.u @mindef.nl>;"•IU.l de, 
OMO/BESTUUROST/KAB DIR",.__. @mindef.nl>;''=• Ir., DMO/PROJN/STGP" 
-... @mlndef.nl>;" •0.u 

PROJN" <10.ia 

1 oou, DMO/BESTUUROST/KAB DIR" c:•IUll @mindef.nl> 

DMO/PROJN/DIP 
@mlndef.nl>;"I0.2.E 

Subject: AKKOORD SCANIA • FW: 2021 09 09 Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 
(met wijzlgingen) 
Attachments: 
Importance: 

Admiraal, generaal 

2021 09 09 Kamerbrief Actuele ontwikkelinge.n Scania Gryphus vrachtwagen (met wijzigingen).docx 
High 

N.a.v. uw gesprek met CEO Scania BENELUX en vervolgens telefonisch contact met de Minister (en •0.:t.E 

1a11 7), zijn de volgende w1)z1gingen aangebracht m de Kamerbrief. 

Verzoek uw akkoord zodat de Kamerbrief vandaag verstuurd kan worden . 



As discussed on the phone, today the MOD will inform the parliament by letter that a certain combination of the 
Scania Gryphus truck with an 8-foot container exceeds the legally required 4.00m, with 2-4 cm. Recent 
measurements have brought this to the surface. The letter to Parliament will be supported with a media 
message. 

Although MLS is not mentioned In the letter, I think It is necessary that you are aware of the situation. OMO 
have never heard of any exceeding measurements of the MLS containers by you and/or ONV, so we assume, 
there Is no reason to be concerned. If I have missed something please let me know. 

We are investigating the cause of this Issue in close cooperation with Scania in order to find (technical) solutions. 
Besides that, we are looking Into legal options, like waivers etc. For the moment the specific combination 
Gryhus/ 8x8 with MLS container is not allowed to drive on the public roads. 

Attached you receive the latest version of the letter to Parliament {In Dutch). Please confirm that you have read 
it and see no showstoppers from your Point of View. 

Not directly related, but also concerning DVOW, de national newspaper "De Telegraaf" has asked questions on 
DVOW and about amongst others, the containersystems. The questions are listed below. It is mainly about 
numbers, but also about possible technical issues and delivery problems. Currently our intended answers are 
written below. Please let me know if you see any untruths. 

1. Kan je aangeven hoeveel containers inmiddels zijn uitgeleverd? 
Antw: De leverancier heeft ong. 550 containersystemen aan Defensie geleverd. 

2. Is dat conform het tljdspad tot en met 2024 wat is uitgestippeld? 
Antw: De eerste containersystemen worden sinds medlo 2019 geleverd. Eind 2019 heeft Defensie ca. 
200 extra, optionele container- en geretateerde systemen afgeroepen op basis van het voorliggende 
contract. Oit extra verzoek van Defensie betekent dat het het leverschema is verlengd. Levering indusief 
de extra systemen is voorzien tot en met 2025, en loopt op hoofdlijnen conform schema. COVID-19 heeft 
blj de leverancier wel geleid tot enige vertraging In hun levering aan Defensie, maar dat heeft nog niet 
geleid tot aanpassingen in het leverschema. Dit wordt lorn de leverancier nauwgezet bewaakt. 

3. Als er technische problemen zijn; wetke zijn dit?? 
Antw: De ca. 550 geleverde containersystemen zljn uitvoerlg getest, geaccepteerd en in gebruik tot nu 

toe zonder noemenswaardige problemen De resterende varianten van de containersystemen zijn nog in 
ontwikkeling, en/of worden getest. 

4. Hoe gaan dit worden opgelost? 
Antw: Defensie stemt geconstateerde technische zaken af met de leverancier om tot een oplossing te 
komen zoals gebruikelij k in dlt soort trajecten. Zo Is er bljvoorbeeld een kleine aanpassing geweest aan 
de deurklink van de container en dat wordt in overleg met de leverancier naar tevredenheid opgelost en 
heeft geen operationele consequenties. 

I am very sorry for the short timelines, and the 'fuzz' that comes with the issue. I hope Irha is able to explain 
what has been written In the Dutch language. I hope you will be able to give me a reply NLT noon today? 

Happy to answer any further Questions. 

Kind regards 
102"£ 

Colonel 102.E "':r.L 

Programme manager 

Projects Directorate - Cluster Operational Wheeled Vehicles 
Defence Materiel Organisation 
Mini.try of Defence 
Kromhout Barracks I Herculeslaan l I 3584 AB I Utrecht I Bldg , • ._. 10.u 

P.O. box 90125 I NLD-3509 AA I Utrecht I The Netherlands 

M IG.2.~ 
10H .... cllmindef ri 
www.defens1e.nl/dmo 



Oocnr214 
From: "tua •IUI! OMO/BESTUUROST/REGIE• <1UE @mindef.nl> 
Sent: Thu, 9 Sep 202112:36:28 +0100 
To: ''•u.a OMO/PROJN/PROJN DIP" <'e.u @mlndef.nl>;"10.2.• 
DMO/PROJN/DIP PROJN" <•o.u @mindef.nl> 

Subject: FW: 20210909 Kamerbrief Actuele ontwlkkellngen Scania Gryphus vrachtwagen (met wijzigingen) 
Attachments: 2021 09 09 Kamerbrlef Actuele ontwlkkellngen Scanla Gryphus vrachtwagen (met wljzigingen).docx 
Importance: High 

Iom •au heb ik woordje vervangen door · 11.u verwerkt dit. 

DDMO is niet tij dig bereikbaar. 

From: ~ / AIJDGB/DMV/AFD MAT <•o.u @mlndef.nl> 
Sent: donderdag 9 september 202111:50 
To: 10.2.11 1u 11 DMO/BESTUUROST/REGIE < ioze @mindef.nl>; ••= 
DMO/PROJN/PROJN DIP <'a.u @mindef.nl> 
Subject: 202109 09 Kamerbrlef Actueie ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen (met wijziglngen) 
Importance: High 

•.o i.e en ·~ 

Kunnen j ullie per ommegaancfe bevestigen dat de aangepaste zin in de vierde paragraar juist is? 

Groeten, 
IO .. U 



Oocnr215 
From: "1UE 1G2..E DMO/ BESTUUROST/ REGIE" <11>.ll @mlndef.nl> 
Sent: Thu, 9 Sep 202112:43:44 +0100 
To: " I0.2.IE uu.a OMO/BESTUUROST/COMMUN" <'IWI @mlndef.nl>;''ICLU 
OMO/PROJN/ PROJN DIP" c;u1.u @mindef.nl> 
Cc: "1o.u 111.1" BS/AL/OCO" <1u.• @mlndef.nl> 
Subject: RE: Q.As hoogte Gryphus 0.4 

Er zfj n geen Kamervragen over AGBADS gesteld. Dus de verzonden antwoorden aan TG aangaande AGBADS is 
laatste. Er worden regelmatig vragen gesteld/beantwoord over cap/kennis DMO om cplxe projecten uit te 
voeren. Ga ik hier geen antwoord op geven. Doen we wel als specifieke vraag er is. 

Ik wacht wet op Kamervragen. Beantwoording cfm Kmrbrief als die verstuurd wordt. 

11UI 

From: 10.2.e 111U DMO/BESTUUROST/COMMUN <10.2.1 @mlndef.nl> 
Sent: donderdag 9 september 202110:57 
To: 111.u OMO/PROJN/PROJN DIP <IG.U @mlndef.nl>; 11U.E 

OMO/ BESTUUROST/REGIE <'""~ @mindef.nl> 
Cc: •u.a 1llE BS/AL/OCO <10.1.I! @mindef.nl> 
Subject: QAs hoogte Gryphus 0.4 
Importance: High 

Heren, 
Zle bijgevoegde QA-lijst. lk heb de vragen zoveel mogelijk beantwoord vanuit de van de de Kamerbrief. Wellicht 
moet lk het nog iets anders verwoorden hier en daar, maar wll eigenlijk voorkomen dat lk andere informatie 
deeel. 

Een aantal vragen kon ik niet beantwoorden, of twijfel ik of die beantwoord kunnen en mogen worden. Die 
vragen heb ik geel gearceerd. Kunnen j ullie de gele vragen bekljken en @I0.2.I! kan je aangeven of we die 
vragen inhoudelijk mogen beantwoorden. De vragen zijn in sommlge gevallen wat cru, maar dat is geenszins 
persoonlijk. Maar zijn wel vragen die een journalist zou kunnen stellen. 

Kunnen jullie deze vragen beantwoorden? Hieronder staan de vragen die het betren:. Ik had deze vragen ook 
beantwoord vanuit het fiche OMO, maar dat was niet de bedoeling is mlj verteid. Maar die exercitie is welllcht 
wel handlg als er Kamervragen volgen n.a.v. de brief. 

Groeten, 
IC.2.1 

Het zijn de volgende vragen: 
Worden de Scania Gryphus lOOkN HO nog steeds afgenomen van Scan la? 

Antw: Vooralsnog worden de Scanla's neg steeds afgenomen door Defensie. 

Hoeveel combinaties Gryphus lOOkN HO en 8 voet·container zijn er uitgeleverd? 

I Megen we hi er iets over zeggen? Staat niet inde Kamerbrief. 

Stelt Defensie Scania verantwoordelljk voor mogelijke consequenties van het niet kunnen rijden met de Gryphus? 



Dit is de zoveeJste tegenvaller blnnen het DVOW programma, de TG berlchte eerder als over de hoogte en 12 KN ass., is het 
hele programma een mislukking? 

Antw: ?? 

Eerder twijfelde de TG (en ook in de Kamer) openlijk of de OMO wel de Juiste kennis in huis heeft om dit soort ingewikkelde 
projecten tot een goed einde te brengen. ~at dit niet ook zien dat OMO niet voldoende ge~quipeerd is om dit soort 
projecten te leiden? 

,~," 

------ Hier hebben we al een keer antwoord op gegeven in relatie tot AGBAOS, maar ik kan dit nergens meer 
terugvinden. lk denk dat het daarom om Kamervragen ging. 



Oocnr 216 
From: "1ou 102e DMO/BESTUUROST/COMMUN" <'°u @mindef.nl> 
Sent: Thu, 9 Sep 202114:03:21 +0100 
To: " •u~ DMO/PROJN/DIP PROJN" <10u @mindef.nl>;" •n.li 
DMO/PROJN/PROJN DIP" <10u @mlndef.nl>;"1021 102.c DMO/BESTUUROST/REGIE" 
<>=E @mlndef.nf> 

Cc: 
Subject: 

Dank 10u 
Groeten, 
102.E 

" 1ou • IUE BS/ AL/DCO" <'°u 

RE: QAs hoogte Gryphus 0.4 

Van: 102e DMO/PROJN/DIP PROJN <'°" @mindef.nl> 
Venonden: donderdag 9 september 202115:01 

@mindef.nl> 

Aan: io.:i.e 1ue OMO/BESTUUROST/COMMUN <10 u @mindef.nl>; •ou 

DIP <ll'LE 

CC: 1oa 1o>E BS/AL/DCO <-.ri•e 
Onderwerp: RE: QAs hoogte Gryphus 0.4 

ZIE ONDER 

Met vriendelijke groet, 

tQJ E 

1ou 

M IOU 

E IUE @mjodef.OI 
I www.defensle.ol/dmo 

RV: vrijdagmiddag 

@mindef.nl> 

Van: 102.1 1on DMO/BESTUUROST/COMMUN <"a @mindef.nl> 
Venonden: donderdag 9 september 202110:57 
Aan: l02'6 DMO/PROJN/PROJN DIP < 10 2E (tilmindef.nl>; 102E 

DMO/BESTUUROST/REGIE <1m 
CC: 102.& 1u e BS/Al/DCC < '°u @mindef.nf> 

Onderwerp: QAs hoogte Gryphus 0.4 
Urgentie: Hoog 

Heren, 

DMO/PROJN/PROJN 
@mindef.nl> 

@mindef.ni> 

Zie bijgevoegde QA-lljst. Ik heb de vragen zoveel mogelijk beantwoord vanuit de van de de Kamerbrief. Wellicht 
moet ik het nog iets anders verwoorden hier en daar, maar wll elgenlljk voorkomen dat lk andere lnformatie 
deeel. 

Een aantal v ragen kon ik niet beantwoorden, of twijfel ik of die beantwoord kunnen en mogen worden. Die 
vragen heb ik geel gearceerd. Kunnen jullie de gele vragen bekijken en @ 10u kan je aangeven of we die 
vragen inhoudelijk mogen beantwoorden. De vragen zijn in sommige gevallen wat cru, maar dat is geenszins 
persoonlijk. Maar zij n wel vragen die een journalist zou kunnen stellen. 

Kunnen ju Ille deze vragen beantwoorden? Hieronder staan de vragen die het betre~. Ik had deze vragen ook 
beantwoord vanuit het fiche DMO, maar dat was niet de bedoellng Is mlj verteld. Maar die exercitie is wellicht 
wet handig als er Kamervragen volgen n.a.v. de brief. 



Docnr217 
From: "1o2e OMO/PROJN/PROJN DIP• < 11 2e @mlndef.nl> 

Sent: Thu, 9 Sep 202114:08:52 +0100 

To: " t02.!. "<•02E @scania.com> 
cc: 11 1ou OMO/PROJN/DIP PROJN" <102e 

DMO/INKOOP/AIP/IDMP" <•0u @mindef.nl>;" t02£ to2c 

<"'2E 
Subject: Kamerbrief hoogte issue Gryphus 

@mlndef.nl>; " •021: 

DMO/BESTUUROST/REGIE" 
@mindef.nl> 

Attachments: 2021 09 09 Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scanla Gryphus vrachtwagen (wijz2).docx 

Beste 10u zoals zojuist telefonisch besproken bijgevoegd de laatste versie van de Kamerbrief, die vanmiddag 
door MinDef wordt getekend. Hierin is een wijziging doorgevoerd obv het gesprek van •o.z.e en de admiraal, 
zoals ik zojulst voor heb gelezen. 

Graag nogmaals jouw akkoord. 

Dank, met vriendelijke groet, 
102E 

Colonel 1ou 
Programme manager 

Projec:ta Dlrec:tor•te - Cluster Operational Wh-led Ve hicles 
Defence M• terle l Org•nisation 
Ministry of Defence 
l<romhout Barracks I Herculu laen 1 I 3584 AB I Utrecht I Bldg , ..... 10:.e 

P.O. box 90125 I NL0-3509 AA I Utrecht I The Netherlands 

N 1ou 
IOH . .. pm:pdef.nl 
www.defenm.11.!ldrno 



Docnr 219 
From: "10u OMO/PROJN/PROJN DIP"< iou @mindef.nl> 

Sent: Thu, 9 Sep 202114:20:57 +0100 
To: "101e DMO/PROJN/DIP PROJN" <•o.2.£ @mindef.nl> 

Subject: FW: Nleuwsberlcht nav Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scanla Gryphus vrachtwagen 

From: 107F ,10u OMO/BESTUUROST/REGIE <1on @mindef.nl> 
Sent: donderdag 9 september 202115:19 
To: 1ou OMO/PROJN/PROJN DIP <1ue @mlndef.nl> 
Subject: FW: Nieuwsbericht nav Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

FYI. 

From: 10u /Al/DGB/OMV/AFO MAT <1°1e @mindef.nl> 
Sent: donderdag 9 september 202115:09 
To: 101.E 1ou DMO/BESTUUROST/REGIE < 1• .21! @mindef.nl> 

Subject: FW: Nieuwsbericht nav Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwlkkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

t.i. het voorstel vanuit CLAS voor het communicatiebericht. Het uiteindelijke bericht wordt nog met CLAS, DGB 
en DMO afgestemd. 

Van: 10u 10.u 10n KAB/SIE COM <1u2 @mindef.nl> 
Verzonden: donderdag 9 september 2021 15:06 
Aan: I0.2.£ 10.1E BS/Al/DCO <IOU 

<IOU 

CC: 10U 10.2E KAB/SIE COM <'°1 e 

@mindef.nl>; %Nieuwsdienst MCO, OOSCO/DFLB/MCD/Afd REOAC 
@mindef.ni> 

@mindef.ni>; 10u 102.s OMO/BESTUUROST /COMMUN 
<'ne @mindef.nf> 
Onderwerp: RE: Nieuwsbericht nav Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

Ik stel voor om hier tbv de inteme communicatie de volgende informatie aan het nieuwbericht toe te voegen: 

- Dat we gewoon mogen blijven rijden met de andere combinaties van de lOOkN High Operational (dus duidelijk 
maken dat de beperking alleen geldt voor de COMBINATIE van de l OOkN HO met de 8voet Marshall container). 
Andere combinaties en zonder de container mag gewoon blijven rijden. 
- Dat de 100kN High Operational te herkennen is aan zijn 4 assen (de low Operational heeft er 3) en dat we hler 
een foto van de betreffende combinatie plaatsen (dus de lOOkN HO met daarom de 8voets container en ook 
geen foto's plaatsen van de andere versies I combinaties 
- Dat der rijopleidingen voor de lOOkN gewoon kunnen doorgaan, omdat het lesvoertuigen 100Kn Low 
Operationals zijn 
- Dat de lnvloed van deze gebruiksbeperking op het lopende omwissel programma wordt bezien 

102.I 

Hoofd Communicatie Koninkfijke Landmacht 

Koninklijke Landmacht 
Ministerie van Defensie 
K9 I Kromhout Kazerne 
Utrecht 

M: 10.2.E 

102.E @mindef.nl 



Van: 1• 2e 1• 2 e BS/AL/OCO < l•H @mindef.nl> 
Venonden: donderdag 9 september 202114:15 
Aan: %Nieuwsdienst MCD, DOSCO/DFLB/MCD/Afd REDAC < 11111 @mindef.nl>; •ozc van, 

OOSCO/DFLB/MCD/Afd REDAC < •021 @mindef.ni> 
CC: 10 211 10.2.E i>a KAB/SIE COM <'"e @mindef.ni>; 10 2 £ 1• 2 e KAB/SIE COM 
< 10 2.5 @mindef.nl>; 111u 

BS/AL/DGB/DMV/AFO MAT <'au @mindef.nl> 
Onderwerp: Nieuwsbericht nav laatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkellngen Scania Gryphus vrachtwagen 

..... redactietijgers, 

Kunnen jullle s.v.p . met enige spoed van bovenstaande CONCEPT-brief een CONCEPT-bericht maken? Dit zal ik 
vervolgens nog afstemmen met •m DGB/ DMO. Daarna stuur lk het met eventuele wijzlgingen weer door 
naar jullie voor plaatsing. 

Doel is vandaag voor 17.00 online (mits de brief eruit is en bovengenoemde partijen akkoord zijn), dus hoe 
v lugger jullie dit concept afhebben. 

Blj voorbaat dank! 

10tt 

From: •m /AL/DCO < " u @mindef.ni> 
Sent: donderdag 9 september 202114:03 
To: iou ua BS/AL/OCO <'°u @lmiodef.nl> 

Subject: FW: Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkeliogen Scaoia Gryphus vrachtwagen 

Hi 1ua 

Wil jlj op basis van het laatste concept van de TK brief alvast de interne en externe communicatie gaan 
optuigen, samen met CLAS en DMO? 

Let op: de TK-brief is nog nlet akkoord gegeven door minister en CDS. Dit concept kan dus nog niet breder dan 
noodzakelij k gedeeld worden. 

De uiteindelijke berichten moeten worden geaccordeerd door 10n 
CLAS. •m ls linking pin voor de uiteindelijke geaccordeerde TK-brief. 

en DCo, na afstemming met DMO en 

voor het moment van plaatsen geef ik het seint;Je. Streven Is dat alles vandaag alsnog uitgaat. 

Groet iou 

Met vrlendelljke groet, 

107! 

Beleld en Parlement 

Directie Communicatie 
Mlnlsterle van Defensie 
Pleln Kalvermarkt Complex I Kalvermarkt 32 I 2511 CK I Den Haag 



Docnr 220 
From: " 107E 10u KAB/SIE COM" <'°u @mindef.nl> 
Sent: Thu, 9 Sep 2021 14:28:29 +0100 
To: "1-01E OMO/PROJN/OIP PROJN" <102.e @mindef.nl>;" 1ou iW 1o.u ST 
102.& KAB/SIE COM" <1UE @mlndef.nl>;"io.u Sou OMO/BESTUUROST/COMMUN" 
<10.:z.e @mindef.ni> 
Cc: 1110ie @mindef.nl>;"iou Ing., 

OMO/OWs&B/GRONOGEB/WPSN&LCM/WPSN" 10.s:ae 'ii2.e OMO/BESTUUROST /COMMUN" 
< 10.:z.e @mindef.nl> 
Subject: RE: Nieuwsbericht nav Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scanla Gryphus vrachtwagen 

Dan lezen de mensen het berlcht waarschijnlijk eerst op Telegraaf.nl met een duiding, die ons geen goed zou 
doen. 

We zullen een en ander allemaal gelijktijdig moeten laten plaatsvlnden: kamer, lijn, interne kanalen en externe 
media. 

102.! 

From: 10u DMO/PROJN/DIP PROJN <10.2E @mlndef.nl> 

Sent: donderdag 9 september 2021 15:25 
To: 10u ••u 102.e KAB/SIE COM <142.E @mlndef.nl> 
Cc: 10u iou •o.u: KAB/BUR RES <1•u @mindef.nl>; 10_:z.e __ _ Ing., 
DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN •f1:11&.£ mindef.nl>; 11UE 1D2E. KAB/SIECOM 
<•OU @mindef.nl> 
Subject: RE: Nieuwsbericht nav laatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

Overste, 

Er dient ook eerst afgestemd te worden met de WSD ( 1m ). Wij dienen eerst via de org lijn de gebruiker 
op de hoogte te stellen, dan pas kan het op Intranet en intemetl 

Met vriendelijke groet, 

101.!: 

102.! 

E 1n.r Blmindef.nl 
I www.defeosie.ol/dmo 

RV: vrijdagmiddag 

Van: 1ou DMO/PROJN/PROJN DIP <10u @mindef.nl> 

Verzonden: donderdag 9 september 202115:21 
Aan: 102E DMO/PROJN/DIP PROJN l02.E @mlndef.ni> 
Onderwerp: FW: Nieuwsbericht nav Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scanla Gryphus vrachtwagen 

From: 10.u 10.u DMO/BESTUUROST/REGIE <111.2E @mindef.nl> 

Sent: donderdag 9 september 202115:19 
To: 1ue DMO/PROJN/PROJN DIP <1ou @mindef.nl> 
Subject: FW: Nieuwsbericht nav Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwlkkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 



FYI. 

From: •0u /Al/OOB/OMV/AFO MAT <'•2.e @mindef.nl> 
Sent: donderdag 9 september 202115:09 
To: 1•J.e 102.c OMO/BESTUUROST/REGIE <!•2.~ ·@m.indei.ol> 
Subject: FW: Nieuwsbericht nav Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkellngen Scanla Gryphus vrachtwagen 

t.i. het voorstel vanuit CLAS voor het communicatiebericht. Het uiteindelijke bericht wordt nog met CLAS, DGB 
en OMO afgestemd. 

Van: ••u IO:te .,... KAB/SIE COM <11"' @mindef.nl> 
Verzonden: donderdag 9 september 202115:06 
Aan: '0 2E •0 u BS/Al/DCO <1• 2e @mindef.nl>;%Nleuwsdienst MCD, OOSCO/DFLB/MCO/Afd REOAC 
< 10H 

CC: 102-a 

< 10 2.E 

KAB/SIE COM <1•a @mlndef.nl>; 10211 

@mindef.nl> 
10u DMO/BESTUUROST/COMMUN 
@mindef.nl> 

Onderwerp: RE: Nieuwsbericht nav Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

Ik stel voor om hier tbv de interne communicatie de volgende informatie aan het nleuwbericht toe te voegen: 

- Oat we gewoon mogen blijven rijden met de andere comblnaties van de 100kN High Operational (dus duidelij k 
maken dat de beperklng alleen geldt voor de COMBINATIE van de lOOkN HO met de Svoet Marshall container). 
Andere cornbinaties en zonder de container mag gewoon blijven rijden. 
- Oat de lOOkN High Operational te herkennen is aan zljn 4 assen (de Low Operational heeft er 3) en dat we hier 
een foto van de betreffende comblnatle plaatsen (dus de lOOkN HO met daarom de 8voets container ... en ook 
geen foto's plaatsen van de andere versies I combinatles 
- Oat der njopleidingen voor de l OOkN gewoon kunnen doorgaan, orndat het lesvoertuigen 100Kn Low 
Operationals zijn 
- Oat de lnvloed van deze gebrulksbeperking op het lopende omwlssel programma wordt bezien 

Hoofd Communicatie Koninklijke Landmacht 

Koninklijke Landmacht 
Ministerie van Defensie 
K9 I Kromhout Kazeme 
Utrecht 

M : IOU 

1011 @mindef .nl 

Van: •n., 111u BS/Al/DCO <102.e @miodef.ni> 
Verzonden: donderdag 9 september 202114:15 
Aan: %Nfeuwsdienst MCD, OOSCO/DFLB/MCO/Afd REDAC < 10 2 1! 

DOSCO/OFLB/MCO/ Afd RED AC< •01& @mindef.ni> 
CC: 10U ~UE 10 2.E KAB/SIE COM <102.E 

< 1'U 

BS/Al/OGB/OMV/AFD MAT <10u @mindef.nl> 

@mindef.nl>; 1021! van, 

@mindef.nl>; 1ou 102 E KAB/SIECOM 
@mindef.nl>;io:u 

Onderwerp: Nieuwsbericht nav Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 



Hoi redactietijgers, 

Kunnen jullie s.v.p. met enige spoed van bovenstaande CONCEPT-brief een CONCEPT-bericht maken? Dit zal ik 
vervolgens nog afstemmen met IUE DGB/ DMO. Daarna stuur ik het met eventuele wijzigingen weer door 
naar jullle voor plaatsing. 

Doel is vandaag voor 17.00 online (mlts de brief eruit is en bovengenoemde partijen akkoord zijn), dus hoe 
viugger juiiie dit concept afhebben. 

Bij voorbaat dank! 

10tE 

From: 10.21: /AL/DCO <"u @_mindef.nl> 
Sent: donderdag 9 september 202114:03 
To: 1022 1ou BS/AL/DCO <'°·u @mindef.ni> 

Subj ect: FW: Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

Hi (121 

Wil jij op basis van het laatste concept van de TK brief alvast de interne en externe communicatie gaan 
optuigen, samen met CLAS en DMO? 

Let op: de TK-brief is nog niet akkoord gegeven door minister en CDS. Dit concept kan dus nog niet breder dan 
noodzakelijk gedeeld worden. 

De uiteindelijke berichten moeten warden geaccordeerd door 102e en DCo, na afstemming met OMO en 
CLAS. 1ou is linking pin voor de uiteindelijke geaccordeerde TK-brief. 

Voor het moment van plaatsen geef ik het seintje. Streven is dat alles vandaag alsnog uitgaat. 

Groet 10.2E 

Met vrlendelijke groet, 

102.E 

10' I 

Beleld en Par lement 

Dlrectle Communlcatle 
Mln lsterle van Defensie 
Pleln Kalvermarkt Complex I Kalvermarkt 32 I 2511 CK I Den Haag 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC 586 

M: 10u 
T: 1o:u 
E: 
www.defensle.nl 



Oocnr221 
From: 
Sent: 

"11ue DMO/PROJN/PROJN DIP" <1m @mindef.nl> 

Thu, 9 Sep 202114:30:00 +0100 
To: "io.2.11 1o.u KAB/SIE COM" <•0.u 

M&D/AFD MAT'' <101e @mindef.nl>;"111.U 1ou 10.2.E 

@mindef.nl::.;"to.u 

KAB/BUR RES" 
DIR 

<•0.2.1 111u mindef.nl:>;" 11U.£ .... 

-ui.u OMO/PROJN/DIP PROJW <'°.u @mindef.nl>;",uu.i 1.U.. OMO/BESTUUROST/COMMUN" 
< 10..2.& @mindef.nl> 
Subject: FW: Nieuwsbericht nav laatste versle Kamerbrief Actuele ontwlkkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

All, even een proces update, mogelijk al bekend. MCD maakt blijkbaar een opzet voor een Intranetbericht. Zorg 
aub voor het in sync zijn met jullie communicatieafdeling • 

........ tQ.21 

to.2.E 

OMO - KHK I 10.U IQ.2.ll 

,~ 

10.2.E .,_ ·~i!Dlnd f ,,oj 

From: •o.a.E /Al/DGB/OMV/AFD MAT <111.2.1 @miridef.nl> 
Sent: donderdag 9 september 202115:09 
To: 1a.u tCUE DMO/BESTUUROST/REGIE <1a.u @mindfil:.o!> 
Subject: FW: Nieuwsbericht nav laatste versfe Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scanla Gryphus vrachtwagen 

t .I. het voorstel vanuit CLAS voor het communicatiebericht. Het uiteindelijke bericht wordt nog met CLAS, DGB 
en OMO afgestemd. 

Van: 1u1 10.:i.e •0.2.e KAB/SIE COM <10.u iilmindef.nl:> 
Verzonden: donderdag 9 september 202115:06 
Aan: 11ue ••u BS/AL/DCO <'°;u; @mindef.nl>;%Nieuwsdienst MCD, OOSCO/DFLB/MCD/Afd REOAC 

@mindef.nl> < 10.2.! 

CC: ••.u 10.U KAB/SIE COM <'o..u 1u2 DMO/BESTUUROST/COMMUN 
<1•.u r@m!.n;l1?f.nl> 
Onderwerp: RE: Nieuwsbericht nav Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

Ik stel voor om hier tbv de interne communicatie de volgende informatie aan het nieuwbericht toe te voegen: 

- Oat we gewoon mogen blijven rijden met de andere combinaties van de 100kN High Operational (dus duidehjk 
maken dat de beperking alleen geldt voor de COMBINATIE van de lOOkN HO met de 8voet 10.1.c container). 
Andere combinaties en zonder de container mag gewoon blijven rijden. 
- Oat de 100kN High Operational te herkennen is aan zijn 4 assen (de Low Operational heeft er 3} en dat we hier 
een foto van de betreffende combinatie plaatsen (dus de lOOkN HO met daarom de 8voets container ... en ook 
geen foto's ptaatsen van de andere versies I combinaties 
- Oat der rljopleidingen voor de lOOkN gewoon kunnen doorgaan, omdat het lesvoertuigen 100Kn Low 
Operationals zijn 
- Oat de invloed van deze gebruiksbeperking op het lopende omwissel programma wordt bezien 

!CUE 

Hoofd Communicatie Konfnklijke Landmacht 

Koninklijke Landmacht 
Ministerie van Oefensie 
K9 I Kromhout Kazeme 
Utrecht 

M:1cu 



Docnr222 
From: "1ou 1Cl2E KAB/SIE COM" <1u .e @mindef.nl> 
Sent: Thu, 9 Sep 202114:34:32 +o100 
To: "111.u OMO/PROJN/DIP PROJN" <1o:z.! @mindef.nl>;"10.u 10.2E ST 

10~£ KAB/SIE COM" .(103.E @mlndef.nl> 
cc: 111m 10.u 11o:z.e KAB/BUR RES" <1•.:ie @mindef.nl>;"'°u Ing., 
DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN""iOis.°7 mlndef.nl>;"1~ 10.u DMO/BESTUUROST/COMMUN" 
<1o:ur @mindef.nl> 
Subject: RE: Nieuwsberlcht nav Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scanla Gryphus vrachtwagen 

Hallo 102• 

Volgens de letter van de wet mag de 100 kN HO + 8-voets marshal! container lager dan 4 meter waarschijnlijk 
de weg op, maar in de kamerbrief-concepten lees ik die lnsteek niet voor Defensie. Dus als je bedoelt dat alle 
andere combinaties lager dan 4 meter zon en wel de weg op mogen, moeten we het ook echt op die manier 
formuleren. Als je bedoelt dat 100 kN's HO+ 8-voets ... lager dan 4 meter (bijv. beladen) wel de weg op mogen, 
ls dat interessant om even helder te krijgen wat eenheden dan moeten doen om zeker te stellen dat dit klopt, 
want dat heeft een beetje in zich dater fouten mee gemaakt gaan worden. 

\0-11l 

From: 10u DMO/PROJN/DIP PROJN <1m @mindef.nl> 
Sent: donderdag 9 september 202115:29 
To: 1ou 10u 10.u KAB/SIE COM <10.u 
Cc: 1ou t:>.u ~i.e KAB/BUR RES <10.2.e 

DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN iuae 

@mindef.ni> 
@mlndef.ni>; 1•a 

mindef.nl>; io.2.E 

Ing., 
102.£ KAB/SIECOM 
@mindef.nl> 

Subject: RE: Nieuwsbericht nav Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwfkkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

Aanvullend: als een auto 4m of lager is, mag hij gewoon rijden!! 
Dat mis ik in uw concept-lvw 

Met vriendelijke groet, 

102& 

10.2.li 

M 1ou 
E 1o:z.e Si>mlndef.nl 
I www.defensie.ni/dmo 

RV: vrijdagmiddag 

Van: 1UI DMO/PROJN/DIP PROJN 
Verzonden: donderdag 9 september 202115:25 
Aan: 1o:z,e ;o:z.e 1ou KAB/SIE COM <102.e @mindef.nl> 
CC: 102e 10.:z.e 102.e KAB/BUR RES <io.z.1 @mindef.r]>; 1o.2.e 

DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN 1o.ae ------ mindef.nl>; io.ll 

<IOU 

Ing., 
KAB/SIE COM 

Onderwerp: RE: Nieuwsbericht nav Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

Overste, 



Er dient ook eerst afgestemd te wordeo met de WSQ (11•2.1 ). Wti dienen eerst via de org lijn de gebruiker 
op de hoogte te stellen, dan pas kan het op intranet en internet! 

Met vriendelijke groet, 

10.U 

tu.a 

M iU.E 

E •ou &mlndef.nl 
I wvyw.dF-fensle.nl/dmo 

RV: vrljdagmiddag 

Van: tUs DMO/PROJN/PROJN DIP <"''.e @lmindef.nl> 

Verzonden: donderdag 9 september 202115:21 
Aan: 1m OMO/PROJN/DIP PROJN sc=&s Lilmindef:.i:il> 

Onderwerp: FW: Nieuwsberfcht nav Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwlklcellngen Scanla Gryphus vrachtwagen 

From: ,.,,,. ...u OMO/BESTUUROST/REGIE <•us (ii)mindef.nl> 

Sent. donderdag 9 september 202115:19 
To: 10.a DMO/PROJN/PROJN DIP< n.u (.!lmindef._nl> 
Subject: FW: Nieuwsbericht nav Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

FYI. 

From: Mill /Al/DGB/DMV/AFD MAT <'U.E ~mindef.nl> 
Sent: donderdag 9 september 202115:09 
To: •u.e •u.e DMO/BESTUUROST/REGIE <'u.s mindef.nl> 

Subject: FW: Nieuwsbericht nav Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwiklcelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

t.I. het voorstel vanuit CLAS voor het communicatiebericht. Het uitetndelijke berleht wordt nog met CLAS, DGB 
en OMO afgestemd . 

Van: ·~u :o.z.e •IWI KAB/SIE COM < 1111 

Verzonden: donderdag 9 september 202115:06 
Aan: •u• ••n BS/Al./DOO <'....,. @rnindef .nl>; %Nleuwsdienst MCD, OOSCO/OFLB/MCD/Afd REDAC 

:..ruifil!tlo!> <tlU& 

CC: •o.u 10.U KAB/SIE COM < 1..u tll.15 DMO/BESTUUROST/OOMMUN 
<ICWI ~i.nl> 

Onderwerp: RE: Nieuwsbericht nav L.aatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

Ik stet voor om hier tbv de interne communicatie de volgende informatie aan het nieuwbericht toe te voegen: 

- Oat we gewoon mogen blijven rijden met de andere comblnaties van de lOOkN High Operational (dus duldelljk 
maken dat de beperking alleen geldt voor de COMBINATIE van de 100kN HO met de Svoet 10.1.c container). 
Andere combinaties en zonder de container mag gewoon blijven rijden. 
- Oat de lOOkN High Operational te herkennen is aan zijn 4 assen (de Low Operational hee~ er 3) en dat we hier 
een toto van de betreffende combinatie plaatsen (dus de lOOkN HO met daarom de Svoets container ... en ook 
geen foto's plaatsen van de andere versies I combinaties 
- Oat der rijople1dingen voor de lOOkN gewoon kunnen doorgaan, omdat het lesvoertuigen 100Kn Low 
Operationals zijn 
- Oat de invloed van deze gebruiksbeperking op het lopende omwlssel programma wordt bezien 



Docnr223 
From: "1uE /AL/DGB/DMV/AFD MAT' <••u @mindef.nl> 

Sent: Thu, 9 Sep 202115:16:18 +0100 
To: "1ou ••u DMO/BESTUUROST /REGIE" <1ue 
10lE 

<1ou 
/Al/OS/Dir. Plan./ AfdlanOptr" < 102.E. @mlndef.nl>;"1uE 

@mfndef.nl>;"me 

DMO/PROJN/PROJN DIP" 
@mfndef.nl> 

FW: Taakverdelfng en timing Scanla antwoorden Telegraaf en TK brief Subject: 

Even een update over de Kamerbrief: MinDef en CDS zijn akkoord! Zie verdere planning van DCO hieronder. 

Lljn van woordvoering: 

• Met het program ma DVOW wordt een groot deel van het operatlonele wielvoertufgenpark van Defensie 
gemoderniseerd. Het gaat hlerbij onder andere om Scanla Gryphus vrachtwagens die 2ljn opgebouwd uit een 
vrachtwagen en een laadbak (met kraan, laadlift of personeelsmodule) of container (een commandovoering·, 
werkplaats-, brandstof- of gewone goederencontainer). 

• ••u (Defensle) heeft de Tweede Kamer op 9 september ge"informeerd dat ult metingen door het 
Ministerie van Defensie eind augustus blijkt dater sprake is van een hoogte-overschrijding die a Ileen optreedt bij een 
specifieke combinatie, namelijk de lOOkN Scania Gryphus High Operational met 8-voet container. 

• Het gaat hierbij om een hoogteverschil van 2-4 centimeters boven de wettelijk toegestane hoogte van vier meter. 

• De leverancier Is op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de recente metingen van Defensie en zal samen met 
Defensie meer metingen doen. 

• De leverancier heeft daarblj aangegeven het probleem op te lossen, lndien de geconstateerde hoogte-overschrijdlng 
met de gezamenlijke metingen wordt bevestigd. 

• Als tijdelijke oplossing tot het probleem is opgelost, vraagt Defensie volgens de geldende wet- en regelgeving, 
toestemming aan voor weggebruik van deze specifieke comblnatle. Totdat deze toestemming Is verleend, mag deze 
specifieke combinatie niet op de openbare weg rijden. De verwachting is dat deze toestemming op korte termijn 
gegeven wordt, als alle instanties akkoord zijn zoals de Rijksdienst voor Wegverkeer. 

Van: \OU /Al/DCO <••.u @mlndef.nl> 
Verzonden: donderdag 9 september 202116:09 
Aan: 102.S 1• 2 e 85/Al/DCO <••.l.E @mindef.nl>; •oa.E 

<1026 

CC: •02E /Al/DCO <10,U 

102e DMO/BESTUUROST/COMMUN 
@mindef.nl> 

@mindef.nl> 

Onderwerp: RE: Taakverdeling en timing Scania antwoorden Telegraaf en TK brief 

HI allen, 

Een update: 
- ik heb zojuist de Telegraaf geantwoord met aanbod toellchtlng OMO 
• De Tweede Kamerbrief wordt om 17.4Su verstuurd 
• De lijn van woordvoering is net ook met jullie gedeeld 

102e is druk met nieuwsbericht voor intern en extern via de redactie 

Groet, 
102..E 

Van: iou /Al/DCO 
Verzonden: donderdag 9 september 202109:07 
Aan: 1•2E 10.u BS/Al/DCO <10.U '@mindef.nl>; ..,,c •02e DMO/BESTUUROST/COMMUN 



102.E @mindef.nf> 
CC: 10U /Al/DCO < 102E @mindef.nl> 
Onderwerp: Taakverdeling en timing Scania antwoorden Telegraaf en TK brief 

Hi allen, 

Vandaag zal als het goed is de brief over de Scania naar de TI< gaan; deze brief zit nu in de tas van de minister. 
De brief is dus nog nlet akkoord en kan nog niet gedeeld worden. 

Met betrekklng tot de Telegraaf: minister wil antwoord op vraag 3 lets aangepast hebben, daar kljken 10u en 
ik naar. 

Om alles soepel te laten verlopen, stet ik de volgende verdeling voor: 

TK brief 
• Lijn van woordvoerlng definitieve TK brief: 1oze 

• Delen lljn van woordvoering met 10•E en 1021 1o:u 

• Coordlnatle lnteme en externe communicatie TI< brief> publicatle defensle.nl & nleuwsportaal intranet: 

• Delen TK brief met Telegraaf: 10a 
• CLAS: aanvullende lnterne communicatie tbv projectteam en direct betrokken functionarissen: 1•:i.• 

Telegraaf 
• Antwoorden geven aan Telegraaf met daarbij verwijzlng naar de TK-brief en aanbod toelichting OMO: 

1l2 E 

• Toelichting met DMO als Telegraaf daar gebruik van wit maken: cu 

Hopelijk is het zo allemaal duidelijk, anders hoor ik het graag. 

Een precieze timing kan ik nu nog niet aangeven, dat laat ik nog weten. Ik stem dit ook af met •m 

Groet 10u 

Met vriendellj ke 11roet, 

101£ 

~.2E 

Beleld en Parlement 

Dlrectie Communlcatle 
Mlnlsterle van Defensie 
Pleln Kalvermarkt Complex I Kalvermarkt 32 I 2511 CK I Oen Haag 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC 586 

M: 10a 

T: 1U.E 

E: 102.E a1m!ndet.nl 
www.defensie.Q! 



Docnr 224 
From: "IAH /Al/OGB/DMV/AFD MAr <tA.U @mindef.nl> 
Sent: Thu, 9 Sep 202115:17:28 +0100 
To: •IOJIJi ...... DMO/BESTUUROST/REGIE" <.... @mindef.nl>;"t0.tt 
10.i.1 Ir., OMO/PROJN/PROJN DIP" <"'011 @mindef.nl>;"ttu.r •<U.E BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdLanOpt r" 
<IO.ll @mindef.nl> 
Cc: "1o.u 1o.u DMO/BESTUUROST/COMMUN" <'°"' @mindef.nl> 
Subject: FW: CONCEPT: Nleuwsbericht nav Laatste versle Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus 
vrachtwagen 

Ik weet niet of dit via 11U.L loopt, maar willen jullie even kritisch meelezen met het onderstaande concept 
nieuwsbericht? Ik heb het zelf nag niet gelezen. 

Van: 111.2.it •ou BS/AL/DCC <'/U.11 @mindef.nl> 
Verzonden: donderdag 9 september 202116:16 
Aan: 1a.2.11 /Al/DGB/DMV/AFD MAT <!UI! 
van, uu1 10.u KAB/SIE COM <111.2.e 

1u1 •a.u DMO/BESTUUROST/COMMUN <10.u @mindef.nl> 

@mlndef.nl>; 1ur; 

@mindef.nl>; 

Onderwerp: CONCEPT: Nieuwsbericht nav laatste versie Kamerbrlef Actuele ontwikkelingen Scanfa Gryphus vrachtwagen 

Dames en heren, 

Zie onder het concept n euwsbericht. We moeten zoals jullle begriJpen zo dicht mogelljk blj de kamerbrief 
blijven. 

Graag jullie eventuele commentaar voor 16.45 i.v.m. verwerking door de nieuwsdienst en het versturen van de 
kamerbrief om 17.45. 

Dank voor jullie hulp en inzet. 

'C 
11 



Docnr225 
From: •tlUE tO.ll DMO/BESTUUROST/COMMUN" <KIH @mindef.nl> 
sent: Thu, 9 Sep 202115:22:26 +0100 
To: "10-U DMO/PROJN/ PROJN DIP" <10.u @mlndef.nl>;'' 1o.u 

OMO/PROJN/ DIP PROJN" <'o.u @mlndef.nl>;" to.2.li io:u. OMO/BESTUUROST/REGIE" 
< 1A:u @mlndef.nl> 
Subject: FW: CONCEPT: Nieuwsbericht nav Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus 
vrachtwagen 
Importance: High 

Gents, 
Zie onderstaande. 
Ik snap niet helemaal waarom we nu van 10-tonners spreken lpv lOOkN, rnaar wellicht is dat duidelijker voor de 
lezers van Oefensie.nl. En een kleln puntje van mijn zijde. 

Graag voor 16.45 jullie bevindingen. 

Mvgr, 
>OU 

Van: 1u• •IWI BS/Al/OCO <'llll 

Verzonden: donderdag 9 september 202116:16 
Aan: 10.U /Al/DGB/DMV/AFD MAT <to.1! 

van, ••.u •au KAB/SIE COM <10.u 

@mindef.nl> 

10.i.s 11u1 DMO/BESTUUROST/COMMUN <•0H @mlndef.nl> 

@mindef.nl>; •0:u. 

@mindef.nl>; 

Onderwerp: CONCEPT: Nieuwsberlcht nav Laatste versie Kamerbrlef Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

Dames en heren, 

Zie onder het concept nieuwsbericht. We moeten zoals j ullle begrijpen zo dicht mogelijk bij de kamerbri~f 
blijven. 

Graag jullie eventuele commentaar voor 16.45 i.v.m. verwerking door de nieuwsdienst en het versturen van de 
kamerbrief om 17.45. 

Dank voor jullie hulp en inzet. 

10..U 



Docnr226 
From: "•OU IU..I! DMO/BE5TUUROST/REGIE" <1llE @mlndef.nl> 
Sent: Thu, 9 Sep 202115:33:10 +0100 
To: "10.U 10.ll OMO/BESTUUROST/COMMUN" <!US @mindef.nl> 
Cc: "fo.u OMO/PROJN/PROJN DIP" <IOU @mlndef.nl>;''•ua 
OMO/PROJN/DIP PROJN" <'ll.2.& @mlndef.nl>;"'""' •u1t DMO/BESTUUROST/COMMUN" 
< •IWI @mindef.nl> 
Subject: RE: CONCEPT: Nieuwsbericht nav Laatste versle Kamerbrlef Actuele ontwlkkellngen Scanla Gryphus 
vrachtwagen 

Eens dat 5/ 10/15 tonners niet duidelijk is. Waarom uitweiden over 3 of 4 varianten?: onduidelijk! 

Het gaat om de lOOkN Scania Gryphus High Operational met 8-voet container . Houd het hlerbij met een duidelijke foto 
van deze combinatie. 

In Kamerbrief staat dat de leverancler aangegeven heeft dat ... (en niet dat zij dit oplossen) 

.. blijf bij tekst kamerbr iefl 

• Met het programma OVOW wordt een groot deel van het operationele wielvoertuigenpark van Defensie 
gemodemiseerd. Het gaat hlerblj onder andere om Scania Gryphus vrachtwagens die zijn opgebouwd uit een 
vrachtwagen en een laadbak (met kraan, laadlift of personeelsmodule} of container (een commandovoering-, 
werkplaats-, brandstof-of gewone goederencontalner). 

• Minister Bijleveld (Defensle) heeft de Tweede Kamer op 9 september geinfonneerd dat uit metingen door het 
Ministerie van Defensle eind augustus blijkt dat er sprake is van een hoogte-overschrijding die alleen optreedt bij een 
specifieke combinatie, namelijk de lOOkN Scania Gryphus High Operational met 8-voet container. 

• Het gaat hierbij om een hoogteverschil van 2-4 centimeters boven de wettelijk toegestane hoogte van vier meter. 

• De leverancier is op de hoogte gesteld van de uitkomsten van de recente metingen van Defensie en zal samen met 
Defensie meer metingen doen. 

• De leverancier heeft daarbij aangegeven het probleem op te lessen, indlen de geconstateerde hoogte-overschrijding 
met de gezamenlljke metlngen wordt bevestlgd. 

• Als tljdelijke oplossing tot het probleem is opgelost, vraagt Defensle volgens de geldende wet- en regelgeving, 
toestemmlng aan voar weggebruik van deze spedfleke comblnatie. Totdat deze toestemming Is verleend, mag deze 
specifleke comblnatle nlet op de openbare weg rijden. De verwachting Is dat deze toestemming op korte tennijn 
gegeven wordt, als alle lnstantles akkoord zijn zoals de Rijksdienst voor Wegverkeer. 

From: lD.U tlll. DMO/BESTUUROST/COMMUN <•11.U @mindef.nf> 
Sent: donderdag 9 september 202116:22 
To: 10.u DMO/PROJN/PROJN DIP <•ou @mindef.nl>; 10u DMO/PROJN/DIP PROJN 
c;_1ue @mlndef.nl>; •a.u lll11i 

DMO/BESTUUROST/COMMUN <'IU.ll @mlndef.nl> 
Subject: FW: CONCEPT: Nieuwsberlcht nav Laatste versie Kamerbrlef Actuele ontwikkelingen Scanla Gryphus vrachtwagen 
Importance: High 

Gents, 
Zie onderstaande. 
Ik snap niet helemaal waarom we nu van 10-tonners spreken lpv lOOkN, maar wellicht Is dat duidel ljker voor de 
lezers van Defensle.nl. En een klein puntje van mijn zijde. 



11 

Graag voor 16.45 jullie bevind ingen. 

Mvgr, .. ~. 

Van: 1u1 1ua BS/Al/OCO <1u.1 

Venonden: donderdag 9 september 202116:16 
Aan:....... /Al/DGB/DMV/AfD MAT <10.u 
van, •u• t11.2.e KAB/SIE COM <1u• 
1w •G.U DMO/BESTUUROST/COMMUN <rn @mindef.nl:> 

• mindef.nl>; 10.u 

(ilmindef.nl>; 

Onderwerp: CONCEPT: Nleuwsbertcht nav Laatste versle Kamerbrlef Actuele ontwikkelingen Stania Gryphus vrachtwagen 

Dames en heren, 

Zie onder het concept nleuwsbericht. We moeten zoals jullie begrijpen zo dicht mogelijk blj de kamerbrief 
blljven. 

Graag jullie eventuele commentaar voor 16.45 i.v.m. verwerklng door de nieuwsdienst en het versturen van de 
kamerbrief om 17.45. 

Dank voor jullie hulp en inzet . 

...... 



Docnr227 
From: "10u 1o.u OMO/BESTUUROST/COMMUN" < 1•H @mindef.nl> 

Sent: Thu, 9 Sep 2021 15:36:24 +0100 
To: "la.2E 101E DMO/BESTUUROST/COMMUN" <10 2.E @mlndef .nl>;"1u.E 

DMO/PROJN/ PROJN DIP" <10111 @mlndef.nl>;"-02r DMO/PROJN/DIP PROJN" 
@mindef.nl> 

Subject: 
vrachtwagen 

RE: CONCEPT: Nleuwsbericht nav Laatste versfe Kamerbrief Actuele ontwlkkelingen Scania Gryphus 

All, 

Het geen in rood zou ik weglaten, het in groen zou ik daar in de inleiding stoppen en in paars een opmerking 
over het verplaatsen van de gehel alinea ... 

Van: 102E 10:1,E DMO/BESTUUROST/COM MUN <1UE @mlndef.nf> 
Venonden: donderdag 9 september 202116:22 
Aan: l02.I OMO/PROJN/ PROJN DIP < 'OH @mindef.nl>; 1•n OMO/PROJN/OIP PROJ N 
<102.E @mlndef .nl>; 10u I02C 

DMO/BESTUUROST/COMMUN <"'u @mindef.nl> 
Onderwerp: FW: CONCEPT: Nfeuwsberlcht nav Laatste versie Kamerbrlef Actuele ontwikkelingen Scanla Gryphus vrachtwagen 
Urgentie: Hoog 

Gents, 
Zle onderstaande. 
Ik snap nlet helemaal waarom we nu van 10-tonners spreken lpv lOOkN, maar wellicht is dat duidelijker voor de 
lezers van Defensie.nl. En een klein puntje van mijn zijde. 

Graag voor 16.45 jullie bevindlngen. 

Mvgr, 
102e 

Van: 101e 10.ie 85/AL/DCO <10 2£ @mindef.ni> 
Venonden: donderdag 9 september 2021 16:16 
Aan: IOU /AL/DGB/DMV/AFD M AT <102£ 

van, 1•:u lUE KAB/SIE COM <102e 

102e ue DM O/BESTUUROST/COMMUN <1ou @mindef.nl> 

@mlndef.nl>; 1•2.e 

@mindef.nl>; 

Onderwerp: CONCEPT: Nieuwsbericht nav Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scanla Gryphus vrachtwagen 

Dames en heren, 

Zie onder het concept nieuwsbericht. We moeten zoals jullle begrijpen zo dicht mogelljk blj de kamerbrief 
blijven. 

Graag jullie eventuele commentaar voor 16.45 i.v.m. verwerking door de nieuwsdienst en het versturen van de 
kamerbrief om 17.45. 

Dank voor j ullie hulp en inzet. 

102.I! 



Docnr 231 
From: 
Sent: 
To: 
Subject: 
vrachtwagen 

102.I thX. 

"iou DMO/PROJN/PROJN DIP" < 1025 @mlndef.nl> 
Thu, 9 Sep 202116:10:54 +0100 
" •ou DMO/PROJN/DIP PROJN" <'°u @mindef.nl> 

RE: CONCEPT: Nieuwsbericht nav Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus 

Ik heb nog geen antwoord gehad van .. u via de mail op de Kamerbrief. 
112E 

•UC 101£ 

1021 

OMO • KHK I ••>< 10:1.e 
iou 
ioa .,,@mindef.nl 

From: 1ou um. DMO/PROJN/DIP PROJN <102" @mindef.nl> 
Sent: donderdag 9 september 202117:10 
To: ,.,. DMO/PROJN/PROJN DIP< 1• 2 e @mindef.nl> 
Subject: RE: CONCEPT: Nieuwsbericht nav Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scanla Gryphus vrachtwagen 

Nlet vergeten Scania op de hoogte te stellen. Zal ik doen als er een definitieve tekst is. 

Met vriendelijke groet, 

1028 

1D2:E 

M \OU 

e 1ou !!lm1ndef,nl 
I www.defensie.nl/dmo 

RV: vrijdagmiddag 

Van: 102e 102e OMO/BESTUUROST/COMMUN <1ou @mindef.nl> 
Venonden: donderdag 9 september 202116:52 
Aan: 102.e 102.E BS/AL/DCO <•0n (iilmindef.nl> 
CC: 1ou •»E DMO/BESTUUROST/COMMUN <'°u @mindef.nl>; 10u 
DMO/PROJN/PROJN DIP <»u @m1ndef.nl>; 
.a• 102e DMO/BESTUUROST/REGIE <•0 n (iilmindef.nl> 
Onderwerp: RE: CONCEPT: Nieuwsberlcht nav Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

tlU{ 

Hierblj. 

Verzoek is om zo dicht mogelijk bij Kamerbrief te blijven. Volgorde alinea's is aangepast. Eerst het goede nieuws 
daarna perspectief. En de leverancier heeft aangegeven het op te lossen. En spreek over 100kN ipv 10-tonners. 

Groeten, 
IOU 



Docnr 232 
From: "10u 10,1' KAB/SIE COM" <,102.E @mindef.ni> 
Sent: Thu, 9 Sep 20ll 16:46:43 +0100 
To: "10.1e DMO/PROJN/DIP PROJN'' <iou @mlndef,nl>;" 1•u 
DMO/PROJN/PROJN DIP"< 1ou @mindef.nl>;"m.E 10.1E 102.l! DIR M&D/AFD MAT" 
< 1021r @mindef.nl> 
Cc: "1au 10.u DMO/BESTUUROST/COMMUN" <102.li @mindef.nl>;"10u van, 
DMO/PROJN/PROJN DIP" <1•1e @mindef.nl>;"10.2E 10.u 102.E KAB/BUR RES" 
<10.u @mlndef.nl>;"iou DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" 
101111.E 1ou mindef.nl>;''10.2E 
MAWM, •iou 1oii DIR M&D/AFD MAT" <'°·u @mindef.nl>;"1ou IOU IOU IUE ST 
10.u· DIR M&D/AFD MAT/MG A-SYST'' <1ue @mindef.nl> 
Subject: RE: Concept nota Normsteller hoogteissue Gryphus 
Importance: High 

Alarm, mensenl Ik zie llcht tussen de kamerbrief en deze nota. In de kamerbrief staat dat de Gryphus HO icm 8-
voets container niet meer de weg op gaat voor er ontheffingen zijn en hierin staat dat het 'alleen' niet mag als 
het voertulg na een (specifieke) meting niet hoger dan 4 meter is. 

From: 1ou 1ou DMO/PROJN/DIP PROJN <1• ze @mindef.nl> 
Sent: donderdag 9 september 202117:02 
To: 1 G.2J! DMO/PROJN/PROJN DIP <10u @mindef.nl>; •uE KAB/SIECOM 
< IO:tE 

Cc: iou 

<102.E 
ID1E DMO/BESTUUROST/COMMUN <10.2.1 

DMO/OWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN 1D.11J1.e 

@mindef.nl> 
@mindef.nl>; •m van, DMO/PROJN/PROJN DIP 

@mindef.nl>; "'11 Ing., 
mindef.nl>; F"'~" 11.2.e DIR M&D/ AFD 

MAT/SIE PROJOS •omu mindef.nl>; 102.1 1D.U 10.u DIR M&D/AFD MAT 
<10,1e @mindef.nl>;•oa 10.i! 10.2.e DIR M&O/AFD MAT/MG A-SYST 
<'°:te @mindef.nl> 
Subject: Concept nota Normsteller hoogtelssue Gryphus 

All, 

Bijgaand zoals toegezegd de concept-nota die de normsteller aan de gebruikers gaat sturen (na akkoord en 
overige communicatie). 
De nota bevat naast de mededeling omtrent het hoogte-issue ook aanwijzingen hoe te handelen. 

Met vriendelijke groet, 

Defensie Materieel Organlsatie 
Mlnisterie van Defensie 
Kromhout Kazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht I 1us .u. 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA OMO 

M 1ou 
E ••;~ _ a>mindef,nl 
I www.defensle.nl/dmo 

RV: vrijdagmiddag 

lillDMO 



Oocnr 233 
From: "tou '°u DMO/BESTUUROST/REGIE" <•m @mindef.nl> 
Sent: Thu, 9 Sep 202116:49:58 +0100 
To: "IO'LE DMO/PROJN/PROJN DIP9 <•nE @mindef.nl>;" '~" 

DMO/PROJN/DIP PROJN" <•02.E @mindef.nl> 
Subject: Fwd: 2021 09 09 Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Stania Gryphus vrachtwagen 
Attachments: 2021 09 09 Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen.docx 

Van: "10u /AIJBSG" <10u @mindef.nl> 
Datum: donderdag 9 september 2021om17:45:59 
Aan: "1m /AL/DGB/DMV/AFD MAT" <10u @mindefnl> 
Onderwerp: 20210909 Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

Goedemiddag, 

Bijgevoegde Kamerbrief Actuele ontwlkkelingen Scania Gryphus vrachtwagen Is zojuist verzonden aan de 
Tweede Kamer. 

Bedankt voor de inzet en coOrdinatie. 

Met vnendelljke groet 

102@ 

Sr. Adviseur Stukkenstroom en Parlementalre Aangelegenheden 

Bureau Secretarts-Generaal 
Ministerle van Defensie 
Ple1n 'I I Oen Haag I Kamer A-15 
Postbus 20701 I 2500 ES I Oen Haag I MPC 58B 

1ou @mtodef.ni 



Docnr 234 > Retouradres Po51bus 20701 2500 ES Oen Haao 

de Voorzltter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 

9 september 2021 

Ministerie van Defensie 

Datum 
Bet re ft: Actuele ontwlkkellngen Scanla Gryphus vrachtwagen 

Met deze brief informeer ik u over de actuele ontwlkkelingen In het programma 
Defensiebrede Vervanging Operatlonele Wlelvoertulgen (DVOW) en speclftek over 
de Scanla Gryphus vrachtwagen In combinatie met de ISO-standaard 8-voet 
container. Met het programma DVOW wordt een groot deel van het operatlonele 
wlelvoertulgenpark van Defensle gemoderniseerd. In totaal gaat het om meer dan 
6.000 voertuigen en 2.500 containersystemen en laadbakken. 

Defensie heeft: met het deelproject '50kN, lOOkN en 150kN' rulm 2.800 Scania 
Gryphus vrachtwagens aangeschaft:. U bent over dit voomemen op 9 junl 2017 
geinformeerd (Kamerstuk 27 830, nr. 201) en u wordt jaarfljks over de voortgang 
van dit project geinformeerd met het Defensieprojectenoverzlcht. De voertuigen 
zijn opgebouwd ult een vrachtwagen en een laadbak (met kraan, laadlift of 
personeelsmodule) of container (een commandovoering-, werkplaats-, brandstof
of gewone goederencontalner). Met het deefproject Containers en 5ubsystemen 
heeft: Defensie ruim 1.600 150-standaard 8-voet containers besteld (Kamerstuk 
26 396, nr. 112 van 12 oktober 2018). Voertulg en laadbak of container worden 
zoveel mogelijk als systeem blj elkaar gehouden. 

Op 16 jull jl. is naar aanleidlng van schrlftelijke vragen over de Scania Gryphus 
vrachtwagen in comblnatie met de container aan uw Kamer gemeld dat de 
combinat ie van de Scanla Gryphus vrachtwagen en de 150-standaard 8-voet 
container minder dan vier meter hoog is en daarmee voldoet aan de eisen van de 
Wegenverkeerswet (Aanhangsel Handellngen II, vergaderjaar 2020-2021, nr. 
3614). Uit recente metlngen door het Mlnlsterie van Defensie van eind augustus 
dlt jaar is echter gebleken dat de hoogte van een van de Scanla Gryphus 
varianten1 in comblnatle met de 150-standaard 8-voet container enkele 
centimeters boven de wettelljk toegestane hoogte van vier meter ultkomt. Met 
deze brief lnformeer lk u over de te nemen stappen op korte termijn. 

De gemeten hoogte-overschrijdlng treedt alleen op bij het bovengenoemde 
voertulg In combinatle met de genoemde container. De leverancier is op de 
hoogte gesteld van de ultkomsten van de recente metingen van Defensle. 
Defensie zal samen met de leverancier mettngen ultvoeren. De leverander heeft: 
aangegeven het probleem op te lossen, lndlen de geconstateerde hoogte
overschrljding met de gezamenlijke metlngen wordt bevestlgd. 

Als tijdelijke oplosslng voor de korte termijn vraagt Defensie, conform vigerende 
wet- en regelgeving, toestemmlng aan voor weggebrulk van deze speclfieke 
comblnatle lOOkN Scanla Gryphus High Operational met 8-voet container. Deze 
toestemmlng wordt aangevraagd voor bepaalde tljd en speclfleke routes In 
Nederland blj het National Movement Coordination Centre van het Defensle 
Ondersteuningscommando. Toestemmlng kan worden verfeend als ook de 
Rljksdienst voor Wegverkeer de route als vellig heeft: aangemerkt. Totdat deze 
toestemmlng Is verleend, mag deze specifleke comblnatie ntet op de openbare 

J lOOkN Scania Gryphus High Oper11tion1/ (8x8). 
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weg rijden. We onderzoeken In hoeverre dit effect heeft op de dagelljkse 
transportbeweglngen en de opleidings- en trainlngsprogramma's van Defensle. 
Eveneens kijkt Defensle nog naar de eventuele gevolgen voor de operationele 
gereedheld. 

Uiteraard blljf ik u informeren over het programma DVOW via de begroting van 
het Defenslematerleelbegrotlngsfonds, het jaarverslag en het Defensle 
ProjectenoverzJcht. 

DE MINISTER VAN DEFENSIE 

Ors. A.Th.B. Bljleveld-Sdlouten 
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From: 1

\ >0.2.E ~02E DMO/BESTUUROST/COMMUN" <1Cll l@mlndef.nl> 
Sent: Thu, 9 Sep 202116:51:40 +0100 
To: "1cu.e OMO/PROJN/DIP PROJN" <"u @mindef.nf>;" 10u 

DMO/PROJN/PROJN DIP" <102.& @mindef.nl>;" 1o.a.t 
MJHM, 10.1e 10u DIR M&D/AFD MAT'' <1112.E @mindef.n1>;'"°2.E 
DMO/BESTUUROST/REGIE" <•0u @mindef.nl> 
Cc: " ou van, DMO/PROJN/PROJN DIP" <wze @mlndef.nf>;"1uE 102e j102.t ST 
10.u KAB/BUR RES" <1°u DWs&B/GRON DGEB/WPSN&LCM/WPSN" 

'°·2E mindef.nl>;1110u 
MAWM, 102e ·10.u DIR M&D/AFD MAT'' c:•o.z.e @mindef.nf>;"10.1e [iiu ~10,u 1oz.E ST 

'1ou DIR M&D/AFD MAT/MG A-SYST" c:1u.e @mindef.nl> 

Subject: RE: Concept nota Normsteller hoogteissue Gryphus 
Attachments: Nota hoogte overschrijding VAU 100 HO Gryphus lcm 8-voets containers 090921.pdf 

102.E 

Je nota Is nu niet in lijn met de Kamerbrief volgens mij. In de kamerbrief staat dat de Gryphus HO icm 8 voet 
container te hoog is en deze daarom niet mag rijden. In de nota worQt de deur open gehouden om met deze 
combi te gaan rijden. Dat schept verwarrlng als er straks dus combi's toch de weg op gaan. Mij suggestie is dan 
ook om deze nota In lijn te laten zijn met de kamerbrief en de berlchtgeving. 
Groeten, 
102.E 

Van: 102E OMO/PROJN/DIP PROJN c:.o.u @mindef.nl> 

Verzonden: donderdag 9 september 2021 17:02 
Aan: •102.1 DMO/PROJN/PROJN DIP c:1o 2e @mindef.nl>; 1o.u 101.E KAB/SIECOM 
<11J 2..E-

cc: 1u e: 
< "2.~ 

\nE DMO/BESTUUROST/COMMUN <'°u 

DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN •aD!l.e 

@mindef.nl> 
@mindef.nl>; 1o2.1t van, DMO/PROJN/PROJN DIP 

@mindef.nl>; 10u Ing., 
mindef.nl>; 112E 1m DIR M&D/AFD 

MAT/SIE PROJOS •DGl&E mindef.nl>; 10z.e 10.2.E 1o~e DIR M&D/AFD MAT 
<10.a @mindef.nf>; j1•:1.e 10,ie 102& DIR M&D/AFD MAT/MG A-SYST 
<" 2E @mlndef.nl> 
Onderwerp: Concept nota Normsteller hoogteissue Gryphus 

All, 

Bijgaand zoals toegezegd de concept-nota die de normsteller aan de gebruikers gaat sturen (na akkoord en 
overlge communlcatie}. 
De nota bevat naast de mededeling omtrent het hoogte-issue ook aanwljzingen hoe te handelen. 

Met vrlendelijke groet, 

IUE 

102c 

Defensie Materleel Organlsatle 
Mlnisterie van Defensie 
Kromhout Kazeme I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht I 101& .... 

Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA OMO 

E 102.e. lllmindef.nl 
I www.defensie.nl/dmo 

RV: vrijdagmiddag 



Docnr 237 
From: 
Sent: 

"ioic DMO/PROJN/PROJN DIP• <102E @mindef.nl> 
Thu, 9 Sep 202116:51:43 +0100 

To: ''1oz.t iou KAB/SIE COM" <,'02r 
PROJN" <102E 

@mlndef.nl>;"••u DMO/PROJN/DIP 
@mindef.nl> 

Cc: •1u.e 

DMO/PROJN/PROJN DIP" <'a2e 
<102.E 
1l>G!l.E 

@mindef.nt>;" 10z.e 

mlndef.nl>;•1oie 

•o.u DMO/BESTUUROST/COMMUN" <J:::..E @mindef.nl>;"•oie van, 
@mindef.nl>;'\'. .. iue ,oze 1•2.G KAB/BUR RES" 

DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" 
10.2.E DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS" 

10m.RE @mlndef.nl>;" ion 

it2e 1ou DIR M&O/AFD MAT" <1°2e @mlndef.nl>;"1ou 
M&D/ AFO MAT/MG A-SYSr' <iOiE @mindef.nl> 
Subject: RE: Concept nota Normsteller hoogteissue Gryphus 

Ik deel je menlng 102e 

DIR 

Nota van de normsteller kan er zo niet uit! Ondanks dat dit formeel klopt, moeten we geen verwarring zaaien. In 
beginsel, zijn er obv de steekproef namelijk geen 100kN HO's die voldoen . 

From: •Alll 1aa KAB/SIE COM< tD2E @mindef.nl> 
Sent; donderdag 9 september 202117:47 
To: 10"' DMO/PROJN/DIP PROJN <102.E @mindef.nl>; 1•u DMO/PROJN/PROJN DIP 

@mindef.nl> <102E 

Cc: ••u 
<102E 

102E DMO/BESTUUROST/COMMUN <•ou 

DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN 1•11me 

@mindef.nl>; ••u van, DMO/PROJN/PROJN DIP 
@mindef.nl>; 1•2E Ing., 

mindef.nl>; ••:ie 102~ DIR M&D/AFD 
MAT/SIE PROJOS -..ie mindef.nl>; 10 2.1 IOZE 102.I DIR M&D/AFD MAT 
< ••u @mindef.nl>; iou IOU 

<••:i.e @mindef.nl> 
Subject: RE: Concept nota Normsteller hoogtelssue Gryphus 
Importance: High 

1m DIR M&D/AFD MAT/MG A-SYST 

Alarm, mensenl Ik zie licht tussen de kamerbrief en deze nota. In de kamerbrief staat dat de Gryphus HO icm 8-
voets container nlet meer de weg op gaat voor er ontheffingen zijn en hierin staat dat het 'a Ileen' nlet mag als 
het voertuig na een (specifieke) meting niet hoger dan 4 meter is. 

From: 1o2.1 •0:u DMO/PROJN/DIP PROJN 10-1 @mindef.nl> 
Sent: donderdag 9 september 202117:02 
To: 102.11 DMO/PROJN/PROJN DIP <10 u @mlndef.nl>; 1cu.e 101.E KAB/SIE COM 
<102E 

Cc: 1)2£ 

<102.E 

1m DMO/BESTUUROST/COMMUN <1m 

DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN 10-e 
MAT/SIE PROJOS 1QWZ.E mindef.nl>; •0 21 

<10u @mindef.nl>; 11 2.1 10 2e 

<102E @mlndef.nl> 
Subject: Concept nota Normsteller hoogteissue Gryphus 

All, 

@mindef.nl> 
@mindef.nl>; 10 2.1 van, DMO/PROJN/PROJN DIP 

@mindef.nl>; 162 e Ing., 
mindef.nl>; 10 2 E 102.1 DIR M&D/AFD 

102e 102e DIR M&D/AFD MAT 
10u DIR M&D/AFD MAT/MG A-SYST 

Bijgaand zoals toegezegd de concept-nota die de normsteller aan de gebruikers gaat sturen (na akkoord en 
overlge communicatie). 
De nota bevat naast de mededeling omtrent het hoogte-issue ook aanwijzingen hoe te handelen. 

Met vriendelijke groet, 



Docnr238 
From: "••2.E 1G.U DMO/BESTUUROST/COMMUN" <•0.2.E @mindef.nl> 

Sent: Thu, 9 Sep 202116:53 :40 +0100 
To: "••U DMO/PROJN/DIP PROJN" <•cu.e @mindef.nl>;"102e 

DMO/PROJN/PROJN DIP" <1°ffi @mlndef.nl>;" 1•u 
MJHM, to.2.& ioz.£ DIR M&D/AFO MAT" <101e @mindef.nl>;"102e 

DMO/BESTUUROST/REGIE" <•ue @mlndef.nl> 
Cc: "•rue van, DMO/PROJN/PROJN DIP" <101£ @mindef.nl>;''1ou tou 1!lu ST 

iou KAB/BUR RES" <1•2.E 
10'1&.8 

DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" 
mindef.nl>;"1oz.e 

MAWM, '1oii 1oz.e DIR M&D/AFD MAT"~ @mindef.nl>;"•01e- -~- 102.'.e 102e ST 

1oz.e DIR M&D/AFD MAT/MG A-SYST" <10u @mindef.nl> 

Subject: RE: Concept nota Normsteller hoogteissue Gryphus 

Attachments: Nota hoogte overschrijding VAU 100 HO Gryphus icm 8-voets containers 090921.pdf 

Importance: High 

10.u 

Je nota is nu niet in lijn met de Kamerbrief volgens mij. In de kamerbrief staat dat de Gryphus HO icm 8 voet 
container te hoog is en deze daarom niet mag rijden. In de nota wordt de deur open gehouden om met deze 
combi te gaan rijden. Dat schept verwarring als er straks dus combi's toch de weg op gaan. Mij suggestie is dan 
ook om deze nota in lijn te laten zljn met de kamerbrief en de berlchtgeving. 
Groeten, 
IOU 

Van: 102e DMO/PROJN/DIP PROJN <1•2E @mindef.nl> 

Verzonden: donderdag 9 september 202117:02 
Aan: 1021! DMO/PROJN/PROJN DIP< 102.1 @mlndef.nl>; tou KAB/SIECOM 
<;10.U 

CC: 10.U 11nE DMO/BESTUUROST/COMMUN <10 u 

@mindef.nl> 
@mlndef.nl>; 141u van, DMO/PROJN/PROJN DIP 

@mindef.nl>; •ni: Ing., 

DMO/OWS&B/GROf:'DGEB/WPSN&LCM/WPSN IOllJ!!.E mlndef.nl>; 10u 10u DIR M&D/AFD 
MAT/SIE PROJOS ioue mindef.nl>; to2.£ 102e -,,m DIR M&D/AFD MAT 

<••1• @mindef.nl>; 1o.ie iou IOU DIR M&D/AFD MAT/MG A-SYST 

<.az.e @mindef.nl> 

Onderwerp: Concept nota Normsteller hoogtelssue Gryphus 

All, 

Bijgaand zoals toegezegd de concept-nota die de normsteller aan de gebruikers gaat sturen (na akkoord en 
overige communicatie). 
De nota bevat naast de mededellng omtrent het hoogte-issue ook aanwijzingen hoe te handelen. 

Met vriendelijke greet, 

Defensie Materieel Organlsatie 
Ministerie van Defensle 
Kromhout Kazeme I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht I io.u ••'-"~~~-~ 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA OMO 

M 1a.2e 

E 10.u ~d.~L.D.I 
I www.defen§!e.nl/dmo 

RV: vrijdagmiddag 



Docnr 239 
From: " •ou DMO/PROJN/PROJN DIP" <••n @mindef.nl> 
Sent: Thu, 9 Sep 202116:53:50 +0100 
To: "102n '•ou DMO/PROJN/STGP" <10 26 @mlndef.nl>;"•0 E iou MBA, 
DMO/PROJN/PROJMNGT/POOL SI" < 10u @mlndef.nl>;" tou DMO/INKOOP/AIP/IDMP" 
< 102.1 @mindef.nl>;"10 2e 111 u DMO/PROJN/PROJMNGT/ILS POOL" 
< •a.1e @mindef.nl.>;11

•02• 1 • H DMO/JIVC/EC/COMP CTRM/ADV&CONSUL" 
< 102.l! 

DMO/PROJN/PROJN DIP" < 102.c @mlndef.nl>;" tm 
< '"211 

DMO/PROJN/PROJMNGT/POOL KS" <1026 @mindef.nl>;"111u 

< 10 2.E 

DMO/PROJN/PROJMNGT/PRJOST" <'oie @mindef.nl>;"•~ .. e 
<>OH 

DMO/F&C/ADC PROJ" <'"u @mindef.nl>;"11n 

@mindef.nl>;'""a 
13.ie OMO/PROJN/DIP PROJN" 

@mindef.nl>;"1o2e 

102e DMO/PROJN/DIP PROJN" 
@mindef.nl>;' '•0•e 

1oa 11m OMO/BESTUUROST/REGIE" 
@mindef.nl>;'4ou 

•m_ DMO/PROJN/DIP PROJN" 

Subject: 
@mindef.nl> 

FW: 2021 09 09 Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 
Attachments: 2021 09 09 Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen.docx 

Goedenavond, de meesten van j ull1e zij op de hoogte hiervant 
Niet leuk, maar wel waar. 
tOlE 

'"' 1028 
102e 

OMO • KHK I ••u to2e 
1014! 

1ou l!>mfndef.nl 

Van: " "'u /AL/BSG" <102 e @mindef.nl> 
Datum: donderdag 9 september 2021om17:45:59 
Aan: "10.:i.e ' /ALJDGB/DMV/AFD MAT" <•02e 1'GJ mindef.nl> 
Onderwerp: 2021 09 09 Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania Gryphus vrachtwagen 

Goedemiddag, 

Bijgevoegde Kamerbrief Actuele ontwlkkelingen Scania Gryphus vrachtwagen Is zojuist verzonden aan de 
Tweede Kamer. 

Bedankt voor de lnzet en coordinatie. 

Mel vnendeli)ke groet 

102t 

Sr. Adviseur Stukkenstroom en Partementalre Aangelegenheden 

Bureau Secretar ls-Generaal 
Ministerie van Defensie 
Ple1n 4 I Den Haag I Kamer A·lS 
Postbus 20701 I 2500 ES I Oen Haag I MPC 588 

E 1021 @lmindef.nl 

van, PC, 



Oocnr 241 
From: "io.tt DMO/PROJN/PROJN DIP" <~:i.e @mindef.nl> 
Sent: Thu, 9 Sep 202117:12:29 +0100 
To: ",10ie DMO/PROJN/DIP PROJN" <10:1.E @mindef.nl>;"wu 
DMO/INKOOP/AIP/IDMP" <102i @mindef.nl> 
Cc: 10.:1.E, 10.~ DMO/INKOOP/AIP" <-.cu @mindef.nl> 

Subject: FW: Beantwoording vragen Telegraaf containers en doorloop DVOW 

FYI 

From: 102.e /Al/DCO <102.E @mindef.nl> 
Sent: donderdag 9 September 202117:33 
To: 10.2.E 1ou DMO/BESTUUROST/COMMUN <:>0u @mindef.nl>; 11u2 

DIP <10.:i.e 

DG, CDR!;;" , Ir., DMO/PROJN < 10u @mindef.nl> 

DMO/PROJN/PROJN 
@mlndef.nl>; Kreiter, 

Cc: 102.e 1ou BS/AL/DCO <10a @mindef.nl>; ••.2., /AL/DGB/DMV/AFD MAT 
<lbu @mlndef.nl> 
Subject: Beantwoording vragen Telegraaf containers en doorloop DVOW 

Hi alien, 

Op verzoek van 102.1 deer ik de beantwoording die naar de Telegraaf is gegaan. 

Groet •02.E 

1. Kan je aangeven hoeveel containers inmlddels zijn uitgeleverd? 
Antw: De leverancier heeft ong. 550 containers aan Defensie geleverd. 

2. Is dat conform het tijdspad tot en met 2024 wat is uitgestlppeld? 
Antw: De eerste containers worden slnds medio 2019 geleverd. Eind 2019 heeft Defensie ca. 200 extra 

containers afgeroepen op basis van het voorliggende contract. Dit extra verzoek van Defensie betekent dat het 
leverschema is verlengd . Levering inclusief de extra systemen is voorzlen tot en met 2025 en loopt op 
hoofdlijnen conform schema. COVID-19 heeft bij de leverancier wet geleid tot enlge vertraging in hun levering 
aan Defensie, maar dat heeft nog niet geleid tot aanpassingen in het leverschema. Dit wordt l.o.m. de 
leverancier nauwgezet bewaakt. 

3. Als er technlsche problemen zljn; welke zijn dlt? 
4. Hoe gaat d lt warden opgelost? 
Antw: Defensle stemt geconstateerde technische zaken af met de leverancier om tot een oplossing te komen 

zoals gebruikelijk in dit soort trajecten. Zo is er bijvoorbeeld een kleine aanpassing geweest aan de deurklink 
van de container en dat wordt in overleg met de leverancler naar tevredenheld opgelost en heeft geen 
operationele consequenties. Naast dit soort technische zaken zijn we recent tegen een praktisch probleem 
aangelopen voor de combinatie voertuig en container waar we de Tweede Kamer over zullen informeren (zie 
Kamerbrief). 

s. Vanwege de afwezlgheld van de containers kunnen naar lk begrljp de Scania's niet worden 
ultgeleverd omdat ze geen complete set zijn. Daardoor zouden de trucks die wel worden uitgeleverd 
tot nader order nlet richting onderdelen gaan. Is dlt julst? 
Antw: Oat klopt. De nieuwe vrachtauto voor Defensie ls een combinatie van systemen, met de Scania Gryphus 
als basis. Afhankelijk van doel en functie van de vrachtauto bij een eenheid wordt de Gryphus met andere 
systemen aangevuld, zoals bijvoor.beeld een van de vele varianten van de Marshall-container, een aggregaat en 
verbindingsmlddelen. In andere gevallen is de combinatie bijvoorbeeld een Scanla met een kraan en een 
laadbak. 
Om eenheden nlet onnodig te belasten is gezamenlijk gekozen als uitgangspunt te hanteren dat eenheden 
'complete systemen' krijgen, die succesvof een zogenaamde integratietest hebben doorstaan. Omdat niet alle 
leveranciers dezelfde leverschema's hebben, kan het betekenen dat elementen van de ene leverancier al langere 
t ijd aanwezig zijn, maar de andere elernenten nog ontbreken, waardoor de eenheid het voertuig niet kan 
gebruiken. Ook kan zijn dat een systeem compleet is, maar de eenheid pas op een later moment ruimte heeft 
voor een wisselweek. Om de instroom goed te laten verlopen worden de wisselweken in overleg met de 



afnemers vroegtijdig lngepland op basis van het jaarprogramma van de eenheid en de jaarplannlng van de 
leveranciers. 

6. Kan je aangeven hoe het met de uitlevering van de Scania's staat? 
Antw: Er zijn ruim 850 stuks Gryphus geleverd aan Defensie. Hiervan zijn ruim 400 stuks uitgeleverd aan de 

eenheden. De rest staat nog in depot (zie antwoord op vraag 5). 

7. Hoe staat het met de rij-opleldingen voor de nieuwe trucks? 
Antw: Het Opleidings- en Trainingscommando (OCTRij) heeft beg in 2019 de eerste Scania's Gryphus 100 kN 

Low Operations ( 6x6) gekregen en verzorgt sinds het derde kwartaal van dat jaar bijscholing van chauffeurs en 
sinds eerste kwartaal van 2020 de reguliere rij-opleldlngen op de Gryphus. 
In totaal zljn Defensiebreed inmiddels 3.338 chauffeurs opgeleid om met de Gryphus te mogen rijden : 

1032 chauffeurs hebben hun rijbewijs bij OTCRij gehaald; 
348 chauffeurs hebben bij OTCRij de militaire module gehaald bij hun civlele rljbewijs; 
1958 chauffeurs hebben (vanwege het verschll met 4-tonner} bijscholing voor de Scania gehad 

Verder wil ik je het aanbod doen om nog een toelichtlng te krijgen door DMO en uitnodigen voor een bezoek om 
de Scanla's 'live' te zien. Dat laatste kun je als je tljd en interesse hebt via mljn collega iou 

plannen. 



Docnr242 
From: • uwe 1A2I KAB/SIE COM" <IOU @mindef.nl> 
Sent: Thu, 9 Sep 202118:10:14 +0100 
To: " 10.u DMO/PROJN/DIP PROJN" <11Wi @mindef.nl>;"'".1• 
DMO/PROJN/PROJN DIP'' •u• _ @mindef.nl> 
Cc: " 111.2.E 1ili DMO/BESTUUROST/COMMUN" <lllll @mindef.nl> 
Subject: Re: Concept nota Normrteller hoogtelssue Gryphus 

Ik zou gebruiksbeperking gebruiken en - iodien dat klopt - aangeven dat verplaatsing op Defensieobjecten zelf nog wel 
kan.. maar voor openbare weg ontheffing noclig is, hoe men dat regelt en met welke termijnen men daarbij rekening 
moet houden. 

Daamaast is zaak dat DOSCO/NMCC anticipeert op toename ontheffingsverzoeken. 

Van: "11.2.£ 1u.e DMO/PROJN/DlP PROJN" ~ wmindef nl.> 
Datum: donderdag 9 september 2021 om 18:43 :24 
Aan: "1a.u DMO/PROJN/PROJN DIP" -0111.i.• .([:mindef.nl> 

almindef.nl>, "'™ Cc: 11 111.u 1111E DMO/BESTUUROST/COMMUN" <•11.2.e 
"= KAB/SIE COM" <•u.t comindef.nl> 
Ooderwerp: RE: Concept nota Nonnsteller hoogteissue Gryphus 

...... ST 

We zullen de nota aanpassen. Moeten we er dan toch een formeel rijverbod van maken? Oat is nl. de strekking 
van de kamerbrlef. 

Met vriendelijke groet, 

M 1 Clli 

E ~ ~.mind ·'.ol 
I wwvv.defensi!ti.!11Mm.Q. 

RV: vrljdagmiddag 

< 111.2.L 

10.a.a 

10.ll 

<llUJI ...... 
llUJI 10.U • •OMR 10.U 

lC12Ji 111.U 10.u 



Docnr 243 
From: 
Sent: 

••rou 1a..u., Dr. Ir., OMO" <'e.u @mindef.nl> 
Thu, 9 Sep 202118:17:12 +0100 

To: ''nu.s 1= 1 DMO/BESTUUROST/REGIE" < 111u @mindef.nl>;""'" 
GENM, •1lll 1Ull OMO"< Hill 

Cc: "•!Ill 
DMO/BESTIJUROST/KAB DIR" IURE 

@mindef.nl> 
tau DMO/BESTUUROST" <•IU.I @mlndef.nl>;'' •us de, 
@mlndef.nl>;"1Ua Ir., DMO/PROJN/STGP" 

de, 

-.a @mindef.nl>;"•UE DMO/PROJN/DIP 
PROJN" <"'1.1 @mindef.nl>;"1o.u 

l 1o.u, OMO/BESTUUROST/KAB DIR"< RU @mindef.nl> 
Subject: Re: AKKOORD SCAN IA - FW: 2021 09 09 Kamerbrief Actuele ontwikkellngen Scania Gryphus 
vrachtwagen (met wijzigingen) 

Ak.koord, 

Van: ••uu.15 10.U DMO/BESTUUROST/REOIE" < ,,, .... nrn 111def.nl> 
Datum: donderdag 9 september 2021 om 12:28:08 
Aan: " .us •au • Dr. ir., OMO" <•11n {Smj ndef. nl>, "•CUE 
DMO" < 1o..u ;ftlmindef.nl> 
Cc: "111.U 1• ·21 DMO/BESTUUROST" <••u Zo.mi ndef.n l>, "1o.u de, 
DMO/BESTUUROSTIKAB DIR" 111J1111.£ a 111 in def nl>, "1m Ir., DMO/PROJN/STGP" 

@mindef nl>, 111112.< 

DMO/PROJN/DlP PROJN" .o..u a)mindefnl>, "•1.25 DMO/PROJN/PROJN DIP" 
< •O.U co mindef nl>, '' •G.U •u• , DMO/BESTUUROSTIKAB DIR" 
<•u• 'ah11i ndcf nl> 
Onderwerp: AKKOORD SCANIA - FW: 2021 09 09 Kamerbrief Actuele ontwik.kelingen Scania Gryphus 
vrachtwagen (met wijzigingen) 

Admiraal, generaal 

N.a.v. uw gesprek met CEO Scama BENELUX en vervoigens telefonisch contact met de Minister (en iue 

1IUll ?), z1jn de volgende w11z1g1ngen aangebracht in de Kamerbrief. 

Verzoek uw akkoord zodat de Kamerbrief vandaag verstuurd kan worden . 

11 



Docnr 244 
From: "W>'l.tc •0.2.E DMO/BESTUUROST/COMMUN" <'°u @mlndef .nl> 
Sent: Thu, 9 Sep 202119:05:59 +0100 
To: "1ut0 DMO/PROJN/DIP PROJN" <1112£ @mindef.nl>;"111H ___ _ 
DMO/PROJN/PROJN DIP" <•uE @mlndef.ni> 
Cc: "mu KAB/SIE COM" <••2!0 @mindef.nl>;"•o7F __ _, ~·m BS/AL/DCO" 
<•o.'l.e @mindef.nl> 
Subject: Fwd: CONCEPT: Nleuwsbericht nav Laatste versle Kamerbrief Actuele ontwlkkelingen Scanla Gryphus 
vrachtwagen 

Gents, 
Kunnen wij als DMO onderstaande vragen beantwoorden of horen die ergens anders? 

Of ze Gryphus HO met container) wel (of niet?) op defensieterrein mogen rijden. 

- Wat iemand hoe moet/kan doen voor zo'n onthefflng. Misschien zelfs hoe lang zoiets duurt 

Waar mensen met hun vragen en problemen terecht kunnen voor deze Hoogte issues. 

Groeten, 
101£ 

Van : "10.2e fo.z.e BS/AL/DCO" <1021 @mmdef.nl> 
Datum: donderdag 9 september 2021 om 17:43 :33 
Aan: 11

•112e <1m DMO/BESTUUROST/COMMUN" <10 2.E ~mindef.nl> 
Cc: •'102.£ 10u 1~1 KAB/SIE COM" <.•0 2.E @mindef.nl>, "••i.e 
1• ·2 • KAB/SIE COM" <10 z.E '@mindef.nl> 
O nderwerp : FW: CONCEPT: Nieuwsbericbt nav Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkelingen 
Scania Gryphus vrachtwagen 

to1e 

Kun j ij svp met spoed onderstaande vragen van 10.1 e uitzetten binnen OMO. 

Dan kunnen we morgenochtend een bericht met aanvullende Info zetten op Intranet. 

Ik hou het voor nu dan bij het zojulst verstuurde met - op Intranet- de toevoeging dat we zo vlug 
mogelljk meer lnformatie zullen verstrekken. 



From: •G,2.a ;ou KAB/SIE COM <1m @mindef.nl> 
Sent: donderdag 9 september 2021 17:20 
To: tcu.1 ~.u 1u.1 KAB/SIB COM <1o.u @mindef.nl>; •UI 

ro.u 111.u BS/AL/DCO <•o.u @mindef.nl>; •UL /AIJDGB/DMV/AFDMAT 
<1u 1 @mindef.nl>; •ai• uiu 

DMO/BESTUUROST/COMMUN < 10u @mindef.nl> 
Cc: •u 1 •Clll 1u.1 DIR M&D/AFD MAT <•..... @mindef.nl>; 
tlLU •ou DIR M&D/ AFD MA T/SIE PROJOS ,,,_ mindef .nl> 
Subject: RE: CONCEPT: Nieuwsbericht nav Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania 
Gryphus vrachtwagen 

Net gesproken. Betangrijk dat er voor intranet uitgebreidere versle komt, met meer details, 
handel!ngsperspectief en verwachtingsmanagement voor onze collega's die hlerdoor direct geraakt 
worden. 10.u gaf aan dat ze co.u zal vragen dlt op te pakken. Hier hebben we mijns 
inziens de hele nacht voor, omdat vanavond vrijwel toch nlemand meer op intra net kijkt. 

Mtjns lnziens moet daarin in ieder geval vooral goed duldelljk worden: 

11 

En de nota 'mogelijke hoogte-overschrijding' met de aanwijzingen erbij als download. 

From: uu.s ••.u 10.u KAB/SlE COM <111.:.a @mindef.nl> 
Sent: donderdag 9 september 2021 16:46 
To: iue 111.U KAB/SIE COM <"'" @mindef.nl>; 111ll 

B S/ALIDCO <,..... @.mindef.nl>; iou BS/ALJDGB/DMV/AFD MAT 



<i'™ ,rtllmindef.nl>; •o.u '111.u 

DMO/BESTUUROST/COMMUN <~ (@mindef.nl> 
Subject: RE: CONCEPT: Nieuwsbericht nav Laatste versie Kamerbrief Actuele ontwikkelingen Scania 
Gryphusvrachtwagen 

Eens met 11Wi zijn opmerklng over consequent zijn in de type aanduiding, 

Daarnaast constateer ik dater niks met mijn input is gedaan. 

Het nieuwsbericht vind ik nu heel hoog-ambtelljk, niet helder en niet zeker nlet passend tbv onze 
interne communicatie. 

Ten eerste laten we de kans voorbij gaan om het probleem te kaderen (de omvang van het 
probleem zo helder en daarrnee klein mogelijk te houden}. Daamaast blijft de eindgebruiker nu met 
een heleboel vragen zitten, die we wet degelljk kunnen beantwoorden. 

Hoofd Communicatie Koninkltjke Landmacht 

Koninklijke Landmacht 
Minister ic van Defensic 
K9 I Kromhout Kazerne 
Utrecht 

M. IU.1 

10.2.I! @mindefnl 

. ·l/ ho q 1 .. 1 ·111111111111li "t1l h· /:- E11;.:a;.:1·1111·111 (1:1:-1.) 

1-\. 



Oocnr245 
From: •. lll.U DWs&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" IO......, 

sent: Thu, 9 Sep 202119:16:42 +0100 
To: ''.ua DMO/PROJN/DIP PROJN" <IO.u @mindef.nf>;''1ua 

DMO/DWS&B/GRONDGE8/WPSN&LCM/WPSW <1•u @mindef.nl>;"•o.u 1a.u IO.u 

<1ou @mlndef.nl> 
Subject: Re: Concept nota Normsteller hoogtelssue Gryphus 

Goedenavond uuE 

Ik heb met '°:u afgesproken dat we morgenochtend even betlen. 

Lijkt mij dat de nota morgenochtend verstuurd wordt, anders is de rneerwaarde beperkt. 

10.U 

Van: ••tQ,U IUE DMO/PROJN/DIP PROJN" IGXU wmindef.nl> 
Datum: donderdag 9 september 2021 om 19:49:33 
Aan: "IOll DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCMIWPSN" 10.mu 

''!CUE den, 111.2.1 DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCMIWPSN" <111.2.• 

"1ua ....._. cu KAB/BUR RES" <.u.E W.mindef.nl> 
Cc: "111.U van, DMO/PROJNIPROJN DIP• <•o.u W.minde[nl>, "IU.E 1u.a 

COM" < IO.H 

" 11u 1 DMO/PROJN/PROJN DIP" < 1•.u wmindef.nl>, " 10.u 

mu DlR M&D/AFD MAT'' <•lliE @mindef.nl>, "•ou icu.e 

_. MA TLOGCO/ST/BEHORG" <••.u a'mind~f nl> 
Onderwerp: FW: Concept nota Normsteller hoogteissue Gryphus 

IU! 10.U en IUE 

mindef.nl> 

den,'°·"' 
KAB/BUR RES• 

inindefnl>, 
.iVn1indef nl>, 

KAB/SlE 
wmindef.nl>, 

KOL, 

Om verwarring te voorkomen over wat wel en nlet mag, moet de concept nota worden aangepast In I tin met de 
Kamerbrlef (laatste versie bij sle comm). Zie mailtrall hieronder. 
Ile wll jullle vragen om dit vanuit het WSO op te pakken in afstemmlng met de sie comm van CLAS. 

NB: willen jullie ook in afstemming (qua inhoud en timing) met het PT DVOW-2 en de sie comm DOSCO/ NMCC 
op de hoogte brengen van een mogelijke toename in toestemmingsverzoeken? 

Met vriendelijke greet, 

M tll.2.I! 

E 1cu.a ·~min def. nl 
l )'twv, .del'e!ll' ·. nl£dmo 

RV: vrljdagm1ddag 



Docnr246 
From: .. 111.U DMO/PROJN/PROJN DIP" <111U @mindef.nl> 
sent: Thu, 9 Sep 202119:23:34 +0100 
To: ,u.a DMO/BESTUUROST/COMMUN" <'fo.u @mindef.nl>;"t0.u 
DMO/PROJN/DIP PROJN" ~ @mlndef.nl> 
Cc: " •"2.t 1o.u KAB/SI E COM" < IUI @mindef.nl>;" iiU iW BS/AL/DCO'' 

Subject: 
vrachtwagen 

@mindef.nl>;"'IUI 
@mlndef.nl>;" •ua 

DWs&B/GRONDGEB/WPSN&lCM/WPSN" 
@mlndef.nl> 

RE: CONCEPT: Nleuwsbericht nav laatste versie Kamerbrlef Actuele ontwikkellngen Scania Gryphus 

• Of ze Gryphus HO met container) wet (of nlet?) op defensieterrein mogen rijden 
-11 

0 

• Wat iemand hoe moet/kan doen voor zo'n onthefflng. Misschien zelfs hoe lang zoiets duurt 

0 11 

0 

• Waar mensen met hun vragen en problemen terecht kunnen voor deze Hoogte Issues. 

11 
0 

0 

0 

Eventuele aanvullingen/correcties dzv mensen in CC aub. 

~ 10,2.l! 

~ 
OMO • KHK I ~ ~a.u 
1UJ! 

10.u ... imi11..!!lf..nl 



Docnr247 
From: ' ' 10u OMO/PROJN/PROJN DIP" <1•ze @mlndef.nl> 
Sent: Thu, 9 Sep 20ll 19:30:24 +0100 
To: " 10u DMO/PROJN/DIP PROJN" <"'u @mindef.nl> 
Subject: RE: Concept nota Normsteller hoogteissue Gryphus 

DJZ 

From: •0•e DMO/PROJN/DIP PROJN < •02e @mindef.nl> 
Sent: donderdag 9 september 202119:16 
To: ,o~e 1ue KAB/SIE COM <1ou @mindef.nl>; 1"~ DMO/PROJN/PROJN DIP 
<•02.e @mindef.nl> 
Cc: '<0 2.e 1m DMO/BESTUUROST/COMMUN <10 u @mindef.nl> 
Subject: RE: Concept nota Normsteller hoogteissue Gryphus 

De Normsteller gaf aan dat de wegenverkeerswet ook op de kazerne geldt en dat daar dan dus oak niet gereden 
mag worden. Ook de risico's zijn op de kazerne identlek. 
Bij wie moeten we checken of dat dan toch mag? 

Met vriendelijke groet, 

tUE 

\0 2E 

M i o2e 

E 1ou • B>m1ndef.nl 
I www.defensle.ni/dmo 

RV: vrijdagmiddag 

Van: IOll 10 2E KAB/SIE COM < 102.E @mindef.nl> 

Verzonden: donderdag 9 september 202119:10 
Aan: 1011 DMO/PROJN/DIP PROJN ••~u @mindef.nl>; 10 2E 

<••a @mindef .nl> 
CC: iou 1ou DMO/BESTUUROST/COMMUN <"'u @mindef.nl> 
Onde1Werp: Re: Concept nota Normsteller hoogteissue Gryphus 

DMO/PROJN/PROJN DIP 

Ik zou gebruiksbeperking gebruiken en - indien dat klopt - aangeven dat verplaatsing op Defensieobjecten zelf nog we! 
kan, maar voor openbare weg ontheffing nodig is, hoe men dat regelt en met welke termijoen men daarbij rekening 
moet bouden. 

Daamaast is zaak dat DOSCO/NMCC anticipeert op toename ontheffingsverzoeken. 

Van: 11 1m DMO/PROJN/DIP PROJN" io:am£ ~mindef.nl> 

Datum: donderdag 9 september 2021 om 18:43:24 
Aan: "1iu11 DMO/PROJN/PROJN DIP" <•llll @mindef.nl> 



Docnr 248 
From: 
Sent: 

"10.u · OMO/PROJN/PROJN DIP" < 102.a @mindef.nl> 
Thu, 9 Sep 2021 21:20:29 +0100 

To: 11
102.E '10;1.E 10~ KAB/BUR RES"<'°"' @mlndef.nl>;"1au 

OMO/PROJN/OIP PROJ N"~@mlndef.nl>,-: ... ~o.2~E:==-- DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" 
1111&.£ 

1021: KAB/SIE COM" < 102 E @mindef.nl>;"1Dll 
@mindef.ni>;"mT 

10-2.e: DMO/BESTUUROST/COMMUN" 
<101E 
io.u=== 

Cc: 
Subject: 

mindef.nl>;"1G.2.E 
02.e DMO/BESTUUROST/REGIE" <1au @mlndef.ni> 

" 1o.:i.e: 1o1e Ir., OMO/DWS&B/GRONOGEB" <'1ou @mindef.nl> 
FW: Concept nota Normsteller hoogtefssue Gryphus 

Gents, ondubbelzinnige guidance van het Plein en D-DMO. Geen eigen interpretaties bij de gebruiker. 

Zie onder. Ik heb de rest van de mailtrall weggelaten. 

Morgen aub asap kortslulten. 
102.t!: 

From: 1ou DMO/PROJN/PROJN DIP 
Sent: donderdag 9 september 202122:15 
To: 10.u 1ou DMO/OWS&B <•m @mindef.nl> 
Cc: 102.e 102.E Ir., OMO/DWS&B/GRONDGEB <nu @mindef.nl> 

Subject: RE: Concept nota Normsteller hoogteissue Gryphus 

10.2.£ Issue was al onderkend. 

Kortom: Betreffende combinaties komen allemaal stil te staan! 
10..2-E 

tilt.a' 10J..E-

102.E 

OMO· KHK I !!_u' 1ue 
1UI! 

1ne ,,Y!llrnindef.nl 

From: 111u ·ou OMO/DWS&B <102E @> mindef.nl> 

Sent: donderdag 9 september 2021 21:20 
To: •02.E DMO/PROJN/PROJN DIP <1m @mindef.nl> 
Cc: 1ou 111,,_ Ir., DMO/DWS&B/GRONOGEB <1ou @mindef.nl> 

Subject: Fwd: Concept nota Normsteller hoogteissue Gryphus 

10 u bij afwezigheid van icu Verzoeke iom GWS morgen tot een aangepaste notate komen die geen 
vrijheid aan de gebruiker laat om zelf een inschatting van de hoogte te maken. Daar is clit onderwerp te politiek 
gevoelig voor. Ik heb im ook geinformeerd. 

GaameKVOt 

Grt 

From: 1ou 102.e DMO/PROJN/DIP PROJN 1o<a£ @mindef.nl> 

Sent: donderdag 9 september 202117:02 
To: 1ou DMO/PROJN/PROJN DIP <1ue @mindef.nl>; in~ KAB/SIECOM 
<10iE @mindef .nl> 

11:2.E DMO/BESTUUROST/COMMUN <'o£r @mindef.nl>; 10-21. van, DMO/PROJN/PROJN DIP 



< 1•.2.~ 

DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN 1ai&i 
MAT/SIE PROJOS ,.,..e mindef.nl>; ~m 
<'au @mindef.nl>; 1G2.E 10iE 1au 
< 10 2£ @mindef.nl> 
Subject: Concept nota Normsteller hoogteissue Gryphus 

All, 

@mlndef.nl>; •02E 

m!ndef.nl>; '1oiE ••.>.e 

r1•u 1ou DIR M&D/ AFD MAT 
IOU DIR M&D/AFD MAT/ MG A-SYST 

Ing., 
DIRM&O/AFD 

Bijgaand zoals toegezegd de concept-nota die de normsteller aan de gebruikers gaat sturen {na akkoord en 
overige communlcat ie). 
De nota bevat naast de mededeling omtrent het hoogte-issue ook aanwijzingen hoe te handelen. 

M et vriendeffjke groet, 

t~2E 

102.E 

Defensie Materleel Organisatie 
Mlnisterie van Defensle 
Kromhout Kazeme I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht I 10n .... 
Postbus 90125 I 3509 BS I Utrecht I MPC SSA OMO 

E •• 2.E !llmindef. nl 
I www.defensie.nl/dmo 

RV: vrijdagmiddag 

i&DMO 

~, DVOW 
~ ·:~; Def enslebrede Vervanging 
~ Operotione/e Wiefvoe1w1gen 

W TB 
Dc{ensieV. ec:., Veivang ing 
WLS, Trorxo en W1e! "rg ng 



Oocnr249 
From: "lll~ DMO/PROJN/PROJN DIP" <l D2.E @mindef.nl> 
Sent: Thu, 9 Sep 2021 21:26:43 +0100 
To: 11

102.E I 'i o.2.• rus =------- KAB/BUR RES" <10:1.e @mlndef.nl>;"IO:u 
0 MO/PRO JN/DIP PROJN" <1UE @mlndef.nl>;"~ DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" 

===---- @mlndef.nl>;" .. u. 

@mfndef.nl>;'\111.u IGli DMO/BESTUUROST/COMMUN" 

102.E 102.e DMO/BESTUUROST/REGIE" <·1cu.e @mlndef.nl> 

Cc: •1102.e 1•.u Ir., DMO/DWS&B/GRONDGEB" <10 u 

Subject: RE: Concept nota Normsteller hoogtelssue Gryphus 

Natuurlijk: Tenzij toestemming weggebruik wordt aangevraagd, en is toegewezen. 

From: to2.E DMO/PROJN/PROJN DIP 
Sent: donderdag 9 september 2021 22:20 
To: 10.2.E 10u io.u KAB/BUR RES <1ue 
<•OU 
10.2.l! DIR M&D/AFD MAT <1ou 

@mindef.nl>; >e>a.e 

~01-E 

@mindef.nl>; •02.e 10-2.E 

102e mindef.nl>;""'u 

@mindef.nl> 

DMO/PROJN/DIP PROJN 
mindef.nl>; 102e 

KAB/SIECOM 
@mindef.nl>; ..,,. 1ou 10.2.e ST 

•o.u DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS 1oau mindef.nl>; 1ou 10.u DMO/BESTUUROST/REGIE 
<•ne @mlndef.nl> 
Cc: r•.2.e ro.u Ir., DMO/DWS&B/GRONDGEB <•o:i.a @mindef.nl> 
Subject: FW: Concept nota Normsteller hoogteissue Gryphus 

Gents, ondubbelzinnige guidance van het Plein en D-DMO. Geen eigen lnterpretaties bij de gebruiker. 

Zie onder. Ik heb de rest van de mailtrail weggelaten. 

Morgen aub asap kortsluiten. 
1o.2.E 

From: lll2.E DMO/PROJN/PROJN DIP 
Sent: donderdag 9 September 2021 22:15 
To: 10.u c1ou DMO/DWS&B < "'u (li)mlndef.nl> 
Cc: tau 10u Ir., DMO/DWs&B/GRONDGEB <"~e @mindef.nl> 
Subject: RE: Concept nota Normsteller hoogteissue Gryphus 

1D.a.E Issue was al onderkend. 

Kortom: Betreffende comblnaties komen allemaal stil te staan! 
10.2.E 

tur 1o..z.£ 
\0,2£ 

OMO - KHK I .!!!" 1ctu 
\021 

10.2.e w.:«1ilmlod1C..nl 

From: 102.E. 10.2E DMO/DWS&B < ID2.E @mlndef.nl> 

Sent: donderdag 9 september 2021 21:20 
To: itU.E DMO/PROJN/PROJN DIP <101£ @mindef.ni> 
Cc: ne 1ou Ir., DMO/DWS&B/GRONDGEB <1•u @rnindef.ni> 
Subject: Fwd: Concept nota Normsteller hoogteissue Gryphus 

102.e bij afwezigheid van ~:z.e Verzoeke iom GWS morgen tot een aangepaste notate komen die geen 
vrijheid aan de gebruiker laat om zelf een inschatting van de hoogte te maken. Daar is dit ooderwerp te politiek 
gevoelig voor. Ile heb u.u ook gemformeerd. 



Docnr250 
From: " 1•u DMO/PROJN/PROJN DIP" < 1°u @mindef.nl> 
Sent: Thu, 9 Sep 202122:15:48 +0100 
To: 11102~ 102e 1o:i.e 

OMO/PROJN/DIP PROJN" <!:e @mlndef.nl>;"1m 

KAB/SIE COM" < 10u @mlndef.nl>;"•0u 

KAB/BUR RES" < 1°1• @mindef.nl.>;" 1021 
DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" 

@mindef.nl>;" 10.u 
1m DMO/BESTUUROST/COMMUN" 1CUE 

< 101E 10 2E mlndef.nl>;" 10 2 e 

1ou 102e DMO/BESTUUROST/REGIE" < '1o2'E @mindef.nl>;"'u.e. KOL, Ir., 
OMO/DWS&B/GRONDGEB" <102e @mindef.nl> 
Subject: FW: 100 kN High Operational - Gebruiksbeperking 

Z1e bericht hieronder. Eerl ijk en duideltlk verhaal van C-LAS (hand van 1•2.• ?). Wellicht te gebruiken door de 
andere DO'n? •D2E ? 102.e ? 

In dit licht ook de nota van de normsteller bezien . Morgen kortsluiten, aubl 

Ook het radionieuws en o.a. NU.nl berlchten over de Kamerbrief en de problematiek. 

Morgen verder, 
10 2.E 

Van: ""'u 10a CLAS" <"12e @.mindef.nl> 
Datum: donderdag 9 september2021 om22:13:20 
Aan: •1u e 102e ••:i.11 l 1L11B" <'°n @mjndef nl>, "••u 
,.,_., 13LTBRIG" <10u (ri)mindef nl>, "••2£ 10 u 10u 43MECHBRTG" 
<•0 u @mindef.nl>, " ion 102e ••a OOCL" <JLL Dubbeldam@mindef.nl>, 1110 u 
102.E Ir. 1•u 102

' MA1LOGCO" <10•e @mindef.nl>, 11 1
• 2 e BGEN, 1026 OTCO" 

<v.mindef nl>, "'°u KOL, 
t021! DGLC" <1•u ~mindef.nl>, "GNC/DCOM/DepCOMMANDER" 
<102E liJpe.gnc nato.int>, "•m GENM, •ou l GNC/ST/DCOM" 
<•CU 
<'•2.£ 
t01E 102.E 

<••:tE 
<••1.8 
fl 1Q2..E 

102£ 102.E 

<102E 

l<.A.B" <•OU 
,(i)mindef.nl>, 1110 21 

!02! Jr., 102.E 

DIR P&O" <'°11 

l@.mindef.nl>, "•ou 
102.E 102.I 10 2 2 

DIR M&D" < ' l2.E 

@mindef.nl>, "•112.e 

@mjndef.nl>, 11102e GENM, CLAS" 
@mindef.nl>, n u u 

RA, 1'12.E 

KAB/BDFVEIL" 
AFDF&C" 

i"lilmindef.nl>, 
l@mindef.nl>, "10 21 de, 

BGEN, .ue DIR T&O" 
1V.mi ndef.nl>, 

"102e 10 u 10a 10u STAF/AI" < 10u @.mindef.nl>, 11102 e 

ioa 102i; DIR T&O/TOC" < •02.E @.mindef.nl>, "••u 10 2e 

1m KAB/STE COM" <•0>.E '@mindef.nl> 
Cc: 111

02 .li ·~ .. e io>.t KAB/PERSST" <••>.e '@mindef.nl>, "'°22 

•0u KABIPERSST" <10 26 @mindef.nl>, "'°2.l! ••u 1•u 
MAT" < 10u li1mindef.nl>, "'°u Mr., 1oie KAB/SIE JZ" 

IU! ST 

MAJ, ~02E ST 
DIRM&D/AFD 

<102~ 

V ADM 111.2e , Dr. ir., DMO" < 10>.E @mindefnl>, • io:u 

l@.mindef.nl>, "10u 

"IOU DMO" 
de, 

<••u @mindef.nl> 
Onderwerp: 100 kN High Operational - Gebruiksbeperking 

Commandanten, dlrecteuren, all, 

Graag aandacht voor het volgende: 



BLUF: Op aangeven van OMO en DAOG geldt per direct een gebrulksbeperking voor de Scanla Gryphus lOOkN High Operational 
in combinatie met de 8 voets Marshall container. Met deze comblnatle mogen wij voorlopig alleen nog de openbare weg opals 
het NMCC hlervoor ontheffing verleent. Dit heeft een serleuze Impact op ons gereedstellingsprogramma. Een impactanalyse zal 
volgen. 

Wat is het probleem? 
Recente metingen hebben uitgewezen dat de Gryphus lOOkN High Operational in combinatie met de 8 voets Marshall 
container in sommlge gevallen 2 tot 4 centimeter hoger is dan de wettelijk toegestane norm van 4 meter. Oaarmee voldoet het 
voertuig niet aan de eisen van de Wegenverkeerswet en mag het voertuig zonder ontheffing niet de openbare weg op. Zonder 
ontheffing gaan riJden Is een strafbaar felt. 

Voor welke combinatie geldt dit? 
Olt geldt alleen voor de Gryphus lOOkN High Operational in combinatie met de 8 voets Marshall container. 

De beperking geldt niet als er zonder container wordt gereden of met de (lagere) laadbak van Scanla. Ook gelden er geen 
beperkingen voor het gebruik van de lOOkN Low Operational. De rijopleidingen voor de lOOkN worden nlet geraakt, aangezien 
daarvoor lesvoertulgen van het type lOOkN Low Operational wordt gebruikt. 

Wat gaat er aan worden gedaan? En wat kunnen we nu nog wel? 
OMO is in overleg met de leverancier over een technische oplossing. Samen met Scania worden metingen uitgevoerd om het 
probleem in scope te krijgen. Scania denkt het probleem te kunnen oplossen. Hoe en hoelang dit gaat duren is nog onbekend. 
Tot die tijd wordt geprobeerd om ontheffingen te krijgen om te kunnen rijden. Oaarblj wordt geprobeerd om van de ROW een 
'brede' ontheffing te krijgen (een soort van 'waiver' voor alle voertu[gen van deze combinatie voor de openbare weg), maar of 
dit gaat lukken Is nog onduidelijk. Waaraan nu gewerkt wordt, is een systeem van ontheffing aanvragen voor een bepaalde tijd 
en specifieke routes via het NMCC. Oergelijke ontheffing is mogelljk als ook de ROW de route als veilig heeft aangemerkt. 

lk begrijp dat dlt onpraktisch en bewerkelijk is, maar dit is vooralsnog de enige manier waarop we de openbare weg op mogen. 
Hoe de eenheden precies dergelij ke aanvragen kunnen doen bij het NMCC wordt momenteel uitgezocht. Er wordt naar 
gestreefd om dit voor de eenheden zo makkelijk mogelijk te maken. 

Op defensieterreinen is de Wegenverkeerswetgeving van overeenkomstige toepasslng. Wei is het mogelijk na goedkeuring van 
C-BASECO in lndlvlduele gevallen en lncidenteel een voertuig te verplaatsen op het onder hem ressorterende defensieterreln. 

Impact op gereedstelllng 
lk beset ook dat het 'per direct' ingaan van de beperking voor sommige eenheden direct ingrijpt op hun geplande ritten en 
oefeningen. Daar ku nnen we op dit moment he la as niks aan veranderen. Het zal even tijd kosten om het aanvragen van de 
tljdelijke onthefflngen op de rit te krijgen. Als een werkbare oplossing te lang uitblljft zal dit ook zeker onze gereedheid raken. 
De urgentie om dlt probleem op te lossen is daarmee duidelijk op alle dekken. Een impactanalyse volgt. 

Gaat dit het lopende omwisselprogramma beinvloeden? 
Oat weet ik nlet. Oat zoeken we nu uit. In elk geval kan de wlssel met Scania's lOOkN HO zonder betreffende MLS container wet 
doorgang vinden. 

Wat verwacht ik op dit moment van jullie? 
Draag zorg dat de genoemde combinatle niet meer de openbare weg op gaat zonder ontheffing van het NMCC. Ook vraag ik 
jullie medewerking om met jullie speclalisten gevraagd en ongevraagd mee te werken om snel het systeem van 
ontheffingsaanvragen op te zetten en bekend te stellen. DM&D zal een POC bekendstellen. 

Verdere communlcatie. 
Vanavond is hierover een brief aan de kamer verstuurd en heeft DCo een nieuwsbericht hierover geplaatst op defensie.nl en 
Intranet Morgen volgt nog een aanvullend nieuwsbericht op Intranet ten behoeve van de interne communlcatle. Ook wordt 
aanvullende lnformatie verspreid in de projectlijn DVOW2. 

Tot zover. Meer volgt. 



Docnr251 
From: 
Sent: 
To: 

<111ll 

"111.u DMO/PROJN/PROJN DIP" <1"21 @mindef.nl> 
Fri, 10 Sep 202106:38:47 +0100 
• 1aa DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" 

mlndef.nl>;"tu.E den, Ing., OMO/DWs&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" 
@mindef.nl>;QIO.u tlU.a •u.e ST 

•n• KAB/8UR RES" <'o..u @mlndef.nf> 
@mlndef.nl>;••llll Cc: "\11.ll , ..... Ir., OMO/OWs&B/GRONOGEB" <'"1 

der, iou OMO/OWS&B/GRONOGEB/MWA" <'CW! @mlndef.nl>;":W 1au 10.U DIR M&D/AFD MAT" 
<' ..... 
10.a.1 OMO/BESTUUROST/REGIE" <'""' @mindef.nl>;", ..... 
<IAli 

Subject: RE: opzet aangepaste nota 

1Ul 

@mindef.nl>;"•um 
KAB/SIE COM" 

11116 mlndef.nl> 

Attachments: Nota hoogte overschrijding VAU 100 HO Gryphus icm 8-voets containers 100921_TC.docx 

Goedernorgen, een aantal wijzingen aangebracht. 
10.2.1 

I!-!! 10.U 
•11.U 

OMO • KHK I ....u to..u 
111.U 
1UI ... rnl!l!i f ,DI 

From: •au DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN IQSIU mindef.nl> 
Sent: vrijdag 10 september 2021 06:56 
To: •UE den, 1•.u DMO/OWs&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN <10.u @mindef.nf>; .us 

@mindef.nl>, DMO/PROJN/PROJN DIP< 1CU£ 

1ua DMO/PROJN/DIP PROJN <'°" @mindef.nl> 
Cc: 1u E OMO/PROJN/PROJN DIP <•ua @mindef.nl>; 1u• KOL, Ir., 
DMO/DWS&B/GRONOGEB < 1•.u @mindef.nl>; •o.u der, 1u 1 DMO/DWs&B/GRONDGEB/MWA 
<'ou @mindef.nf> 
Subject: opzet aangepaste nota 
Importance: High 

Heren, 

In de bijlage mijn opzet voor de aangepaste nota naar aanleiding van de berlchtgeving op Intranet en de 
opmerklngen op de nota van gisteren. 

Graag deze ochtend z.s.m. bespreken en via de lijn communiceren naar de gebruiker. Ile ben vandaag 
telefonisch berelkbaar modlt dat nodlg zijn. 

Met vriendel ijke greet, 

1U! 

Normsteller Cat B Wielvoertuigen 

Ministerie van Defensle 
Defensie Materieel Organisatie (OMO) 
Sectie Wapensysteemmanagement en Life Cycle Management I Afdeling Grondgebonden WPSN 
Kromhout Kazeme I Herculeslaan 1 • 3584 AB I Utrecht 1111.U 
Postbus 90125 • 3509 BB I Utrecht 

M 1u.£ 

E •o.u .Wm1ndef.nl 
I www.defensie.nl/dmo 

10.a.a 



Docnr253 
From: "•CUL 111.U DIR M&O/AFO MAT/MG A-SYSr' 
<JWFM.v. m1 @mlndef.nl> 
Sent: Fri, 10 Sep 2021 07:52:21 +0100 
To: ,,.,a= 10.U KAB/SlE COM" <.µa 

OMO/PROJN/PROJN DIP" <lllil @mindef.nl>;"•ILU 
@mlndef.nl>;"1US 
DMO/PROJN/DIP PROJW 

---- @mindef.nl> 
Cc: "1o.u _____ •IWI DMO/BESTUUROST/COMMUN" <11.u @mindef.nf;.;• •us van, 
DMO/PROJN/PROJN DIP" <Hl.U @mlndef.ni>;"•0= 1ew1 ID.£ KAB/BUR RES" 

DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN° 
•IU.I DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS" 

@mlndef.nl>;"•a.:u 
G.2.E 'CCl.2.E DIR M&O/AFD MAT" <'o.u @mindef.nf> 
Subject: RE: Concept nota Normsteller hoogteissue Gryphus 

All, 

Buiten de reeds aangereikte argumenten om meer in de lijn van de kamerbrlef te blijven, lfjkt het me bijzonder 
onwerkbaar om op het moment van een geptand transport tot de ontdekking te komen dat de auto de weg nlet 
op mag en er eerst toestemming weggebruik gevraagd moet worden . 
Mogelijk hebben we binnen Defensie niet de 'commerciE!le druk' van stilstand bij vrachtauto's, maar een 
werkbare plansystematiek gaan we met deze benadering niet krijgen. 
Daarnaast haalt het wel inzetten van voertuigen die mogelijk net binnen de marge vallen mijns lnzlens ook de 
druk weg om snel met een echte oplosslng te komen. 
Ik zou willen aanbevelen om rigoureus voor atle combinaties met de hoogteproblematiek de inzet te stoppen, 
aan te geven dat deze niet voldoen en daarmee druk op de noodzakelijke oplossing zetten. 
Resultaat moet zijn dater GEEN ENKELE twijfel kan bestaan over de hoogte; die moet te alien tijde (met marge) 
onder de 4,00m bHjven. 
Tot zover, 

Met vriendelijke groet, 

Luitenant 1•.2.& 1o.u 

Sectiehoofd Materlele Gereedheid Systemen 

Minirterie van DefensJe 
Koninklijke Landmacht 
Directie Materieel & Diensten, Staf CLAS 

Kromhout kazeme I Herculeslaan 113584 AB Utrecht I Gebouw K.09/10, 38.124 
Postbus 900041 3509 AA Utrecht I Nederland 

M 
E-mail ••u @lmindef.nl 
https://www.defensie.nl/organisatie/ laodmacht 



Docnr254 
From: 
Sent: 
To: 

"11111 DMO/PROJN/PROJN DIP" <1a.2.I! @mlndef.nl> 
Fri, 10 Sep 2021 07:59:10 +0100 
"

1au DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" 
mindef.nl>;"IGU den, Ing .. , DMO/DWs&B/GRONOGEB/WPSN&LCM/WPSN" 

@mindef.nf>;'\10u io.u 10.ll ST 
"'-u KAB/BU R RES" <111.ll @mindef.nl>;"•o.u 
1011: Ir., DMO/OWS&B/GRONDGEB" < •0.u @mlndef.nl>;"'°" der, 1o.u 

DMO/DWS&B/GRONDGEB/MWA" <tUli @mindef.nl> 
Cc: "oou io.u BS/Al/DS/DAOG/AOndOpGerh'' <'o.u ~mlndef.nl> 

Subject: Toestemming weggebruik? 

Gents, zle reactie op NU.nl. Kunnen we uitzoeken of er zoiets bestaat, als een 'high cube' vergunnlng? 

.o.:1.£ 

~10.2.J! 

1!1,2.E 

OMO. KHK I ..... ID.2.lt 

1oy 
to:u: ... m inck .!11 

From: ••.u 1o..u: KAB/SIE COM< ,o:u; @mlndef.nl> 
Sent: vrijdag 10 september 2021 08:50 
To: tou tau t0.u DIR M&O/AFO MAT <1a.u 

DMO/PROJN/PROJN DIP <10.u @mindef.nl>;.u• ......, 
•oaii.e mindef.nl> 
Cc: 1a.u 

Subject: RE: 

Reactie op Nu.nl 

10.u 85/AL/DS/Dlr. Plan./AfdlanOptr <1•u 

RoepieRoepie 7 minuten geleden 

@mlndef.nl>; iu.e 

DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS 

@mindef.nl> 

Een 'papieren' probleem. High cube vergunning aanvragen en het is opgelost. Zoiang 1e maar onder de 4.20 
meter blljft 

From: to..u !Ul ••.z• DIR M&D/AFD MAT< •o.:i.E (almindef.nl> 
Sent: vrijdag 10 september 202107:47 
To: •a.:u •m 1l1li 11LMB/STSTCIE/BRIGST/SIE NATOPS/MllADV <•o.u @mindef.nl>; 1ou 10.u 

tA.ll MATLOGCO/AFO TECH/TECHNO/STGP <tou @mindef.nl>; 14.2.11 t0.2.1 10.:i.r DIR M&O/AFD 
MAT< mu @mindef.nl>; tUE •0 u ID.2.I! DIR M&D/BDFV&DNSTN/SIE VERPLN 
<•Cl.2.I! 
to.u MATLOGCO/AFD LOG/OUO/PRODBEST <•o.u 

<'111£ 

@mindef.nl>; •o.u 

@mjndef.ni>; 10.21 den, 
10.1.1 tur KCT/HK/ST/SIE 54/MATBEH 

@mindef.ol>; 
1llE 111.2.1 MA TLOGCO/ST /SIE PLANS <102.a @mjndef.nl>; •ua 

@mindef.nl>; ...u. LSK/DMI/ AMGEA/EX.ASS < IUI 

•o:u: CLSK/PLV C-
MBA, OMO/PROJN/PROJMNGT/POOLSI 

<tlU8 

IUE OOCL/HQ/SIE G4/VMATLOGOPN <162.& 

M&D/BOFV&DNSTN/SIE FM <10.(1 

IUI tO:U DIR M&O/AFD MAT/MG A-SVST <111.ll 
CIE/CIEST <~ 

@mindef.nl>; 'o.:i.w 

@mlndef.nl>; •o.z• 1o.2.1 1o.u DIR 
@mindef.nl>; 10.2• 

11LMB/20NATRBAT /F-@mindef.nl>; .o.:i.• 

, @mindtf.nl>; !CUE 

nua CZSK/Ml/Ml/KWVC/VOEFrrGN <1u1 @mlndef.ni>; toll KAP, 11•2.1 l3LTBRIG/30NATRBAT/E-
CIE/4NRPEL/2NRGP <•0.u @mindef.nl>; iill 11>2.s 43MEOlBRIG/STSTCIE/BRIGST/SIE G4 

10..U tlUJI OTCO/LTC/Opleiding < tRli @mindef.ni>; lo..u 

@mindef.nl>; 1o.:i.11 

111.2.• DOSCO/sr DOSCO/BVO/MATLOG 
<llll @mindef.nf>; •UA 10.U 



DMO/JIVC/EC/C.OMP CTRM/PORTFOU&P <,_tell _______ _ ,@mindef.nl>; tou 
DOSCO/OPOD/DCR/RCM/RBO tau 

< n•2.1 .@min def. nl>; ~o.u 

1ua _ ~OTCO/STAF/AFD P&I 
DIR M&D/AFD MAT/MLO&PROCMT 

de, 

<IC!.U ~>; 
i.u1 fO.u llLMB/STSTCIE/BRIGST/SIE NATOPS/NAT <'10.U~>; _u.a __ _ 

tll.U DIR M&D/BDFV&DNSTN/SIE VMB <UIUL !@mindef.nl>; o.u i m 1ci.U 1GNC/ST/RES/CMO 
G4/SUSTAINMT <ia.u @m_indef.nl>;~ 

1t.u ~DU, Dr. 111.2.1 C2SK/IB&B/INT/PROG MNGT <•u.• 1@miodef.nl>; 1112.1 DIR 
T&O/AFD ONlW/PROJECTEN <~IE .@mindef.n l>;~ ••..u DIR M&D/AFO IV&OS/SIE IV 
<10.U @mindef.nl>; 11t2.1 _. 

to.u OTC.O/STAF/AFD LOGZKN <1m __.@mindef.nl>; •llll •au DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS - IUE 10.ll MAfiOGC.O/AFO TECH/TECHNO/INSTROOMB 
< IGa.l 

uu• uu.1 

<'UJI 
, , 1llh 1tui DIR P&O/AFD PG/SIE P&R <'lo.u ~>; lllli 

.cu.• MATLOGC.0/ST/BEHORG <•tu.• 

@mindef.nl>; ~ 
STAF/AI 

10•11 DIR M&D/BDFV&DNSTN/SIE VMB <i1o:n @mlndef.nl>; 11.2.1 

10..u DIR M&D/AFD MAT/MG A-SYST <ou {@ mindef.nl> 
Cc: 1o.u .o..u BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdlanOptr < IUI 

1t.n OTCO/KMS/SVVO <cu 
t0.11. IC.ll 1a.u MATLOGCO/AFO LOG/DUO----
< 1o.u @mlndef.nl> 
Subject FW: 

Goedemorgen, 

Bij deze ter info. Ref DVOW-2 overleg gisteren. 

@mindef. nl>; fG1.I •O..U 

'tt.:H 

@.mindef.nl>; 
KAB/SIECOM 



Met vriendelijke groet, 
10.Z.I 



Docnr 255 
From: "1112.E to1e 10.1e KAB/BUR RES" <'°2.E @mindef.ni> 
Sent: Fri, 10 Sep 2021 08:45:33 +0100 
To: "«l~E DMO/PROJN/PROJN DIP" <101E @mindef.nl>; ''•OlE Ing., 
DMO/DWS&B/GRONOGEB/WPSN&LCM/WPSN" io.11J!!.e mlndef.nl>;"•m den, Ing., 
DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" <'iou @mindef.nl>;"w'.ie- van, DMO/PROJN/PROJN DIP" 
¢ 1ou @mindef.ni> 
Cc: "ro.u ro.2E' Ir., DMO/DWS&B/GRONDGEB" °"101£ @mindef.nl>;" 102.e 

der, 1o·u DMO/DWs&B/GRONDGEB/MWA" <'lo.U @mindef.nl>;°"1°2l 
===~~ 

DIR M&D/AFD MAr' 
< 1112.E 

10211 

< 102.E 

DMO/BESTUUROST/REGIE" <;m @mindef.nl>;"lo.u 

Subject: RE: opzet aangepaste nota 

@mlndef.nl>;"l'o.1E li'.i£ 

10i=e====- KAB/SIECOM" 
•o.u mindef.nl> 

Attachments: Nata hoogte oversc;hrijding VAU 100 HO Gryphus icm 8-voets containers 10092l_TC (004).doc:x 

All, 

Zie bijgaande aangepast met opmerkingen van 1112.E 

Volgens mlj kan bericht zo naar gebruikers WSO. 

Met vr1endelljke groet, 

102.E 

I02E 

Sectle Materiele Ger eedheld Systemen - vz WSO Scania Gryphus 

Mlnlsterle van Defensie 
Koninklijke Landmacht 
Kabinet Commando Landstrljdkrachtcn 
Kromhoutkazerne K09-3.8102 
Bezoekadres: Herruteslaan 1 
3584 AB Utrecht 

M OU 

•O:te l!lmindef.nl 
1ou Q)m!odefnl.onm1s;rosojt.colT) 
www.defensle.nl 

From: 102e DMO/PROJN/PROJN DIP <•ne @mlndef.ni> 
Sent: vrijdag 10 september 2021 07:39 
To: 10t..e DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN •o.m.e 

~~= 
mlndef.nl>; o'll:Z.E - den, Ing., 

DMO/DWs&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN <'0 2E @mindef.nl>; , Qi"E van, DMO/PROJN/PROJN DIP 
<•O:U 

DMO/PROJN/DIP PROJN <'°'u @mlndef.nl> 
Cc: 102.E 10.u Ir., DMO/DWs&B/GRONDGEB <W:Z.E 

DMO/DWs&B/GRONDGEB/MWA <'ou @mindef.nl>; 1m 

@mindef.nl>; ,,u 

der, .... u @mindef.nl>; 'llu 
101E 10:1.! DIR M&D/AFD MAT 

< 1ou @mlndef.nl>; 10•£ 10.u 

'°"' DMO/BESTUUROST/REGIE <'•0 :z.e @mindef.nl>; 
IOU UE DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS IOlH.P 

Subject: RE: opzet aangepaste nota 

Goedemorgen, een aantal wijzlngen aangebracht. 
IO:Z.! 

ttU t01E 

102.E 

OMO - KHK I "'.!! ...,'ll..,:t.-.e __ __. 



111.U 
~ .. ·•[!!!ndef.nl 

From: io.u DWS&B/GRONOGEB/WPSN&LCM/WPSN ,,,_. 
Sent: vrijdag 10 september 2021 06:56 
To: uu.a den, '•u• DMO/OWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN < io.u @mindef.nl>; tCl.1& van, 
DMO/PROJN/PROJN DIP <'ICl.U @mindef.nl>; 
l6ll DMO/PROJN/DIP PROJN •OJllU @mindef.nl> 
Cc: IOll OMO/PROJN/PROJN DIP <.u• @mindef.ni>; •llf' KOL, Ir., 
DMO/DWS&B/GRONDGEB <1a.u raJmindef.nl>; 1o.u der, NU.a OMO/DWs&B/GRONOGEB/MWA 
<JG.yd ie.u @mindef.nl> 
Subject: opzet aangepaste nota 
Importance: High 

Heren, 

In de bijlage mijn opzet voor de aangepaste nota naar aanleiding van de berichtgeving op Intranet en de 
opmerkingen op de nota van glsteren. 

Graag deze ochtend z.s.m. bespreken en via de lijn communlceren naar de gebruiker. Ik ben vandaag 
telefonisch bereikbaar mocht dat nodig zijn. 

Met vriendelijke groet, 

IOU 

Normsteller Cat 8 Wielvoertuigen 

Minlsterle van Defensie 
Defensle Materieef Organisatie (OMO) 
Sectle Wapensysteemmanagament en life Cycle Management I Afdeling Grondgebonden WPSN 
Kromhout Kazeme I Herculeslaan 1 - 3584 AB I Utrecht I •u.a 

Postbus 90125 - 3509 BB I Utrecht 

M 1ou 

E io.u LBlmlndetnl 
I www.._d..ekfisie.nlLd!JlQ 
Afwezig: vrijdagmiddag 

Wij zijn 
Wij maken 11erbinding tussen 

DM 
willcn en kunnen 



Docnr257 
From: "•cue: 10.u OMO/BESTUUROST/REGIE" <102.e @mindef.nl> 
Sent: Fri, 10 Sep 202109:17:26 +0100 
To: " 1112.e~- DMO/PROJN/DIP PROJN" <llli'!ic 1@mlndef.nl>;"1D2.E 1ou 10.u ST 
iou KAB/BUR RES" <102.e @mlndef.nl>;' m DMO/PROJN/PROJN DIP" 
<1C.2.E @mindef.nl>;"10.u DWs&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" 
'IO.m.E mlndef.nl>;" 10u den, Ing., DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" 
<102.E ----COM" <1Q.:z.e 

___ @mindef.nl>;"1G.2.£ 

@mindef.nl> 
Cc: 1102.T Ir., DMO/DWS&B/GRONDGEB" <1°'u 
der, 1112.e DMO/DWS&B/GRONDGEB/MWA" <101e @mindef.nl>;"102e 
<142.E 

10.2.E 

Subject: 
DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS"-.£ 

RE: opzet aangepaste nota 
mindef.nl> 

@mindef.nl>;" 102.e 

KAB/SIE 

111.2.E 

m.i. nu in lijn met Kamerbrief. lk neem aan dat de ontvanger ( 1.01e 

voor verspreiding DOn? 
) een nota (ter actle) klaar heeft llggen 

From: 1cue: DMO/PROJN/DIP PROJN <102.I! @mlndef.nl> 
Sent : vrijdag 10 september 202110:06 
To: '1oie 1ou 10u KAB/BUR RES <'°.u @mindef.nl>;••u DMO/PROJN/PROJN DIP 
<10.1e 1ue mindef.nl>; 
'1ou den, 10.u DMO/DWs&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN <'i12L @mindef.nl>; •m van, 
DMO/PROJN/PROJN DIP <'10n @mlndef.nl>;•o.1e ltm DMO/BESTUUROST/REGIE 

@mindef.nl> 
Cc: 102e 1102.0 Ir., DMO/DWS&B/GRONDGEB <10u @mindef.nl>; »u der, ,.._, 
DMO/DWS&B/GRONDGEB/MWA <,..u @mindef.nl>;me tue 102.1 DIR M&D/AFD MAT 
<102.E 

10.2.li DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS 1oea.e 
Subject: RE: opzet aangepaste nota 

Lljkt goed. Dank voor de snelheid, iou c.s. 

@mindef.nl>; 102.11 
mlndef.nl> 

Graag even reactie van Communicatie en Regie aan 1m zodat het bericht eruit kan. 

Met vriendelijke greet, 

1G.2.E 

102.£ 

M 1ou 
E ·~u _ 11>mlndef.nl 
I www.defensie.nl/drno 

RV: vrijdagmiddag 

Van: •OU •OU 102.E KAB/BUR RES <1'U.£ 
Verzonden: vrljdag 10 september 2021 09:46 
Aan: fb2E DMO/PROJN/PROJN DIP <1•2.E 
DMO/OWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN 1021U 

DMO/OWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN <'°'".;;;:te~=--
<10.2.E 

tlUE Ir., DMO/DWS&B/GRONDGEB <1Cl.2.I! 

@mindef.nl>; •02e Ing., 
mindef.nl>; 1o.u den, Ing., 

@mlndef.nl>; 10u van, DMO/PROJN/PROJN DIP 
1@mindef.nl> 
.-O>mlndef.nl>; 1ou der, .,u 



DMO/DWS&B/GRONDGEB/MWA <101e @mjodef.nl>; 1m 
<'0.2.E 

"u: DMO/BESTUUROST/REGIE < 1ue 
1021! I021 DIR M&D/ AFD MAT /SIE PROJOS 1o•H£ 

Onderwerp: RE: opzet aangepaste nota 

All, 

Zie bijgaande aangepast met opmerkingen van 10u 

Volgens mij kan berlcht zo naar gebruikers WSO. 

Met vriendelrjke groet, 

102.E ) 1ne 
llUE. 

Sectie Materlete Gereedheid Systemen - v:z WSO Scanla Gryphus 

Ministerie van Defensle 
Koninklijke Landmacht 
Kabinet Commando Landstrijdk:rachten 
Kromhoutkareme K09-3.8102 
Bezoekadres: Hercu!eslaan l 
3584 AB Utrecht 

M 10.2.E 

102.e LOlm1ndef.QI 
io2 s Jilmindefol .on ml C!'.Osoft.com 
www.defensie.nl 

+10lE 1011 

rnlodef.nl> 

DIR M&D/AFD MAT 
@mindef.nl>; 1021 

@miodef.nl>; 

From: •ca DMO/PROJN/PROJN DIP <10.2.e @mindef.nl> 

Sent: vrijdag 10 september 2021 07:39 
To: 1oze DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN iOl&E mindef.nl>; iou den, Ing., 
DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN <10u @miodef.nl>; ttu van, OMO/PROJN/PROJN DIP 
<'°te 

DMO/PROJN/DIP PROJN 101'IR£ ®mindef.nl> 
Cc: ue 10u Ir., DMO/DWS&B/GRONDGEB <'°n 

DMO/DWS&B/GRONDGEB/MWA <•ue @mindef.nl>; 1•u 

<••2E 
IOU DMO/BESTUUROST/REGIE <•OU 

102! ~u DIR M&D/AFO MAT/SIE PROJOS -u 

Subject: RE: opzet aaogepaste nota 

Goedemorgen, een aantal wijzingen aangebracht. 
102.6. 

101 10.2E 

1ne 

OMO - KHK I ,.,. 1o~e 
102e 
•t.2.& !llmlndof.nl 

@mindef.ol>; 1ne 

der, io:i.e @mindef.nl>; 102.E 

101e t.02~ DIR M&D/AFD MAT 
@mindef.nl>; 101e 102e 

@miodef.nl>; 
mlndef.nl> 

From: 1m DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN 10111u 

Sent: vrijdag 10 september 2021 06:56 
To: 10.te den, 10u DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN < m.a @mindef.nl>; 102.a van, 

DMO/PROJN/PROJN DIP <1ou @miodef.nl>; Eijk, G, 
1au DMO/PROJN/DIP PROJN 1llft.1 @mindef.nl> 

Cc: •m DMO/PROJN/PROJN DIP <'°n @mindef.nl>; t02.E KOL, Ir., 

DMO/DWS&B/GRONDGEB <1021: @mindef.ni>; 102.c der, 1m DMO/DWS&B/GRONDGEB/MWA 



Docnr 258 
From: " i'Ou der, 10.u DMO/DWS&B/GRONDGEB/MWA• <,1111E @mindef.nl> 

Sent: Fri, 10 Sep 202109:21:57 +0100 
To: "1o2e DMO/PROJN/DIP PROJN" <>ll.u @mindef.nl>;"••:ut 
DMO/PROJN/PROJN DIP" .:,10.2.11 @mindef.nl>;"t11.2.e DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" 
io.11111.e mindef.nl>;"<o2e den, Ing., DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" 
.(10H 

102.11 KAB/BUR RES"~ @mindef.nl>;"to2.E 
< 102.1 @mindef.nl> 

@mindef.nl>;"1ue 

'102.E Ir., DMO/DWS&B/GRONDGEB" 

Cc: "1ou 10-2.E BS/AL/DS/DAOG/AOndOpGerh" < •o.2.E @mlndef.nl> 
Subject: RE: Toestemmlng weggebruik? 

Allen, 

••2.E 102:ilsr 

De autoriteit voor Toestemming Weggebruik (TW) ligt bij de CDS conform Handleidinq Weqverkeer en wordt 
ultgevoerd door het NMCC. De Handleiding Wegverkeer geeft de llmleten en procedures. De RDW vervult alleen 
een adviesrol ten aanzien van de routes op basis van de Dlgltale '102.~ neemt die 
informatie op in de TW. 

De volgende tekst is afkomstig uit de "Dienstverleningsafspraken voor route advles hoogte transportenn 

Oefensie ~r. tr:insport met bui lenw~Helijke afmetingen 

Door Opdrachtgever worden transporten ultgevoerd die de wetteli]k 1 toegestane afmetingen en 
gewichten overschriiden. Het betrefl hier met name transporten met een buitenwettell)ke hoogte. Voor 
de:ze tr"<an$1)orten is voor Oefensle geen ontheffin9 op grond van artikel 149a, tweede lid van de 
Wegenverkeerswel 1994 verelst. Opdrachtgever mag zelf het besluit nemen om een transport over 
een bepaalde roure te Iatan rijden. Uiteraard Is er de wens om dlt op een veillge manler te doen met 
behoud van infrastructuur. 

Met vrtendelljke groet, 
.. u: 

ltH 
Werkdagen : maandag t/m donderdag 

Van: 1ou DMO/PROJN/DIP PROJN <t<tu @mindef.nl> 
Verzonden: vrijdag 10 september 2021 09:49 
Aan: 102£ DMO/PROJN/PROJN DIP < 1U6 

DMO/DWs&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN •a.ate 

DMO/DWs&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN <10.u 
< 10.2e 

DMO/DWs&B/GRONDGEB <102.E @mindef.nl>; 1m 

<'°u @mindef.nl> 
CC: 1a.u 1m BS/AL/DS/DAOG/AOnd0pGerh"<102.E 

Onderwerp: RE: Toestemming weggebruik? 

@mindef.nl>; 11au Ing., 
mindef.nl>; 1o2.e___ den, Ing., 

@mindef.nl>; io2e van, DMO/PROJN/PROJN DIP 
@mindef.nl>; '10u. io.2.e Ir., 

der, 10u DMO/DWS&B/GRONDGEB/MWA 

@mlndef.nl> 

https: //www.evofenedex.nl/kennis/vervoer/maten-en-gewichten-vrachtwagens/ ontheffloqen-vervoer-van-ladlnq 
ONTHEFFINGEN VERVOER VAN LADING 
De ROW geeft ontheffingen af voor het vervoer van lading en voor speciale voertuigen, maar er zijn ook 
gecombineerde ontheffingen. 
Onteffingen gelden op de aangegeven wegen of routes in Nederland. Er zijn standaardmodellen. Je kunt het 
aanvraagformuller downloaden op de site van de afdellng TET van de RDW. 

Afmetingen 
De ontheffing voor ondeelbare lading wordt verleend voor een jaar bij het vervoer van lading tot: 



een breedte van 3,50 meter 
een hoogte van 4, 15 meter 
een lengte van de combinatie van trekker met oplegger van 27 meter, mits de oplegger is voorzien van 
gedwongen besturing 
een aslast van 12 ton op rijkswegen en 10 ton op andere wegen 
een oversteEk van 8,00 meter v66r de voorzijde van de gedwongen gestuurde dieplader aanhangwagen 

https://www.rdw.nl/zakellik/branches/transporteurs/jaarontheffing 
Jaarontheffingen 
De ROW geeft naast incidentete ontheffingen ook jaarontheffingen af. Deze ontheffingen worden afgegeven voor 
verschillende voertuigen en combinaties en hebben een getdigheidsduur voor 1 jaar. 
Wat kunt u doen7 
Digitale kaart raadplegen 
Convoi exceptionel 2 
Een jaarontheffing wordt afgegeven tot de volgende maximale transportafmetingen: 

lengte :S 27,50 m 
breedte 5 3,50 m 
hoogte s 4, 25 m 
massa 5 100.000 kg 
aslasten :S 10.000 kg voor normate assen 
aslasten :S 12.000 kg voor pendelassen 
Een jaarontheffing heeft een landelijke dekking, waardoor deze geld1g 1s voor een netwerk van door 
wegbeheerders vrijgegeven wegen. De toegestane wegen kunt u raadplegen via de digitale wegenkaart 
ontheffingen (DWO}. Ook de beperkingen (zoats hoogte gegevens en wegwerkzaamheden} worden op de nieuwe 
kaart getoond. Deze digitale kaart hoort bij het ontheffingsdocument. De transporteur is verplicht om deze te 
kunnen tonen. Dat kan via een geprinte schermafdruk of Pen moblel apparaat {smartphone of tablet) waarop de 
website met route te tonen Is. 

Voorbeelden jaarontheffingen 
Een aantal voorbeelden waarvoor een Jaarontheffing kan warden afgegeven zijn: 

Vervoer van ondeelbare lading; 
Vervoer van Bedrijfswagenchass1s; 
Vervoer van Highcube containers; 
Kermtsvoertuig; 
Vervoer van Kraandelen en Ballast; 
Vervoer van zelfdragende lading ( 10.a ); 
Een zelfrijdend werktuig {kranen); 
Vervoer van getrokken werktulgen. 

Met vriendelijke groet, 

H HU.II 

E IOLI ~p~ 
I www.defens1e.nt/dmo 

RV: vrijdagmiddag 



Docnr260 
From: " ciu 10.u Ir., DMO/DWS&B/GRONOGEB" <142L @mlndef.nl> 
Sent: Fri, 10 Sep 202110:36:22 +olOO 
To: "1ou 11l2J! DMO/BESTUUROST/REGIE" <'o.it @mindef.nl>;"1ue 

DMO/PROJN/DIP PROJN" <1ue @mlndef.nl>;"10= •0,e 1•u KAB/BUR RES" 
Ing., 

DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" _t0~•~e~==-- mlndef.nl>;" ,._.2e_-=- 1021; ~ou 
DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" <'au @mlndef.nl>;"1o2.r. van, DMO/PROJN/PROJN DIP" 
<;10 '1E @mindef.nl>;"m.e 
102.E MATLOGCO/ST/BEHORG" <102e @mindef.nl> 
Cc: " 10.u der, lou DMO/DWS&B/GRONDGEB/MWA" <1ou @mlndef.nl>;"uiu 
1021: 1ou DIR M&D/AFD MAr' <10u @mindef.nf>;" 102.e 1'U£ DMO/BESTUUROST/COMMUN" 
< tUl 10.21. mindef.nl>;" 1ue 
SHJ, van den, 1iiiE DMO/OWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM" <1•.z.E @mindef.nl> 
Subject: RE: opzet aangepaste nota 

'102.E et all, 

In zijn bericht aan zijn OCn heeft C-LAS ondermeer de volgende zin gecommunlceerd: "Op defensleterreinen is de 
Wegenverkeerswetgeving van overeenkomstige toepassing. Wei is het mogelijk na goedkeuring van C-BASECO in individuele 
gevalfen en incidenteel een voertuig te verplaatsen op het onder hem ressorterende defensieterrein." 

Willen wij d ie nog specifiek opnemen in de nota? 

Mvg, 
102.e 

From: 10.z.E 1a.u DMO/BESTUUROST/REGIE <10a.f @mindef.nl> 

Sent: vrijdag 10 september 202110:17 
To: 1Q.u DMO/PROJN/DIP PROJN <1ou @mindef.nl>;'1ou 1ue 102e KAB/BUR RES 
<• 2£ 

OMO/DWs&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN ICU51.E 

DMO/OWS&B/GRONOGEB/WPSN&LCM/WPSN <1fu 

<n u 

••u MAnOGCO/ST/BEHORG <10u @mindef.nl> 
Cc: 102e uu Ir., OMO/OWS&B/GRONDGEB <'ue 

@mindef.nl>; 10u 

mindef.nl>; 1•u 10u 10u 

@mlndef.nf>; •o.tt van, DMO/PROJN/PROJN DIP 
@mindef.nl>; 1ue 11u 

@mindef.nl>; .,a der, 1•.u 

OMO/DWS&B/GRONDGEB/MWA <102.t'. @mindef.nl>; 1•2e 1n e tm DIR M&O/AFO MAT 
<10:1.a @mlndef.ni>; 1•u 

DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS 1omu mindef.nl> 
Subject: RE: opzet aangepaste nota 

Ing., 

m.I. nu In lijn met Kamerbrief. Ik neem aan dat de ontvanger ( 1Du 

voor versprelding DOn? 
) een nota (ter actle} klaar heeft liggen 

From: 1011 .,.:u: DMO/PROJN/DIP PROJN 10~ .@mrndef.nl> 

Sent : vrijdag 10 september 202110:06 
To: 10u 10.:i.e 10u KAB/BUR RES <'112E @mindef.nl>;102.E DMO/PROJN/PROJN DIP 
<•oze 1•.u mindef.nl>; 
1ne den, [1aze. DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN <102e @mindef.nl>; •m van, 
DMO/PROJN/PROJN DIP <1o1e @mindef.ni>; 1ue 1~,_e DMO/BESTUUROST/REGIE 
<1Q2£ 

Cc: 1ou 101e. Ir., DMO/DWS&B/GRONDGEB <10.2.e 

DMO/DWS&B/GRONDGEB/MWA <10u @mindef.nl>; •G.2;& 

102..E DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS ICnllE mindef.nl> 

Subject: RE: opzet aangepaste nota 

,@mindef.nl> 
@mindef.nl>; 1ou der, 10u 

DIR M&D/AFD MAT 
@mindef.ni>; 1ou 



Lijkt goed. Dank voor de snelheld, 1ou c.s. 

Graag even reactie van Communicatie en Regie aan ••u zodat het bericht eruit kan. 

Met vriendelijke groet, 

102.1! 

102.E 

E 10 2.E , q rn!ndeC of 
I www.defens!e.ol/dmo 

RV: vrijdagmlddag 

Van: i02e 10u '°u KAB/BUR RES <"a 

Venonden: vrijdag 10 september 2021 09:46 
Aan: 1ou DMO/PROJN/PROJN DIP <•ou 

DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN 1ome 
DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN < 102a 

<102E 

CC: 1ou 10>£ Ir., DMO/DWS&B/GRONDGEB < 10 u 

@mindef.nl> 

@mindef.nl>; 1oie Ing., 

mindef.nl>; •02E den, Ing., 
@mindef.n l>; 1m van, DMO/PROJN/PROJN DIP 

@mindef.nl> 
@mlo_def.n l>; 102.£ der, 1o:z.e 

DMO/DWS&B/GRONDGEB/MWA <1111E @mindef.nl>; 1o:u IOU 1024! DIR M&D/AFD MAT 
< 102E @mindef.nl>; iou 111E 

•0 a DMO/BESTUUROST/REGIE <10u @mindef.nl>; 
•ne 1m DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS 1o1H.E 

Onderwerp: RE: opzet aangepaste nota 

All, 

Zie bijgaande aangepast met opmerklngen van .,n 
Volgens mij kan bericht zo naar gebruikers WSO. 

Met vriendelfjke groet, 

IOU ) 1021. 

IOU 

Settle Matenele Gereedheld Systemen - vz WSO Scania Gryphus 

Ministerie van Defensie 
Koninklijke Landmacht 
Kablnet Commando landstrijdkrachten 
Kromhoutkazerne K09-J.B102 
Bezoekadres:~eslli!O..l 
3584 AB Utrec!]t 

M 10u 
1ue lllmindef.n! 
101e 'J!rriindefn!.oomlcrosoft.com 
www.defensie.ni 

mlndef.nl> 



Docnr261 
From: 
sent: 

"iW. 1au DMO/OWs&B/GRONOGEB/WPSN&LCM" <'.1LU @mlndef.nf> 
Fri, 10 Sep 202110:50:23 +olOO 

To: ""'" Ir., DMO/DWS&B/GRONDGEB" <11ih @mlndef.nl>;"ciu 

~=-- DMO/PROJN/OIP PROJN" 
@mindef.nl>;"tUS 

DMO/BESTUUROST/REGIE" ic.u @mlndef.nl>;"ta.1.1 

=~-
DMO/PROJN/PROJN DIP" <i,' ..... @mlndef.nl>;"~ DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" 
1ua1 mlndef.nl>;" 1G.U den, Ing., DMO/DWs&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" 
<to.u @mindef.nf>;"iua to.a KAB/SIE 
COM" <'o.u 
Cc: 

---~@mindef.nl> 
"1ou der, •o.u DMO/OWs&B/GRONDGEB/MWA" <1A.U @mindef.nl>;"w.a 

1u• •u.a==--===-DIR M&D/AFO MAT" <'o.u @mlndef.nl>;"1ou •a.u DMO/BESTUUROST/COMMUW 
IG.21 mlndef.nl> < ..... 

Subject: RE: opzet aangepaste nota 

Oat zou ik niet doen. C-Baseco Is nlet de bevoegde autoritelt om ontheffing te verlenen (lees toestemming 
weggebruik te geven). 

Wellicht is het wel mogeliJk om een permanente ontheffing te krljgen voor verplaatslngen over 
defensleterreinen. 

1UI 

Van: •o.u to.a.E Ir., DMO/DWS&B/GRONDGEB <~ @mindef.nl> 
Verzonden: vrijdag 10 september 202111:36 
Aan: •CUI llW OMO/BESTUUROST/REGIE <141.1 @mlndef.nl>;lll.1£ DMO/PROJN/DIP 
PROJN <1o.u @mindef.nl>; iou 

DMO/PROJN/PROJN DIP <ta.ll @mindef.nl>;••is DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN 
1ua• mindef.nl>; 1o.u den, Ing., DMO/DWS&B/GRONOGEB/WPSN&LCM/WPSN 
<•11.2.11 @mindef.nl>;lllll 11.U KAB/SIE 
COM< ...... • @mindef.nl> 
CC: lllll der, llWI DMO/DWS&B/GRONDGEB/MWA <1AU @mindef.nl>; tu.! llWE IO.U DIR 

M&O/AFD MAT <1112.E @mindef.nl>; 
10.U ICIU DIR M&D/AFO MAT/SIE PROJOS •Gll.U mindef.nl>; 141.u 

OMO/OWs&B/GRONDGEB/WPSN&LCM <IG.U @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: opzet aangepaste nota 

111.2.e et all, 

In zijn bericht aan zijn OCn hee~ C-LAS ondermeer de volgende zin gecommunlceerd: "Op defensieterreinen is de 
Wegenverkeerswetgeving van overeenkomstlge toepassing. Wei is het mogelijk na goedkeuring van C-BASECO In individuele 
gevallen en inddenteel een voertulg te verplaatsen op het onder hem ressorterende defensieterreln." 

Willen wij die nag specifiek opnemen in de nota? 

Mvg, 
iua 



Docnr262 
From: 
Sent: 
To: 

"1au DMO/PROJN/PROJN DIP"<"= @mlndef.nl> 
Fri, 10 Sep 202111:49:48 +olOO 
··~.... ICWI DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCMU 

<'IU.5 

•JU.a 10.2.1 DMO/BESTUUROST/REGIE" <•o.u __ _,@mlndef.nl>;"1ou 
@mlndef.nl>;"•a.u 

DMO/PROJN/OIP PROJN" 
< IUI @mindef.nl>;" •u.i Ing., 

mlndef.nl>;" 10.u den, Ing., DMO/OWs&B/GRONOGEB/WPSN&LCM/WPSN" iii.iii"" 
DMO/ DWS&.B/ GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" <10.2.f. @mlndef.nl>;" •0.2.e van, DMO/PROJN/PROJN DIP" 
<111.2.I @mindef.nl>;"111.2.1! tGU 

t0.2.1 MATLOGCO/ST/BEHORG" <•ua @mindef.nl> 
Cc: 1110

.2..1 der, •a.u DMO/OWs&B/GRONDGEB/MWA• <ou @mlndef.nl>;"1tw1 
IO.U •CWI DIR M&D/ AFD MAr- <'cw; @mlndef.nl>;"•o.u 1U£ OMO/BESTUUROST/COMMuN• 
< 10.u 1ua mlndef.nl> 
Subject: RE: opzet aangepaste nota 

Eens, bovendien is dlt een Paarse nota en loopt bij CZSK en CLSK net weer iets anders! 

...... 

.... 10.U 

IU I 

0 "10 • KHK I ~ IQ.2..£ 

10.2.I 

10.u _ mindef.nl 

From: •0.2.a •cue DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM <10u @mindef.nl> 
Sent: vrijdag 10 september 202111:50 
To: •o.u •O.ll Ir., DMO/OWS&B/GRONDGEB < 10•• @mindef.nl>; •ou !Ult 

DMO/BESTUUROST/REGIE < 14.2.1 

CH, 1u.a •o.u to.u KAB/BUR RES <lllll @mindef.nl>; 11.2..1 

@mlndef.nl>; tD.2.E 

OMO/PROJN/PROJN DIP 
< llUI UUI mlndef.nl>; 
10u den, •utt DMO/OWs&B/GRONOGEB/WPSN&LCM/WPSN <'o.u @mlndef.nl>;1ou van, 
DMO/PROJN/PROJN DIP <'o..2.1 @mlndef.nl>; 1u.a 111U 
14.u MATLOGCO/ST/BEHORG <'o.u @mindef.nl> 
Cc: ttu der, .. u DMO/OWs&B/GRONOGEB/MWA <•cu.• @mindef.nl>; •u• 111.11 •a.u DIR 
M&O/AFO MAT <.102.I! @mindef.nl>; 
•ua •cul! DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS •oauu1 mindef.nl> 
Subject: RE: opzet aangepaste nota 

Oat zou ik nlet doen. C-Baseco Is niet de bevoegde autorltelt om ontheffing te verlenen (lees toestemming 
weggebruik te geven). 

Wellicht Is het wel mogeli)k om een permanente ontheffing te krij gen voor verplaatsingen over 
defensieterreinen. 



Docnr 263 
From: 
Sent: 
To: 
,.u,£ 1ou 

Cc: 

< t:U.E 

"10u DMO/PROJN/PROJN DIP" <10 21! 

Fri, 10 Sep 202111:52:30 +0100 
111ui •uti Ir., "2u MATLOGC0/300MLC" < Win 

MATLOGCO" <t0u @mindef.nl> 
"10.21. 1ou DMO/DWS&B" < 10u 

DIR M&D" <102.E @mindef.nl>;"t02.E 

@mindef.nl> 

@mindef.nl>;" 10u IOiE Ir. 

@mlndef.nl>;"m.t BGEN, Ir., 
Ir., DMO/DWS&B/GRONDGEB" 

@mindef.nl>;"cu.t van, 
OMO/PROJN/PROJN DIP" <n:..e @mindef.nl>;"io.u OMO/BESTUUROST /REGIE" 

@mindef.nl> 
Subject: RE: Metingen scanfa gryphus.xlsx 

Dank •0 tt 

Deze metingen waren al bekend enonderdeel van onze analyse. Geen sprake van 9 cm! 
1D.2E 

IU.~ (101! 

10,2.E 

OMO - KHK I '.,u ~o,:i,e 
r ;o~E 

.!_0.2.E • ®mlndef.nl 

From: 102£ ~02.E Ir., 1•1E MATLOGC0/300MLC <101.E @mindef.nl> 
Sent: vrijdag 10 september 202109:18 
To: 10.u 

Cc: 1021: 

<102.E 

10u Ir. 1cu.i: io.u MATlOGCO <"'u 
IOU DMO/DWS&B < IOU 

10.2e Ir., DMO/DWS&B/GRONDGEB < .au 
Subject: Metingen scania gryphus.xlsx 

101£ 

@mlndef.nl> 
@mfndef.nl>; 11 •.E 

@mindef.nl> 

BGEN, Ir., 10n DIR M&D 
@mindef.nl>; 102e 

Zoals gevraagd hlerbij de lljst met de laatste metingen zoals die bij de Regiopool Zuid zijn gedaan aan de 
containers en de Scanla Gryphus (incl container). Dit zij n metingen aan 4 zijden van het vtg. Deze meting is in 
opdracht uitgevoerd. Er is al een Gryphus onderweg naar Zweden om het e.e.a. te gaan laten onderzoeken. 
Dlt zijn meting met een onbeladen voertuig en goede bandendruk. Let op dlt zljn dus metingen op een 
onbeladen vtg maar ook beladlng zou een effect kunnen hebben {blj achterin beladen komt het vtg lmmers 
vooraan om hoog). 

Helaas zijn deze verzoeken om meten etc niet via de lijn gelopen maar direct naar Regiopool Zuid waardoor ik 
zelf ook gebrekklge informatle heb. In een lijst met eerste metingen die lk wel had gezien stond een typefout 
waardoor de onjuiste informatie van een hoogte van 4 meter 9 is ontstaan. 

101£ 

Met vrfendelljke groet, 

Luitenant-kolonel 1a.u 
Commandant 300 Materieelloglstleke Compagnie 

Bernhardkazerne I Barchman Wuytlerslaan 198 I 3818 LN I Amersfoort I ta_, ____ _ 
M; •UL 

102.E , lilm1ndef.nl 



• 
From: i02E 10ll DMO/DWS&B <'!l.2E @mindef.nl> 
Sent: vrijdag 10 september 2021 09:05 
To: 1ou DMO/PROJN/PROJN DIP< l01e @mindef.nl> 
Cc: •nit "'u Ir., DMO/DWs&B/GRONDGEB <1012 @mindef.nl> 
Subject: Gryphus 

ton 

bij MATLOGCO region ZUID zijn de Gryphus voertuigen nagemeten. Volgens C MATLOGCO zijn de afwljkingen significant groter 
dan 2 cm. Zijn eerste inschatting was 4-9 cm. 

lk krijg een overzic:ht met kentekens en gemeten waarden die ik aan jullie zal doorzetten van 1ou 

belangrijk in jullie overleg met de industrie. 

Grt 
1"02 ( 

Oat lijkt mij 



Docnr 264 
From: 11102.& der, t10.zE DMO/OWS&B/GRONOGEB/MWA" <«lu @mindef.nl> 
Sent: Fri, 10 Sep 202112:04:44 +0100 
To: 111oiE DMO/PROJN/DIP PROJN" <'°.u @mindef.nl> 
Cc: "1ue BS/AL/DS/DAOG/AOndOpGerh" <10.2.£ @mlndef.nl>;" 10z.• KOL, 
Ir., OMO/PROJN/PROJN DIP" <1e1u @mindef.ni>;"1ne DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" 
1oie.e mindef.nl>;" i'Oii den, Ing., DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" 
<j1u a @mindef.nl>;"1i.21 ,ue 10.1e ST 
10,21; 'KAB/BUR RES" <10u @mlndef.nl>;"•10:1.E ~o.u Ir., DMO/DWS&B/GRON DGEB" 
<102.E @mindef.nl> 
Subject: RE: Toestemmlng weggebruik? 

Zeker, maar dat gebeurt ook, maar we moeten voorkomen dat we alleen maar dit soort mails naar iedereen 
sturen, waardoor iedereen zlch er mee bemoeit en nlet aan zlj n elgenlijke werk toekomt. 
De verantwoordelijken voor de Handleiding wegverkeer zijn bezig! 
Met vrlendelljke groet, 
10 1.E 

1t2t 

Werkdagen: maandag t/m dOnderdag 

Van: 1ou DMO/PROJN/DIP PROJN <"1~ @mindef.nl> 
Verzonden: vrijdag 10 september 202111:18 
Aan: 10-2.1 der, ·•0 2.E DMO/DWS&B/GRONDGEB/MWA <"u @mindef.nl> 
CC: 10.u 1oie BS/AL/DS/DAOG/AOndOpGerh <1ou @mindef.nl>; 10.u DMO/PROJ N/PROJN 
DIP < 10u. 10.u mindef.nl>; 
10n den, 10.zs DMO/OWS&B/GRONOGEB/WPSN&LCM/WPSN <1o.2.e @mindef.nl>; 102.E van, 
DMO/PROJN/PROJN DIP < 1'1H @mindef.nl>; 
101e 10.2.e Ir., DMO/DWS&B/GRONDGEB <•0.2.E @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Toestemming weggebruik? 

Doc achter linkje gaat over Toestemming Wegverkeer. De Wegenverkeerswet 1994 staat als referte vermeld en 
is de basis voor de Defensieregelgeving. Defensie heeft het recht hiervan af te wijken. Tegelijkertijd kunnen we 
dus volgens mij ook kijken of er in de civiele wet en regelgevlng openingen zitten (zeals de high cube 
toestemming) waaraan Defensie ook een dergelijke regeling kan ontlenen. In feite wljken we dan geheel nlet af 
van wat de wet toestaat: we nemen die mogelijkheid over. 

Lijkt mij het onderzoeken waard. 

Met vriendelijke groet, 

10.U 

Ul2£ 

E 1ua !l>mlndef.nl 
I Www.defensie.nl/dmo 

RV: vrijdagmiddag 



Docnr 265 
From: .. 1Di£ 10 2e 102.E MATLOGCO/ST/BEHORG" <•0 2.! @mindef.nl> 
Sent: Fri, 10 Sep 202112:06:37 +0100 
To: 11'to2e DMO/PROJN/PROJN DIP" <•02e @mindef.n1>;"•02f den, 
'~~e DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM" b 2 e @mindef.nl>;"102.e KOL, Ir., DMO/DWs&B/GRONDGEB" 
<••2e @min def .nl>;" 1ue 

MBA, DMO/PROJN/DIP PROJN" <'°'u @mindef.nl>;" '"~a ~0.z.e 10.2' KAB/BUR RES" 

t0111l!.E 

DWs&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" 
den, Ing., DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" 

<•o.z.e @mindef.nl>;"1o:i.e 
":-:::==::. 

<•oTe @mindef.nl>;"1ne 10,U: 

@mindef.nl> COM" <'me 
Cc: " io2e der, 1ue DMO/DWS&B/GRONDGEB/MWA" <•02e @mindef.nl>;" 102e. 

KAB/SIE 

DIR M&D/AFD MAT" <102e @mlndef.nl>;""'u 10u DMO/BESTUUROST/COMMUN" 
<102.E 102.E mindetnl> 
Subject: RE: opzet aangepaste nota 
Attachments: Nota hoogte overschrljding VAU 100 HO Gryphus icm 8-voets containers 100921_TC (003).docx 

Goedemiddag alien, 

Ter info: 
In overleg met de voorzitter WSO DVOW-2 heb ik zojuist bijgevoegde NOTA via XPost laten verzenden naar de 
POC 's gebruikers DVOW-2 systemen. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ge'informeerd. 

Hartelijke groet, 
102E 

102E 

Operations Manager Beheersorganisatie DVOW 
•07E 

Van: 1ou DMO/PROJN/PROJN DIP< •o:u @mindef.nl> 
Verzonden: vrijdag 10 september 202112:50 
Aan: 102e 102e DMO/OWS&B/GRONOGEB/WPSN&LCM <1o.2.e @mindef.nl>;••2e KOL, Ir., 
DMO/DWS&B/GRONDGEB <•he @mindef.nl>;10.z.e lo 2e 102.e DMO/BESTUUROST/REGIE 
<••2e @mindef.nl>; ••2E •02e 1•2e ST 
•o.2e KAB/BUR RES <•0 .2.e @mindef.nl>; 102e OWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN 
1om.e mindef.nl>; 1"2e den, Ing., DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN 
<•02.e @mindef.nl>; •o2e 10 2e KAB/SIE 
COM <•ou . @mindef.nl> 
CC: 1ou der, ••.2e DMO/DWS&B/GRONDGEB/MWA <1~2E @mindef.nl>; •02e- 102e •o..z.e DIR 

M&D/AFD MAT <'101E @mindef.nl>; 
102e 10U DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS 1omu mindef.nl> 
Onderwerp: RE: opzet aangepaste nota 

Eens, bovendien is dit een Paarse nota en loopt bij CZSK en CLSK net weer iets anders! 

102.E 

1ou 102.E 

102E 

OMO - KHK I ••n ~02e 
102.E 
•22~ ou'1l>mindef.nl 



Docnr266 

Ter informatie 

Defensie Materieel Organisatie 
Miniscerie van Defensie 

DIR WAPENSYSTEMEN & 

BEDRIJVEN 
OWS&.8/AFD 
GRONDGEBONDEN WPSN 

LoutJe 
Utrecht - Kromhoutkazeme 
Herculeslaan 1 
Utrecht 

Postadres 
Postbus 90125 
3509 BB UTRECHT 
MPC SSA no ta Mededeling Normsteller aangaande hoogte overschrijding Dosslerhouder 

VAU 100 kN HO i.c.m. 8 voet containers .!M~ J~i 

In lijn met de Kamerbrief en de communicatie van gisteren via Intranet wil ik u 
middels deze nota op de hoogte stellen van het feit dat de hoogte van de VAU 
100kN HO in combinatie met een ISO-standaard 8-voet container enkele 
centimeters boven de wettelijk toegestane hoogte van vier meter uitkomt. 

Defensle zal samen met de leverancier metlngen ultvoeren. De leverancler heeft 
aangegeven het probleem op te lossen, indien de geconstateerde hoogte
overschrijding met de gezamenlijke metlngen wordt bevestlgd. 

Totdat de oplossingen verwerkt zijn wil ik u erop wijzen dat voornoemde voertuig
combinatie niet de open bare weg op mag ( dit geldt ook voor verplaatsingen op 
kazerneterrelnen) en dient Toestemmlng voor Weggebruik aangevraagd te worden 
bij het National Movement Coordination Centre van het Defensle 
Ondersteuningscommandol, Pas nadat deze toestemming is afgegeven, mag er met 
de voertulg-comblnatie verplaatst worden volgens de aanwijzlngen in deze 
Toestemming voor Weggebrulk. 

Hopende u voldoende geinformeerd te hebben verblijf ik, hoogachtend, 

Normstelier Scanla Gryphus 
.i. 

10.2.£ 1o.2.E 

lhttps://digjon.mindef.nl/producten diensten/onderwerpen/transport/overige diensten tran 
sport/toestemmlngweggebru!k.aspx 
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Normsteller Scan/a Gryphus 

t0.2.E @mlndef.nl 

WWW .defensle.nVdmo 

Datum 
10 september 2021 

X,pCMtnr: 
to.2.E 2021010765 

Aantal blJlagen 
Geen 

Bl} beantwoorr!Jng, datum, 
onze reterentJe en onderwerp 
vermelden. 
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102e 102e OTCO/STAF/AFD P&I 
1a.:e 102e 13LTBRIG/STSTCIE/BRIGST/SIE G4 
102 E 102.e 102e 11LMB/STSTCIE/BRIGST/SIE G4/BUR MAT 

102e 102e lGNC/ST/RES/CMD G4/SUSTAINMT 

10.2 e 43MECHBRIG/STSTCIE/BRIGST/SIE G4 

I02 E 

I02E 

102 E 102e 102e MATLOGCO/AFD TECH/TECHNO/INSTROOMB 

t02E 

102.E 

10.2.£ 

t0.2£ 

10.2.E 

102.£ 

102£ 

102E 

102.£ 

102.£ 

102E 

102.E 
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I0.2E 10.2.E MATLOGC0/300MLC/305POOLPEL 

102e 1m ULMB/STSTCIE/BRIGST/SIE NATOPS/MILADV 
102 e 102.e KCT/HK/ST/SIE 54/MATBEH 

KMAR/STAF/DPB/CL FACLOGM/SIE LOGDN 
102.e DOSCO/ST DOSCO/BVO/MATLOG 

10.2.e CZSK/PCZSK/GC OEM/W&S 

1fl 2-E 102E MATLOGCO/ST/BEHORG 
DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN 

102.E 10.U KAB/BUR RES 
10.2.E 102e MATLOGCO/ST/SIE OPS 

102.E CZSK/Ml/MI/KWVC/VOERTGN 
10.:z e CLSK/PLV C-LSK/DMI/AMGENEX.ASS/ASS.CLAS 

102.e DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS 

OJR WAPENSYSTEMEN & 
BEDIUJVEN 
DWS&.8/AFD 
GRONOGEBONDEN WPSN 

Datum 
10 september 2021 



Docnr 269 
From: "1na DMO/PROJN/PROJN DIP" <•ue. @mlndef.nl> 
Sent: Sun, 12 Sep 2021 20:42:52 +0100 
To: "uu.t der, 10u DMO/DWS&B/GRONOGEB/MWA" <'°u @mlndef.nl>;"•cu 
MBA, DMO/PROJN/DIP PROJN" <10tt 1@mindef.nl>;"-nze iDWs&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" 
l•o--!. mindef.nl>;' 10.2.11 den, Ing., DMO/DWS&B/GRONOGEB/WPSN&LCM/WPSN" 
<'•2.E @mindef.nl>;"1a2e 1io.u 10.li ST 
1ne. KAB/BUR RES" <•0.2.£ @mindef.nf> 

@mindef.nl>;" 1ue Cc: "10.2.1 

DMO/INKOOP/AIP/IGP" <•o.n 
<10.U 

/INKOOP/AIP/IDMP" <102e 
@mindef.nl>/to.2£ t02.£ Ir., DMO/DWS&B/GRONDGEB" 

@mindef.nl>;"•ou 
TI 10.2.E IG.2.E 

Subject: 
Attachments: 

DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS" 14"1ta mindef.nl> 
FW: Nota DAOG geen ontheffing Scania Gryphus 100 kN 
2021019439.PDF 

All, ik heb de nota nog nlet via Xpost ontvangen, maar anderen blijkbaar wel. 

Bij deze ook voor jullie. 

t02f: 

\U..S 'M)l.I 
Prognimma manager ovow 
OMO • KHK I .,,. 102.E 

t02.E. 

.!_OU .,, l!lmindef.nl 
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Ministerie van Defensie 

Aan: zie verzendlijst 

no ta 

lnleldlng 

Ooorlopende toestemmlng weggebrulk (of ontheffing) van het 
defenslevoertulg Scanla Gryphus 100kN beladen met een 8-
voet hoge container 

U verzoekt tot de afgi~e van een doorlopende toestemmlng weggebruik (of 
ontheffing) van het defenslevoertuig Scanla Gryphus lOOkN, beladen met een 8-
voet hoge container (zle referte). De reden voor dlt verzoek Is dat bij recente 
hoogte metlngen van de Scanla Gryphus lOOkN HO (8x8), In comblnatle met het 
vervoer van de IS0-668 8-voet container (MLS), Is geconstateerd dat de hoogte 
van de totale voertulgcombinatle de civiel gestelde maxlmale hoogte els van 4,00 m 
overschrljdt1• 

Beschouwlng 
Voor verplaatslngen over de weg van defenslevoertuigen die Ind. eventuele lading 
hoger zljn dan 4,00m, Is voor Defensie geen ontheffing2 van de ROW verelst. 
Defensle mag zelf het besluit nemen om een verplaatslng met defenslevoertulgen 
hoger dan 4,00m, over een vastgestelde route te laten rljden blnnen Nederland, 
mits dit velllg gebeurd en met behoud van de infrastructuur. 

Doordat de hoogte van het beladen defenslevoertulg meer Is dan 4,00m, wordt de 
mllltalr geldende maximaal toegestane hoogte, die gelljk Is aan de clvlele hoogte 
els, overschreden en Is er voorafgaand aan een verplaatslng een toestemmlng weg
gebrulk vereistl, De procedure ls opgenomen in de lnterne Defensle regellng Hand
leiding wegverkeer4. De aanvragen toestemmlng weggebrulk warden behandeld 
door de Road Movement Cell (RMC) van het National Movement Coordination Cen
tre (NMCC). 

Conclusles 
Vanult mljn reglefunctie op het gebled van Verkeer; Vervoer; Verplaatslngen en Mo
bllltelt kom lk tot de volgende conclusies: 
1. Oat lk u op uw verzoek (punt 10 van referte), geen doorlopende toestemmlng 

weggebruik (of ontheffing) voor de genoemde voertulgcombinatie kan verlenen 
omdat lk het mandaat daarvoor niet heb. 

2. Oat per direct de defensleonderdelen (DO'n) als de gebrulker, conform de gel
dende en vigerende regelgeving voor defenslevoertulgen die (Incl. evt. lading) 

1 Regellng voert:ulgen: Artlkel 5.18.15 De hoogte van personenauto's, bedr1Jtsauto's, bussen 
en driewlellge motorrljtulgen alsmede daartloor voortbewogen aanhangwagens, met lnbe
grlp van de lading, mag nlet meer bedragen dan 4,00 m. 

2 Artikel 149a, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994. 
1 Artikel 12 van de Verkeersregeling Defensie (VRD). 
4 DP 40-10/2000 
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hoger zljn dan 4,00m, per voertuig (mllitalr reglstratlenummer oftewel 'kente
ken') een aanvraag toestemmlng weggebruik meet lndienen blj de RMC van het 
NMCC. 

3. Oat de gebrulker (OO'n}, conform de geldende en vlgerende regelgevlng voor 
defenslevoertulgen hoger dan 4,00m, voor de perlode van maxlmaal een jaar 
een toestemmlng weggebrulk kan krijgen blj de RMC van het NMCC voor deze, 
door de RMC vastgestelde route binnen Nederland. Deze route wordt pas vastge
steld door de RMC als ult het advies van de Dienst Wegverkeer (ROW) aan de 
RMC blijkt dat deze route vellig kan worden gebrulkt. Op zo'n vastgestelde route 
kunnen defenslevoertulgen hoger dan 4,00m dus zonder een voorafgaande aan
vraag toestemmlng weggebrulk vellig rljden. 

Ter afslultlng 
Ik zal op korte termljn een overteg plannen met de ROW om de mogelljkheden, de 
procedure en het proces In het kader van veilig weggebrulk te lnventariseren. Zodra 
lk daar meer over weet, zal lk u daar nader over informeren en betrekken blj even
bJele aanpasslngen. 

Oaamaast ben lk zeer geinteresseerd in de uitkomsten van de door u 
aangekondlgde onderzoeken en houd ik me aanbevolen om tussentijds over de 
stand van zaken te worden geinformeerd, zodat op voorhand door mljn directle In 
samenwerklng met uw dlrectle we gezamenlljk kunnen antldperen op eventuele 
ontwikkellngen. 

DE COMMANDANT DER STRll'/lKl~r.l'H 
Voor deze 
Oirecteur Dlrectie Aanstu 

b/q. 
tione1e? 

to.JE 

10.2.1 V /// 1/ 7 I ,...,...;•0.11 
Generaal-maJ7 _ 

10.1• 
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Docnr 271 
From: "10;i.e 1ue DMO/DWS&B" <102e @mindef.nl> 
Sent: Mon, 13 Sep 202111:06:47 +0100 
To: "1ou DMO/PROJN/PROJN DIP" <1ou 

t02.E MATLOGC0/300MLC" <IOU @mindef.nl>;"1cui 10.U Ir. 1ou 
@mlndef.nl>;"~E 

1o.u MAnOGCO" 
10."2.E Ir., 

< tiie @mindef.nl> 
Cc: 
102.E 
<luE 

"t:»2.C 

DMO/BESTUUROST/REGIE" <10n @mindef.nl> 
Subject: RE: Metingen scania gryphus.xlsx 

DIR M&D" <10u 
@mindef.nl> ;" 10u 

@mfndef.nl>;"":lii 

10.2.li belangrljk om bij de feiten te blijven. Meten is wetenl 

Dank! 

grt 
1UE 

From: 1UE DMO/PROJN/PROJN DIP <•OU @mlndef.nl> 
Sent: vrijdag 10 september 202112:53 
To: 1ou 10u Ir., 1ou MATLOGC0/300MLC <1aie @mindef.nl>; ~ 
<•ou @mindef.nl> 
Cc: 10£e •ou DMO/DWS&B <·.au @mindef.nl>; un 
<-10.2.E 

1ou DMO/PROJN/DIP PROJN <10-li 

1ou .,,, OMO/BESTUUROST/REGIE <10u @mindef.nf> 
Subject: RE: Metingen scania gryphus.xlsx 

Dank 10.:Le 

@mindef.nl>;"•uE 
DMO/PROJN/DIP PROJN" 

102.E Ir. 1cuE 1ou MATLOGCO 

BGEN, Ir., io:u DIR M&D 
@mindef.nl>; 10.2.E G, 
@mindef.nl>; .iue 

Deze metingen waren al bekend enonderdeel van onze analyse. Geen sprake van 9 cm! 
10.2.E 

, .. t• 1111a 

102£ 

OMO - KHK I ,..,. 101,E 
102.E 

10.:LE 01rn'l>mlndef.nl 

From: 102E. 102' Ir., 1l2G MATLOGC0/300MLC <•OU @mindef.nl> 
Sent: vrijdag 10 september 2021 09:18 
To: ioaa 

Cc: 111u 
<102.E 

101& Ir. iUE 102£ MATLOGCO <•02E 

10n DMO/DWs&B <•0 iE 
-====' 

1ou Ir., OMO/DWS&B/GRONDGEB < 101e 

Subject: Metingen scania gryphus.xlsx 

11lll. 

@mindef.nl> 
@mindef.nl>; IOH 

@mindef.nl> 

BGEN, Ir., •0:i.e DIR M&D 
@mindef.nl>; 102-e 

Zoals gevraagd hierblj de lijst met de laatste metingen zoals die blj de Regiopool Zuld zijn gedaan aan de 
containers en de Scania Gryphus (incl container). Dit zijn metingen aan 4 zijden van het vtg. Deze meting is in 
opdracht uitgevoerd. Er Is al een Gryphus onderweg naar Zweden om het e.e.a. te gaan laten onderzoeken. 
Dit zijn meting met een onbeladen voertuig en goede bandendruk. Let op dlt zijn dus metingen op een 
onbeladen vtg maar ook belading zou een effect kunnen hebben (bij achterin beladen komt het vtg immers 
vooraan om hoog). 



Helaas zijn deze verzoeken om meten etc nlet via de lijn gelopen maar direct naar Regiopool Zuid waardoor ik 
zelf ook gebrekkige informatie heb. In een lijst met eerste metingen die ik wel had gezien stond een typefout 
waardoor de onjuiste informatie van een hoogte van 4 meter 9 is ontstaan. 

Met vriendelijke greet, 

Lultenant~kolonel ioJ_e 
Commandant 300 Materieelloglstieke Compagnie 

Semhardkazerne I Barcllman Wuytierslaan 198 I 3818 LN I Amersfoort I 1oze 

M: ••~ 
1ou '.@.mirulet.nl 

:················································· 

from: 10.2.e 1a2e DMO/DWS&B < '02e @mindef.nl> 

Sent: vrijdag 10 september 2021 09:05 
To: 102.E DMO/PROJN/PROJN DIP < 102E @mindef.nl> 
Cc: 102e 1ou Ir., DMO/DWS&B/GRONDGEB < 102e @mindef.nl> 

Subject: Gryphus 

102..e. 

blj MATLOGCO region ZUID zijn de Gryphus voertuigen nagemeten. Volgens C MATLOGCO zijn de afwijklngen significant groter 
dan 2 cm. Zijn eerste inschatting was ~-9 cm. 

lk krijg een overzicht met kentekens en gemeten waarden die ik aanjullie zal doorzetten van ·1020 

belangrljk in jullie overleg met de industrie. 

Grt 

Oat lijktmij 



Docnr272 
From: "-ou ICT, h•2.! MATLOGCO/AFD LOG/INKOOP/SIE AGW/lCL AGW" <102.1 @mindef.nl> 
Sent: Mon, 13 Sep 202114:42:21 +0100 
To: 11102.1 •02.• 10 :1.e MATLOGCO/ST/BEHORG" <••.:i.E @mindef.nl>;" 10u 

DMO/PROJN/OIP PROJN" <.:_m @mlndef.nl> 
Cc: "102.E /INKOOP/AIP/IDMP" <•••F @mindef.nl> 
Subject: RE: 100 kN High Operational - Gebruiksbeperking 

101& 

Even snel ult het zadel een reactie op de vraag van •o u De enige twee redenen om onderuit de BMYP te 
komen zijn missie en oefening. 

In de BMYP2020 is voor 203 voertuigen 100 KN HO ca k€70 Is betaald. 
Van die 203 voertuigen hebben 121..voertuigen geen kilometers gemaakt in 2020. Oat (het stllzetten van de 
voertulgen) zal ongetwijfeld te maken hebben met het hoogte-lssue maar het heeft het Defensle toch ca k€60 
gekost. 
Parallel aan bericht van gen Wijnen, 'onze positie': om te voorkomen dat de te leveren lOOKN HO dit jaar kosten 
maakt bovenop het aantal dat defensie al heeft afgenomen in de BMYP2021, is het dus raadzaam om levering 
van dit voertuig uit te stellen tenzij compliant met de verelste hoogte. Het is volgens mij een optie om met 
SCANIA vrijstelling/verlaging van de BMYP te bespreken vanwege het stllzetten van lOOKN HO als gedurende de 
termijn van stilstand aantoonbaar geen {PMC) onderhoud wordt ultgevoerd; moet wel passen in de aanpak van 
gen Wijnen. 

@ 102.1 kun je aangeven of het leverschema van de 100 KN HO Is stilgelegd, en wat stavaza met SCANIA is 
afgesproken? 

Kind regards, 

102f 

Lead Buyer/Contractmanager 

Army Maintenance and Logistics Command 
Logistic Dept. Procurement Section 
Kromhctutka:ierne I HerculasLaan 1 I Utrecht 
Office bid . K9 I 3A.046 
PO Bo)( 90004 I 3509 AA I Utrecht I MPC SSA 
TEAMS: 102e @mindefnl.onmicrosoft.com 

Avail. Mondav -Wednesday 
+31-(ij>.2.E 

Van: iou 10u iou MATLOGCO/ST/BEHORG <10 2.E @mindef.nl> 
Verzonden: vrijdag 10 september 2021 08:22 
Aan: •ou Be., 1021t MATLOGCO/ST/BEHORG <102e @mindef.nl>;1u.e "':i.e 1112.t MATLOGCO/ST/BEHORG 

iou MATLOGCO/SYS&ANL/ANALYSE <102.e @mindef.nl>; '1o:i.e 
AGW/lCL AGW ~102.e 
Onderwerp: FW: 100 kN High Operational - Gebruiksbeperking 
Urgentie: Hoog 

Allen, 

io.:i.e mindef.nl>; •02.E van, 
ICT, 10:1.e MATLOGCO/AFD LOG/INKOOP/SIE 

@mlndef.nl> 

Het zat er aan te komen, maar gisteren is de kogel door de kerk gegaan en hebben diverse media het 
hoogteprobleem opgepikt. Dit betreft de 100kN HO en zoals uit onderstaande is op te ma ken, er is nu een 



gebrulksverbod afgekondlgd (nlet alleen voor CLAS). De NS zal nog met een NOTA komen om onderstaande rg 
de organisatie te communiceren. 

@•us wil jij in het contract kijken wat dit voor gevolg heeft voor de BMYP? Ik wil graag weten of dit een gr~81 
Is om de BMYP op stop te zetten voor de reeds ultgeleverde vtgn. Het betreft hler alleen de Scania, nlet de ' · .c 
ctn. 

Groet, 
11.U 

Met vrlendelijke groet, 

10.14 

Hootd Beheersorganisat1e ovow 

Beheersorganisatie DVOW 
Hatcrleetlog istiek Commando Land 
Konlnklljke Landmacht 
Minlsterie van Defensie 
Kromhoutkazerne I HerC\Jleslaan l I 3584 AB I Utrecht I Geb K09 I 2.A064 

M •h.U 
Mall: 1112.E~-~·~@~m=ln~d~e~f·="' 
MS Teams: 10..U wmtndefnl.oom!Crosoft.com 
Internet: fltto· l/YN landmacht.nl 
Sh.lrepolnt: 



Docnr 273 
From: "10.U: /INKOOP/AIP/IDMP" < •OU @mlndef.nl> 
Sent: Mon, 13 Se.p 202115:02:34 +0100 
To: "1au ICT, .cu MATLOGCO/ AFO LOG/INKOOP/SIE AGW/ 10. AGW" <10.u @mindef.nl>;" tllll 
AC, van, •UI •11.2.£ MATLOGCO/ST /BEHORG" <10.U @mlndef.nl>;" ia.u DMO/ PROJN/ OIP PROJN" 
<lour @mlndef.nl> 
Cc: 1

" 10u OMO/PROJN/PROJN DIP" < 11lll @mlndef.nl> 
Subject: RE: 100 kN High Operational - Gebrulksbeperking 

..u in rood voor de duidelijkheid 2 tekstuele aanpassingen. 
Overlgens denk ik dat de downtime van de voertuigen omhoog schiet en daardoor wellicht lid 1 van artikei 26 
"performance" van toepassing verklaard kan worden ..... ??? of de jaarlijkse onderhoudsprljs kan worden gekort 
vanwege de downtime .... 7?? 

1. 11 

Van: uwi ICT, 10.u MATLOGCO/AFD LOG/INKOOP/SIE AGW/lCLAGW c:to.U @mindef.nl> 
Verzonden: maandag 13 september 2021 15:42 
Aan: 1a.:u 111.U 1u" MATLOGCO/ST/BEHORG c:1u1 @mindef.nl>; 1cw; OMO/PROJN/DIP PROJN 
<•a.u @mindef.nl> 
CC: •cu.a / INKOOP/ AIP/ IDMP <'ue @mlndef.nl> 
Onderwerp: RE: 100 kN High Operational • Gebruiksbeperking 

en •llli 

Even snel uit het zadel een reactie op de vraag van 10.ll De enige twee redenen om onderuit de BMYP te 
komen zijn missie in onvellig gebled en oefening in de rest van de wereld. 

In de BMYP2020 is voor 203 voertulgen 100 KN HO ca kOO ls betaald. 
Van die 203 voertuigen hebben ID. voertuigen geen kilometers gemaakt in 2020. Dat (het stilzetten van de 
voertuigen) zal ongetwijfeld te maken hebben met het hoogte-lssue maar het heeft het Defensie tech ca k€60 
geko~t. 
Parallel aan bericht , 'onze positie': om te voorkomen dat de te leveren lOOKN HO dit jaar kosten 
maakt bovenop het aant al dal defensie al heeft afgenomen in de BMYP2021, is het dus raadzaam om levering 
van dlt voertuig uit te stellen tenzlj compliant met de vereiste hoogte. Het is volgens mij een optie om met 
SCANIA vrijstelfing/verlaging van de BMYP te bespreken vanwege het stilzetten van lOOKN HO als gedurende de 
termijn van stilstand aantoonbaar geen (PMC) onderhoud wordt uitgevoerd; moet wel passen in de aanpak van 
gen Wijnen. 

@10:..1 kun je aangeven of het leverschema van de 100 KN HO is stilgelegd, en wat stavaza met SCANIA is 
afgesproken? 

Kind regards, 

l0.2.ll 
Lead euyer/Contractmanager 

Army Maintenance and Logistics Command 
Loeimlic Dept. Procur-nt Section 
Kromhoutkazeme I Herculeslaan 1 I Utrecht 
Ol'lke bid. K9 I 1o.u 
PO Box 90004 I 3509 AA I Utrecht I HPC SSA 
TEAMS; iau G>mindef~ l.onmlcrQSOft.com 



Docnr274 
From: 
Sent: 

"•en 'ou BS/Al/DS/OAOG/AOndOpGerh" <1=' @mindef.nl> 
Mon, 13 Sep 202115:47:28 +0100 

To: "•cuu DMO/PROJN/DIP PROJW <1ou @mindef.nl>;"•m van, DMO/PROJN/PROJN 
DIP" <io2e @mindef.nl> 
Cc: "•oz.e DMO/PROJN/PROJN DIP" <1o:i.e @mindef.nl>;" 102 P 

im OMO/OWS&B/GRONDGEB/MWA" <•ou @mindef.nl> 
Subject: RE: Formelke werkhoogte ivm ontheffing 

Dag •ou 
Uit de rapporten van Matlogco na meeting eind augustus, heb ik hogere cijfers onthouden. 
Graag even goed bezien, pas donderdagochtend heb ik ze nodig. 
De maat moet verteld worden aan o.a. de chfs .... En daarnaar wordt gehandeld. 

Groet 
102.E 

Van: •02.E DMO/PROJN/DIP PROJN <'0 2 E @mindef.nl> 
Verzonden: maandag 13 september 202114:40 
Aan: 1ou van, DMO/PROJN/PROJN DIP < '°u @mindef.nl>; ,.21 102.E BS/ Al/OS/DAOG/ AOndOpGerh 
<1ou @mindef.nl> 
CC: ion DMO/PROJN/PROJN DIP <•0u @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Formelke werkhoogte ivm ontheffing 

10 2E 

der, 

Dank je. Helder. Ik zie dat je al ma ten hebt "afgekapt". Ik vraag mij at of we dit nu moeten doen: er is idd een 
verschil tussen wetenschappelijke afronding en de meetmethodiek van de politie of !LT (en wat doet de 
KMAR??!! ). Ik weet niet wat '°" "nodig heeft". Ik zou nu liever uitgaan van een hogere maat 
(wetenschappelijke afronding<) dan nu al alle spellng weg te nemen. Ofwel liever 404<:m aanhouden dan 
403cm? 

Met vriendelijke groet, 

1021. 

102!. 

M IOU 

E 102e ij)ro1odef.nl 
I www.defensie.nl/dmo 

RV: vrijdagmiddag 

Van: 10 2.1 van, DMO/PROJN/PROJN DIP < 10 2& @mindef.nl> 
Verzonden: maandag 13 september 202112:56 
Aan: ••2.& 1•2.1! BS/Al/DS/DAOG/AOndOpGerh <••u 
IOu.t @mindef.nl> 
CC: 102.I! DMO/PROJN/PROJN DIP <102.e 

Onderwerp: RE: Formelke werkhoogte lvm ontheffing 

Goedemiddag '°2 e 

Oat is duidelijk. 

@mlndef.nl>; 1•u 

@mindef.nl> 

Vanuit hoogte metingen op 19 wagens kom ik op de volgende waarden : 
De waarden liggen tussen de 4026 en 4038 mm in cm dus tussen 402 en 403 cm. 

DMO/PROJN/DIP PROJN 



Dus de~ en werkeliike maat om meet te rekenen is naar mijn mening 403 rm. Dit is een afgeronde maat in 
cm zonder meetcorrectie. 
Wanneer er een instructie komt zal er een uitleg moete.n komen en een meet correctie moeten worden 
aangehouden denk ik. Maar dat is een ander verhaal. 
Groet, 
IOU 

From: •ue 1ue BS/AL/05/DAOG/AOndOpGerh <1•u @mindaj.l!!> 

Sent: maandag 13 september 202111:08 
To: i u.• OMO/PROJN/DIP PROJN t0au: @_minclef.nl>; 1 0.u van, DMO/PROJN/PROJN DIP 
< 1u.& @!!llnd~ f.ni> 
Cc: 1uE OMO/PROJN/PROJN DIP<~ 
Subject: RE: Formelke werkhoogte ivm ontheffing 
Importance: High 

@mindef.ni> 

All, om het zuiver te houden ! : Ik spreek niet over een ontheffing. 

Ik zoek een geverifieerde 'maat' van deze voertuigcombinatle om mee te kunnen werken in de diverse nu te 
onderzoeken oplossingsrichtingen als afgeieid aspect I 
Wij kijken naar het totaal van 'Bultenproflel versus Exceptloneel of 'buitenwettelljk'. 

Groet 
IU.I 

Van: uua DMO/PROJN/DIP PROJN ~ @mindef.nl> 

Vel'londen: maandag 13 september 202110:07 
Aan: •o.u van, DMO/PROJN/PROJN DIP<·'~ .@.mindef nl> 
CC:,.....,. DMO/PROJN/PROJN DIP < 1u1. @mindt?f.nl>; ••= ,..._. 

BS/AL/05/DAOG/AOndOpGerh <•u J! @lmindef.nl> 
Onderwerp: Formelke werkhoogte ivm ontheffing 

Urgentie: Hoog 

111.1.1! 

Ik ben zoiuist door •o.u gebeld. Hij heeft van ons de "offici~le werkhoogteH nodlg (van Gryphus 100 HO 
8x8 + 10.1. container) zodat hlj die kan hanteren/vermelden in de ontheffingsaanvraag/ behandeling. Dit moet 
dus een realistisch maximum zijn (405 cm?) waar we het over eens zljn dat we voor die hoogte een ontheffing 
nodig hebben. 

Met vrlendelijke groet, 

Defensie Materieet Organlsatie 
Mlnlsterle van Defensie 
Kromhout Kazerne I Herculeslean 1 I 3584 A8 I Utrecht I •o.u .u. 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA OMO 

M •CW! 
E 111.111 • , QSJ -' n1 

J W'f'! • • jd r.• •<:! r.1 dmo 

RV: vrijdagmlddag 

lllDMO 



Docnr275 
From: 111m DMO/PROJN/PROJN DIP" <10n @mindef.nl> 

Sent: Mon, 13 Sep 2021 22;22:38 +0100 
To: "••21: DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" -t 
•m OMO/PROJN/DIP PROJN" <"u @mindef.nl> 

Subject: FW: Handleiding Wegverkeer 

Hi ·102e zou jij kunnen aansluiten? 

t02E 

.,~ \01! 

Programma rnan•ger OVOW 
OMO • KHK I .... WU 
'1o2.! 
m2e •11 'lilmlndef.n! 

From: 1UE •0~1! BS/AL/DS/DAOG/AOndOpGerh <•OU 

Sent: maandag 13 september 202114:11 
To: 102e DMO/PROJN/PROJN DIP < 10 a 

Subject: Re: Handleiding Wegverkeer 

tm dat laatste past niet. 

@mindef.nl> 

@mindef.nl> 

Is het een idee dat 1~2-6 inschuift, is met name even heats-uw van de voortgang bij ons. 

Met vriendelijke groet 
l02& 

CS/DAOG Team V3M - Mobility 

Dit bericht is verzonden via mijo mobiel. 

Van: 11 102 £ DMO/PROJN/PROJNDIP" < 10 ie @mindef.nl> 
Datum: maandag 13 september 2021om13:26:01 
Aan: 11101e •0 2.1! BS/AL/DS/DAOG/AOndOpGerh" <••n @.rnjodef ni> 
Onderwerp: New Time Proposed: Handleiding Wegverkeer 

mindef.nl>;"1ou G, 

Hi 102e lk ben niet beschlkbaar op het voorgestelde tijdstip. Graag een uurtje later, van 15:00-15:30. 
Dank, groet, 
102E 



Docnr 276 
From: 
Sent: 
To: 

< IG.2.E 

<IUE 

102E IU ZE 

< 10 2.E 

Cc: 
10 2E 

Subject: 

" 1•n •0,. BS/Al/DS/DAOG/AOndOpGerh" <•oz.e @mindef.nl> 
Tue, 14 Sep 2021 06:10:14 +0100 
" 1ou der, 10ze DMO/DWS&B/GRONDGEB/MWA" <1ou @mindef.nl>;"102e 

OTCO/OTCRIJ/ST/SIE OTZ/BUR BPP" <•02e @mindef.nl>;"102-E BS/AL/DJZ/Cluster WR" 
@mindef.nl>;"102 1i 102e 102e DIR M&D/BDFV&ONSTN/SIE VERPLN" 

BS/AL/DS/TF LOG/TFLOG" <•• u @mindef.nl>;"•o.u 
@mindef.nl>;" 1•2e 

ioie BS/AL/DS/DAOG/afd VH" 
@mindef.nl> 

van, 

van, 

" 10 2e DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" ••au mlndef.nl>;"10u G, 
DMO/ PROJN/ DIP PROJN" <1°" 

@mindef.ni> 
@mindef.nl>;"••a ••n uue BS/ AL/OS/Dir. Plan./AfdLanOptr" 

Attachments: 
Handleiding Wegverkeer 
Naamloos.png 
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Docnr278 
From: "•011 DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" ,_ mlndef.nl> 
Sent: Tue, 14 Sep 2021 07:50:48 +0100 
To: " 111.u DMO/PROJN/PROJN DIP" <•o.u @mlndef.nl>;"•u£ 
DMO/PROJN/DIP PROJN" <'°"u @mindef.nl> 
Cc: ""'.2.e der, nu DMO/DWs&B/GRONDGEB/MWA" <'°u @mlndef.nl> 
Subject: RE: Handleiding Wegverl<eer 

Ik heb dan een overleg met OTCLOG over gereedschappen en reservedelen t.b.v. missies voor de Gryphus. Hoe 
belangrijk is het dat ik hierbij aansluit? Ik zie dat •m namens GWS ook is uitgenodigd? 

Met vriendelijke groet, 

10.2& 

Normsteller Cat B Wielvoertuigen 

Ministerle van Defensle 
Defe.nsle Materleel Organlsatle (OMO) 
Sectle Wapensysteemmanagement en Life Cycle Management I Afdeling Grondgebonden WPSN 
Kromhout Kazeme I Herculeslaan 1 - 3584 AB I Utrecht J "10:.E 

Postbus 90125 - 3509 BB I Utrecht 

M.10.u 
E "'-u $)mindef.nl 
I www.defensie.nl/dmo 
Afwezig: vrijdagmiddag 

Wij zijn 
Wij mal<en verbinding tussen 

OMO 
w illcn en kunn e n 

Van: 1021! DMO/PROJN/PROJN DIP <•oie @mlndef.nl> 
Verzonden: maandag 13 september 2021 23:23 
Aan: 1•2.E DWs&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN 1011111C 

DMO/PROJN/DIP PROJN <'"' @mindef.nl> 
Onderwerp: FW: Handleidlng Wegverkeer 

Hi 1ou. zou jlj kunnen aanslurten? 

1•1E 

.... 'Th:u; 
Programma manager OVOW 
OMO • KHK I •DU IOU 

101£ 

~u ou.&rolndtf.nl 

mindef.nl>; ~2E 



Docnr 282 
From: " 1•u OMO/PROJN/PROJN DIP" <102 • @mindef.nl> 

Sent: Tue, 14 Sep 202113:56:30 +0100 
To: 11 1•u DMO/PROJN/DIP PROJN" <10u @mindef.nl> 

Subject: RE: Measuring convention 

3.99 ipv 4,999? 

From: 1•t.t DMO/PROJN/DIP PROJN < tut @mindef.nl> 
Sent: dinsdag 14 september 202114:37 
To: •.10.:i.e • <"~•e 

Cc: 101e van, DMO/PROJN/PROJN DIP < 102e @mindef.nl>; 1• 2e 

< 1026 

Subject: Measuring convention 

102-E 

@scanla.com> 
DMO/PROJN/PROJN DIP 

@scania.com> 

As we agreed the Gryphus from MOD will be measured un Sodertalje. The objective is to reach a truck under 
4,999 mas you summarized. 
Before we start formal measurements we'll need to agree on a number of elements in this process: 

- The objective according to POR (all vehicles must be under 4,00 m when an empty 8 ft container is placed 
(deviations only negative, so no exceeding of 4,00 m, no positive tolerance) 

- All measurements in mm (mm can always be rounded or eliminated, but cm will never be mm). 
- A measuring plan is agreed upon (load - tire pressure - ?? combinations) 
- All formal measurements (to be used as input for the solutions) are monitored by a mutually accepted 

independent body (Lloyds/Verebus/TNO/ ... ) 

Further, there are certain specific elements involved: design, CAD/CAM, production tolerance, measuring 
tolerances, acceptance criteria in/after production. Needless to state that these (and any others) must be taken 
into account when analyzing the problem and creating solutions. In addition, any solution(s) will have to be 
workable and fool-proof for the user and driver. 

Supposing you a working on a plan of attack, when will this be presented (without loosing time)? 

Kind regards, 

"102e-

1<12.Ei 

Defence Materiel Organisation 
Netherlands Armed Forces 
Ministry of Defence 
Kromhout Kazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht I 10:1.e 1020 

102.E 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA OMO 

M 10.H 

E 102.e .mmindef. nl 
I www.defensie.ni/dmo 

JmoMO 

~1 DVOW 
~ ~!:· Defensiebrede Vervanging 
~ Operationeie Wielvoertuigen 

WTB 
Defensidnede Ver.vang :ng 
WLS, Tropea en w;eJberging 



Docnr283 
From: t•1o2e: ,.2e CLSK/PLV C-LSK/DMl/AMGEA/EX.ASS" 
< 10.21! @mindef.nl> 
Sent: Tue, 14 Sep 202116:12:24 +0100 
To: "1o11 DMO/PROJN/PROJN DIP" <lo.u @mlndef.nl>;"L102.E 
DMO/PROJN/DIP PROJN" <i o.2e i@mlndef.ni>;"Toii 10u , CZSK/Ml/Ml/KWVC/VOERTGN" 
<1021 m.~ mlndef.nl> 
Subject: 
Attachments: 

Fwd: Toestemming Weggebruik 
2021008308 scania.PDF 

Helaas werkt het aanvragen van toestemming weggebruik op individueel kenteken dus ook niet en wordt daarvoor ook 
geen toestemming gegeven. Dit druist in tegen bet advies van DAOG zoals in de nota in gesteld. 

Daamaast gaat dat natuurlijk ook grote impact hebben op de uitrol van de voertuigen vanuit DUO. En heeft voor ons 
operationele gevolgen omdat de voertuigen van AOCS in Leeuwarden staan en terug moeten naar AOCS. Enja dat 
kunnen we oplossen door lading en voertuig te scheiden maar die middelen zijn niet overal voorhanden. 

Kunnen jullie nog in overJeg met DAOG hierover? 

BYD 

Groet 10u 

Vnn: 1110.u 11>2e CLSK/AOCS NM/CS/IPC" <1~ 2e @mindef.nl> 
Datum: dinsdag 14 september 2021 om 16: 18:44 
Aan: "1ua 1m CLSK/PLV C-LSK/DMI/AMGEA/EX.ASS" 
<lm @mindef.nl>, "1ou ,m CLSK/PLV C-LSK/DO/NASOC/A4" 
<102.E 

Cc: "'°u 1u 11 CLSK/AOCS NM/NDMC" <1•u @mindef.nl>, "•on 

NM/CS" <•0u @mindef.nl>, "%NDMC KNT 10"'1 

<102e @mindef.nl> 
Onderwerp: FW: Toestemming Weggebruik 

All, 

(a),mindef.nl> 
L TKOL, CLSK/ AOCS 

/AOCS NM/NDMC" 

In tegenstelling tot hetgeen in de nota wordt aangegeven kan het RMCC geen Toestemmlng Weggebruik 
verlenen omdat de ROW hiervoor blijkbaar geen toestemming gee~ (zie onderstaande mailwisseling). Volgens 
de uitleg gaat het niet om lading, maar om voertuigafmetlngen (don't shoot the messenger) . 

Hoe krijgen we nu onze twee voertuigen vanaf Leeuwarden weer op AOCS NM. De voertuigen moeten ook een 
nieuwe hoogte meting ondergaan op Leusden. Deze voertuigen zijn, na de eerste meting, namelijk voorzien van 
l 7kW aggregaten die geplaatst zijn tussen cabine en container. Wellicht is de combinatie nu lager dan 4 meter. 
Hoe krijgen we de voertuigen naar die locatie? 

Krljg graag richtlijnen vanult DAOG, AMGEA en NASOC hoe met dit probleem om te gaan. 

Gr. 10.z.e 

Met vriendelijke groet, 
102.£ 

Hoofd Integrate Planning Cel 

Jntegrale Planning Cel / Air Operations Control Station 1>u 

Koninklijke Luchtmacht 



Minlsterie van Defensie 
AOCS NM I Amersfoortseweg 248 I 3888 NS I •out 
Postbus 8 762 I 4820 BB I Breda I MPC 386 

MDTN *102 E. __ ___J 

T ~:z.e 
F 10.:z.e 

M 1Q2E 

· ,~~e @mindef.ol 
www. luchtmacht.nl 
Email betreffende planningszaken sturen naar ioze @mindef.nl. Mall aan dit adres belandt 
in de gezamenlijke mailbox van de Integrate Planning Cel. 

Van: m.£ 102e ClSK/AOCS NM/970 SQN/PVELOG/WE lSE/SIE OPSLAG <102e @mindef.nl> 

Verzonden: diosdag 14 september 202114:47 
Aan: %AOCS Opslag & ~ne <••2i 
< fQ2E 

CLSK/AOCS NM/NDMC <'°u 
< 102£ 

R, 10.2.e 1o2e ClSK/LCW/O&l/SQN T&MO/PVE LVB <tne 

SQN/PVELOG/WE EXP <102e @mindef.nl> 
Onderwerp: Toestemming Weggebruik 
Urgentie: Hoog 

Allen, 

@miodef.nl>;%AOCS IPC, ClSK/AOCS NM 
@mindef.nl>;%NDMC KNT Operationele Onderst, 

@mindef.nl>; 102 e 10.ze ClSK/AOCS NM/970 SQN/PVELOG 
@mindef.nl>; 1•2e 

@mindef.nl>; 1o2e 102.f ClSK/AOCS NM/970 

Zle onderstaande bericht. Tot nader order warden er geen Toest emming Weggebruik afgegeven voor verplaatsingen met de 
Scania Gryphusl ! 

Gr ,.," 

Met vriendelijke groet, 

Sergeant-102E 

Hoof d Opslag & Distributie 

970 Ondersteunlngs Squadron 
AOCS Nleuw-Mllligen 
Konlnklijke Luchtmacht 
Ministerie van Defensie 
AOCS NM I Amersfoortseweg 248 I 3888 NS I Uddel I 10u 

Postbus 8762 I 4820 BB I Breda I MPC 83B 

MDTN *1oie 

T 1nze 



@mindef.nl 

Van: %DWO Road 14ll /DFLB/DWO/NMCC/SPT BRANCH <1G.U @mindef.nl> 
Verzonden: dinsdag 14 september 202114:39 
Aan: •ua icus CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVELOG/WE LSE/SIE OPSLAG <'0.u @mindef,nl> 
Onderwerp: RE: Correctle aanvraagformulier 

Goedemiddag o.U 

Helaas kunnen wij voor deze en alle komende aanvragen voor het verplaatsen met Scanla's Grvphus 
voertuigen (tot nader order) geen Toestemming Weggebruik afqeven. 
De reden hiervoor is dat het ROW ons geen ontheffing verleent omdat het hier gaat om het vervoer van een 
gestandaardlseerde laadstructuur. 

Een gestandaardiseerde laadstructuur wordt in de regeling voertuigen niet als lading gezien maar valt onder de 
voertuig afmetingen. 

lk begrlJP dat dlt, gezlen eerdere berichten, lastlg Is maar wlj zljn nu eenmaal gebonden aan de regelgeving die 
ons door het ROW wordt opgelegd. 

Met vriendelijke groeten, 

LET OP ; NIEUW E-MAJLADRES : 1112.a 

LET OP; NIEUW TEL. NUMMER: 

1UI 

Planner Road Movement 

Road Movement Cell 
Support Branch 

@MINDEF.NL 

Defensie Verkeers-en Vervoersorganisatie I National Movement Coordination Center (NMCC) 
Defensie Ondersteuningscommando 
Ministerie van Defensie 
Camp 10.u I Dolderseweg 34 I 3712 BR I 1UE I •mu 
Postbus 109 I 3769 ZJ I Soesterberg I MPC 53 P 
TEL: 102..e 

1a.u @mindef.nl 



Docnr284 

Aan: 1ou 

no ta 

Inleldlng 

Mlnisterie van Oefensie 

Doorfopende toestemmlng weggebrulk (of ontheffing) van het 
defenslevoertulg Scanla Gryphus lOOkN beladen met een 8-
voet hoge container 

u verzoel<t tot de afgifte van een doorlopende toestemmlng weggebrulk (of 
ontheffing) van het defensievoertuig Scanla Gryphus 100kN, beladen met een 8-
voet hoge container (zle referte). De reden voor dlt verzoek Is dat bij recente 
hoogte metlngen van de Scanla Gryphus 100kN HO (8x8), in combinatie met het 
vervoer van de IS0-668 8-voet container 10.1. , is geconstateerd dat de hoogte 
van de totale voertulgcomblnatle de civlel gestelde maximale hoogte eis van 4,00 m 
overschrijdt1• 

Beschouwlng 
Voor verplaatslngen over de weg van defenslevoertulgen die incl. eventuele lading 
hoger zljn dan 4,00m, Is voor Defensle geen ontheffingz van de ROW verelst. 
Defensle mag zelf het besluit nemen om een verplaatslng met defenslevoertulgen 
hoger dan 4,00m, over een vastgestelde route te laten rtjden blnnen Nederland, 
mits dit veilig gebeurd en met behoud van de lnfrastructuur. 

Ooordat de hoogte van het beladen defenslevoertuig meer Is dan 4,00m, wordt de 
milltair geldende maxlmaal toegestane hoogte, die gellJk Is aan de clvlele hoogte 
els, overschreden en Is er voorafgaand aan een verplaatsing een toestemmlng weg
gebruik vereist3• De procedure Is opgenomen in de lnterne Oefensle regeling Hand
leiding wegverkeer4. De aanvragen toestemmlng weggebruik worden behandeld 
door de Road Movement Cell (RMC) van het National Movement Coordination Cen
tre (NMCC). 

Condusies 
Vanult mljn reglefunctie op het gebled van Verkeer, Vervoer, Verplaatsingen en Mo
billteit kom ik tot de volgende conclusies: 
1. Oat ik u op uw verzoek (punt 10 van referte), geen doorlopende toestemming 

weggebruik (of ontheffing) voor de genoemde voertuigcomblnatle kan verlenen 
omdat lk het mandaat daarvoor nlet heb. 

2. Oat per direct de defensieonderdelen (OO'n) als de gebrulker, conform de gel
dende en vigerende regelgevlng voor defenslevoertuigen d ie (incl. evt. lading) 

1 Regellng voertuigen: Artlkel 5.18.15 De hoogte van personenauto's, bedrijfsauto's, bussen 
en drlewlellge moton1jtulgen alsmede daardoor voortbewogen aanhangwagens, met lnbe
grip van de lading, mag nlet meer bedragen dan 4,00 m. 

2 Artlkel 149a, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994. 
3 Artikel 12 van de Verlceersregellng Oefensie (VRD). 
•OP 40-10/2000 
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10.2.l! 
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M 10~.E 

1o.:z.e @mlndef.nl 
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OMO 2021012312 

Aantel lllJlegen 
VerztlldNjst 
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hoger zljn dan 4,00m, per voertuig (mllltalr reglstratlenummer ottewel ' kente
ken') een aanvraag toestemmlng weggebruik meet lndlenen blJ de RMC van het 
NMCC. 

3. Det de gebrulker (DO'n), conform de geldende en vigerende regelgevlng voor 
defenslevoertulgen hoger dan 4,00m, voor de pertode van maxlmaal een jaar 
een toestemmlng weggebrulk kan krlJgen blj de RMC van het NMCC voor deze, 
door de RMC vastgestelde route binnen Nederland. Deze route wordt pas vastge
steld door de RMC als ult het advies van de Dienst Wegverkeer (ROW) aan de 
RMC blljkt dat deze route veilig kan worden gebrulkt. Op zo'n vastgestelde route 
kunnen defenslevoertuigen hoger dan 4,00m dus zonder een voorafgaande aan
vraag toestemmlng weggebrulk velllg rijden. 

Ter afalultlng 
Ik zal op korte termijn een overleg plannen met de ROW om de mogelljkheden, de 
procedure en het proces In het kader van veillg weggebrulk te lnventarlseren. Zodra 
lk daar meer over weet, zal lk u daar nader over lnformeren en betrekken blj even
tuele aanpasslngen. 

Dearnaast ben lk zeer geinteresseerd In de urtkomsten van de door u 
aangekondlgde onderzoeken en houd ik me aanbevolen om tussentijds over de 
stand van zaken te worden geTnfonneerd, zodat op voorhand door mljn dlrectle In 
samenwerklng met uw dlrectie we gezamenlijk kunnen antlclperen op eventuele 
ontwikkellngen. 

DE COMMANDANT DER STRIJ.~ TEN 
Voor deze 
Dlrecteur Directie Aanstu ~ tionele Gere/~ 
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Verzendlijst 

Alln 

OMO Dir Projecten 
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From: 
sent: 
To: 
Subject: 

'102.1 DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS"~ mlndef.nl> 
Tue, 14 Sep 202116:49:57 +0100 
·~ DMO/PROJN/DIP PROJN" @mindef.nl> 
Re: Crisfsberaad Gryphus 

Vandaag ben ik de hele dag in Stroe bezig geweest om de poteotiele wisselregels voor april/mei '22 vorm te geven. Ile 
heb niet in de mail gezeten en zie deze nu pas. Kan jij mij kort via de mail bijpraten? 

Van: '[iii DMO/PROJN/DIP PROJN" ~2.'l' @mindef.nl> 
Datum: di 14 sep. 2021 11:58 
Aan: '['u.e ) van, DMO/PROJN/PROJN DIP" '1m.l '@mindef.nl>, "ma 
DMO/INKOOP!IDL/OOST" r @ mindef.nl>, '\!"2.c 1u• DIRM&D/AFD 
MAT/SIEPROJOS"ff01HE mindef.nl>, ""OiE van, PC, DMO/F&C/ADC PROJ" 
<fu .@mindef.nl>, 
'<l'Gu DMO/JNKOOP/ AIP/IDMP" <;"'2£ '@mindef.nl>, nzu e- OU =---..sr 
"'°"~ l<AB/BURRES" <f'U @mindefnl>, F der, 111.2.E DMO/DWS&B/GRONDGEB/MWA" 
<c::.' @mindef.nl> 
CC: ~ DMO/PROJN/PROJN DIP" <r0lf' @mindef.nl>, '\•).z~ 
MBA, DMO/PROJN/PROJMNGT/POOL SI" «•.a.E @mindef.nl>, •r.on Ing., 
DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" ••.au mindef.nl> 
Onderwerp: Crisisberaad Gryphus 



Docnr286 
From: "..u mu DIR M&D/AFO MAT/SIE PROJOS'' UDU 

Sent: Tue, 14 Sep 202117:14:09 +0100 
To: " 102..1 OMO/PROJN/DIP PROJN" <10.u @mindef.nl> 
Subject: Re: Crisisberaad Gryphus 

IOU 

Bedankt, duidelijk verhaal. 1k was al bang dat de WLS ook niet voldoet aan de 4m. 11 

Fijne avondl 

Van: "•a.u DMO/PROJN/DJP PROJN" <•cua @mindef.nl> 
Datum: di 14 sep. 2021 18:05 
Aan: 11

•Cl.2.ll •
0.u DIR M&D/AFD MAT/SlE PROJOS" •Ull'.2.I 

Ondcrwcrp: RE: Crisisbcmad Gryphus 

Het was idd kort dag. HierbU even een update: 
- 5cania ontvangt woe/don a.s. de auto uit Mariahout om te gaan meten. 

Een onafhankelijke partij ( ) zal de metingen witnessen. 
Vrijdag is er een gesprek met de ROW over centrale toestemming. 

mindef.nl> 

mindef.nl> 

TOL zal in Zwolle auto's met hoogtematen die niet conform productietekening zijn, afkeuren. 
Op basis van de metingen in Zweden zal de koers verder warden bepaald. 
Scania beraadt zich over de op handen zijnde leveringen: het ziet emaar Ult dat ln elk geval auto's zonder 
laadbak niet uitgeleverd gaan warden. Oat levert het juiste beeld naar bu1ten en heeft minimale impact 
op de 1nstroom (auto's met TMLC en laadbak danwel personeelmodu'e komen in dat geval wel door). 
Er Is dagehjks overleg met Scania over de voortgang. 

PS: Er is een WLS met een 8.6 voets container op een flatrack gemeten en ook te hoog bevonden. Vervolgactie 
1s mlJ niet bekend. 

FUner avond, 

Met vriendelijke groet, 

to.2.E 

102..1 

M ID.ll 

E 11W1 mlndef.nl 
I w w.d rens 2.nllflroo 

RV: vrlJdagm1ddag 

Van: llWi llUE DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS , ....... 
Verzonden: dinsdag 14 september 202117:50 
Aan: 111.u DMO/PROJN/DIP PROJN <'112.li @mlndef.nl> 
<Jnderwerp: Re: Qisisberaad Gryphus 

10J.I 

mindef.nl> 



Docnr287 
From: 
Sent: 

"L1o.u DMO/PROJN/PROJN DIP" <'ou @mindef.nl> 
Tue, 14 Sep 202118:42:18 +0100 

To: 
< 102.£ 

"io.u ~ CLSK/PLV C-LSK/DMl/AMGEA/EX.ASS" 
@mindef.nl>;"~r: 

1U£ I CZSK/Ml/Ml/KWVC/VOERTGN" <1G.2.E DIR M&D/AFD MAT/SIE 
PROJOS'' 1ouE mindef.nl> 
Cc: "1o.u van, DMO/PROJN/PROJN DIP" <10u @mindef.nl>;"'°"' 1112£ 102E 

DMO/BESTUUROST/REGIE" <102e @mindef.nl>;"iou der, 111.1c DMO/DWS&B/GRONDGEB/MWA" 
@mlndef.nl>;"iou 

1~1!, oo.u BS/AL/DS/TF LOG/TFLOG" <•0.2e @mlndef.nl>;" 1ou Ing., 
DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN"•10.su.e mindef.nl> 
Subject: RE: Toestemming Weggebruik 

Heel bijzonder dit ·wu en storend bovendien! 

Ik zle dat 1ne van DAOG al in de mailtrail zit. 

@102.'E kun jij aub aangeven water hier fout gaat, en hoe eenheden toch de weg op kunnen? 

Dank, fijne avond, 

tU.,! ,.-102.E 

Programma manager DVOW 

OMO - KHK I '"'"' iou 
t01! 

1ou t!llmlndef,nl 

From: 1021: tnE a5K/PLV C-LSK/DMl/AMGEA/EX.ASS <"u 
Sent: dinsdag 14 september 202117:12 
To: 1m DMO/PROJN/PROJN DIP <'nE @mlndef.nl>; 111 a 
<102.E 

1ou 101.e DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS iou,e mindef.nl> 
Subject: Fwd: Toestemming Weggebruik 

@mindef.nl> 

DMO/PROJN/DIP PROJN 
@mlndef,nl>; "'u 

Helaas werkt het aanvragen van toestemming weggebruik op individueel kenteken dus ook niet en wordt daarvoor ook 
geen toestemming gegeven. Dit druist in tegen bet advies van DAOG zoals in de nota in gesteld. 

Daamaast gaat dat natuurlijk ook grote impact hebben op de uitrol van de voertuigen vanuit DUO. En heeft voor ons 
operationele gevolgen omdat de voertuigen van AOCS in Leeuwarden staan en terug moeten naar AOCS. Enja dat 
kunnen we oplossen door lading en voertuig te scheiden maar die middelen zijn niet overal voorhanden. 

Kunnen jullie nog in overleg met DAOG hierover? 

BVD 

Groet 10u 

Van: 1111•u 10.2-1 CLSK/AOCS NM/CSIIPC" <10.2£ @mindef.nl> 
Datum: dinsdag 14 september2021om16:18:44 
Aan: 111m •ne CLSK/PLV C-LSK/DMI/AMGEA/EX.ASS" 
<ii>u (a),mindef.nl>, "•oie 1o.:1.e CLSK/PLV C-LSKJDO/NASOC/A4" 



Docnr288 
From: "1ou DMO/PROJN/PROJN DIP" < " a @mindef.nl> 
Sent: Tue, 14 Sep 2021 20:22:33 +0100 
To: "102e 102E OMO/BESTUUROST/REGIE" < •o.zE @mindef.nl>;" 10u 
DMO/PROJN/OIP PROJN" <10~• @mlndef.nl>;"to~e 1m : DIR M&O/AFD MAT/SIE PROJOS" 
•0111Re mindef.nl> 
Cc: 
Subject: 
Attachments: 

IOU 

Containers: 

'' 102.fl, /PROJN/PROJMNGT/PRJOST" <••:ii; 

RE: uitlevermoment combinatie Gryphus HO en 8-voet 
Opzet DVOW.docx 

@mindef.nl> 

26 juli 2019 @DUO: 1 e G2' unconditioned warehouse OTCRij (bedoeld voor lOOkN LO DI) 
• 19 okt 2019 @DUO: 1 e G2 unconditioned warehouse (regulier) 

Gryphus lOOkN HO: 
le HO volgens mij in OKT 2020 @DUO, maar daar krijg lk graag nog een bevestiging van door •0u en/of 1oz.e 

lOOkn H0/8-voet container blj eenheid: 
10u weet wanneer het eerste setje met HO is uitgeleverd. Maar het media moment was op 1 maart 2021, zie 
bijlage . .. u graag bevestiging. 
102• 

.... 102.&. 

Programma manager DVOW 
OMO • KHK I •••• ID 2E 

t01E 

10211 iilmindef.nl 

From: me 13z.e DMO/BESTUUROST/REGIE < ••a @mindef.nl> 
Sent: dinsdag 14 september 2021 09:11 
To: •021! DMO/PROJN/DIP PROJN <1•u @mlndef.nl>; 11n i:> n 

PROJOS JDu mtndef.nl> 
Cc: 10u DMO/PROJN/PROJN DIP <"u @mindef.ni> 
Subject: uitlevermoment combinatle Gryphus HO en 8-voet 

>0 2& 

DIR M&D/AFD MAT/SIE 

In verband met de gestelde Kamervragen over de hoogte Gryphus, waarvan de beantwoording nu loopt, willen 
we (DGB en OMO/BO) weten 
( 1) per wanneer (maand/jaar) de 1 e Gryphus lOOkN HO is uitgeleverd aan Defensie; 
(2) per wanneer{ maand/jaar) de 1 e 8-voet DVOW cnt is ultgeleverd aan Defensie; 
(3) Het moment (maand/jaar) van de eerste uitlevering van een 'setje' lOOkN HO met 8-voet cnt aan een 
eenheid. 

We willen hiermee inzichtelijk krtjgen wanneer 'we' als Defensie zelf de hoogte-overschrijding hadden kunnen 
constateren met de door de lndustrie ultgeleverde comblnatie (los van eerdere beproevlngen en/of In fabrlek 
door de industrie) en of dit daarmee mogelijkheden biedt dit te kunnen gebruiken in de communicatie. 

We weten in ieder geval dat het om maximaal 150 comblnatles gaat ultgeleverd aan de eenheden. (Van de 550 
containers zijn er 224 uitgeleverd aan eenheden. En daarvan zijn er in elk geval 72 op een LO (OTCRij) 
geplaatst. Blijven er maximaal 150 over bij de eenheden, die moge/ijk op een HO staan. 

Ik hoor graag van jullie voor donderdag einde werkdag, 

Alvast hartelijk dank, 



Docnr 290 
From: "llLU DWs&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN"....... mindef.nl> 
Sent: Wed, 15 Sep 2021 06:01:49 +olOO 
To: •iu. der, ~ru.s DMO/DWs&B/GRONDGEB/MWA" <16.U @mlndef.nl> 
Cc: ''•iu.s KAB/BUR RES" <.u." @mlndef.nl>;"1o.a• 

DMO/PROJN/PROJN DIP" <,1a.u J@mlndef.nl>;"•u.o 
RV, van, DMO/PROJN/PROJN DIP" <'i<µ.1 @mlndef.nl> 
Subject: FW: Toestemmlng Weggebruik 

Goedemorgen ~a.u: 

Zie onderstaande mail-trail, die je al ontvangen had van •eu.& 
het ROW laten bepalen of er sprake is van ladin!J of niet . 

Buifen reilcWijClfe 

Dit is wel een heel kwalijke zaak, dat wij 

Wil Jij a u.b. z.s.m. overleg hebben met 1m hlerover. We staan nu dus echt helemaa l stll met de lOOHO icm 
de 8' container ... 

Met vriendelijke greet, 

•CUJI 

Normsteller cat B Wielvoertulgen 

Ministerie van Defensle 
Defensie Materieel Organisatie {OMO) 
Sectle Wapensysteemmanagement en life Cycle Management I Afdellng Grondgebonden WPSN 
Kromhout Kazeme I Herculeslaan 1 3584 AB I Utrecht 1 10.u 

Postbus 90125 3509 BB I Utrecht 

M 1o..u 

E 1o.:u1 @mindef.nl 
I www.defensie.n!LQi'TlO 
Afwezig: vrijdagmiddag 

Wij zijn 
Wij makenverbinding tusscn 

OMO 
willcn en kunnen 

Van: 1a.u OMO/ PROJN/PROJN DIP <•CUL @mindef.nl> 
Venonden: dinsdag 14 september 202119:42 
Aan: 111.11 10.JA CLSK/PLV C-LSK/DMl/AMGEA/EX.ASS <~o.u @mindef.nl>; >ou 

DMO/PROJN/DIP PROJN c 1o.u @mindef.nl>; iut iD.2.t , CZSK/Ml/Ml/KWVC/VOERTGN 
<'G.2.1! 1o.u mindef.nl> 
CC: ••.u van, DMO/PROJN/PROJN DIP <IG.U @mindef.nl>;tG.ll 'iall DMO/BESTUUROST/REGIE 
<'cu.a @mindef.nl>; •ua 
l').U llUI KAB/BUR RES <1t1U @mindef.nl>; ; D.U 1ou, IC.a BS/AL/05/TF LOG/TFLOG 
11.ll §>mlndef.ni>; 1a.u DWs&B/GRONOGEB/WPSN&LCM/WPSN 111.-.& mindef.nl> 
Onderwe.rp: RE: Toestemmlrc Weggebruik 
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From: "•m. ••U DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS0 

llOlll.H mindef.nl> 
Sent: Wed, 15 Sep 2021 07:12:41 +0100 
To: "ia.u DMO/PROJN/PROJN DIP" <102e @mindef.nl>;"•02 • iou 

••n DMO/BESTUUROST/REGIE" <i•a @mindef.nl>;"1m DMO/PROJN/DIP PROJN" 
<••u @mindef.nl> 
Cc: tt tD2.G /PROJN/PROJMNGT/PRJOST" <'"2." @mindef.nl> 
Subject: RE: uitlevermoment combinatie Gryphus HO en 8-voet 

Goedemorgen allen, 

In wk 50 2020 zijn de eerste 4 100HO's aan AOCS CLSK uitgeleverd zonder opbouw. 
In wk 9 2021 zijn de eerste 8 100HO's met een G2-NO-NO aan 400GNKbat ultgeleverd. 

102 6 

Met vrlendelijke groet, 

Planner en plv Projectleider DVOW-2 CLAS 

Van: !DU DMO/PROJN/PROJN DIP< 1llU @mindef.nt> 
Verzonden: dinsdag 14 september 2021 21:23 
Aan: 102.E io2 e DMO/BESTUUROST/REGIE <1• 2 • @mindef.nl>; ••u 
PROJN <t0:z.e 
CC: 1m /PROJN/PROJMNGT/PRJOST < 1•2E @mlndef.nl> 
Onderwerp: RE: uitlevermoment combinatie Gryphus HO en 8-voet 

Containers: 

DMO/PROJN/DIP 
mindef.nl> 

• 26 j uli 2019 @DUO: 1 e G2' unconditioned warehouse OTCRij (bedoeld voor lOOkN LO DI) 

• 19 okt 2019 @DUO: 1 e G2 unconditioned warehouse (regulier) 

Gryphus lOOkN HO: 
le HO volgens mij in OKT 2020 @DUO, maar daar krijg lk graag nog een bevestiging van door 1m en/of ••u 

lOOkn H0/8-voet container blj eenheid: 
•m weet wanneer het eerste setje met HO is uitgeleverd. Maar het media moment was op 1maart2021, zie 
bijlage. 10u graag bevestiglng . 

•eU tiOll 

Pr011r•mma manageT DVOW 
OMO • KHK I •UC 10.2.E 

14U 

1o:u "" &m!ndef.nl 

From: 1ou 1ue DMO/BESTUUROST/REGIE <1021 @mindef.nl> 
Sent: dlnsdag 14 september 2021 09:11 
To: ton OMO/PROJN/DIP PROJN •D11JRe @mindef.nl>; 1m 1m 

PROJOS 1oe~e rnindef.nl> 
Cc: 10 u DMO/PROJN/PROJN DIP <••i.e @mindef.nl> 
Subject: uitlevermoment comblnatie Gryphus HO en 8-voet 

DIR M&D/AFD MAT/SIE 



In verband met de gestelde Kamervragen over de hoogte Gryphus, waarvan de beantwoording nu loopt, willen 
we (DGB en DMO/BO} weten 
(1) per wanneer (maand/jaar) de le Gryphus 100kN HO is uitgeleverd aan Defensie; 
(2) per wanneer( maand/jaar) de 1 e 8-voet DVOW cnt is uitgeleverd aan Defensie; 
(3) Het moment (maand/jaar} van de eerste uitlevering van een 'setje' lOOkN HO met 8-voet cnt aan een 
eenheid. 

We wlllen hiermee inzichtelijk krijgen wanneer 'we' als Defensie zelf de hoogte-overschrijd ing hadden kunnen 
constateren met de door de industrie uitgeleverde combinatie (los van eerdere beproevingen en/of in fabriek 
door de industrie) en of dit daarmee mogelijkheden biedt dlt te kunnen gebruiken in de communicatie. 

We weten in ieder geval dat het om maximaal 150 comblnatles gaat uitgeleverd aan de eenheden. (Van de 550 
containers zijn er 224 uitgeleverd aan eenheden. En daarvan zijn er in elk geva/ 72 op een LO (OTCRij) 
geplaatst. Blijven er maximaa/ 150 over bij de eenheden, die mogelijk op een HO staan. 

Ik hoor graag van jullie voor donderdag einde werkdag, 

Alvast hartelijk dank, 
10lE 



Docnr 292 
From: "••u / PROJN/PROJMNGT/ PRJOST• <1•u @mindef.nl> 

Sent: Wed, 15 Sep 2021 07:18:56 +0100 
To: •1au 1u.e DIR M&D/AFO MAT/SIE PROJOS" -.i: 

<02£ Ir., DMO/PROJN/PROJN DIP" <'ou @mindef.nl>;"112,E 
<••u 
Subject: RE: uitlevermoment combinatie Gryphus HO en 8-voet 

Goedemorgen, 

1e lOOHO In oktober 2020 @DUO is correct. 

Met vriendelijke greet, 
102.E 

Projectondersteuner Cluster Operationele Wielvoertuigen 

Ministerle van Defensle 
Defensle Materleel Organlsatle (OMO) 
Projectondersteuning 
Kromhout Kazerne I Herculeslaan 1 - 3584 AB I Utrecht I Gebouw K7 
Postbus 90125 - 3509 BB I MPC code: SSA I Utrecht 

M .. u 

E "2e @mindef.nl 
I www,defens'e.nl/dmo 
Afwezlg: vrij dag 

OMO 
illeri l!ll kunr l!fl 

@mindef.nl> 

From: 10u IOU DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS 1111nee mindef.nl> 
Sent: woensdag 15 september 2021 08:13 

mindef.nl>;" 112 e 

DMO/BESTUUROST/REGIE" 

To: •o>E DMO/PROJN/PROJN DIP <101£ @mindef.nl>; 10 2.E •m iau 

DMO/BESTUUROST/REGIE <10u @mindef.nl> 
Cc: 1ou /PROJN/PROJMNGT/PRJOST <•oz.e @mindef.nl> 
Subfect: RE: uitlevennoment comblnatie Gryphus HO en 8-voet 

Goedemorgen allen, 

In wk 50 2020 zljn de eerste 4 lOOHO's aan AOCS CLSK uitgeleverd zonder opbouw. 
In wk 9 2021 zijn de eerste 8 lOOHO's met een G2-NO-NO aan 400GNKbat uitgeleverd. 

Met vriendelijke groet, 

102e 



Docnr 293 
From: "••u: 1•u DMO/BESTUUROST/REGIE" <1'12e @mindef.nl> 
Sent: Wed, 15 Sep 202110:48:00 +-0100 
To: 111•u /PROJN/PROJMNGT/PRJOST" <101< @mindef.nl>;"1on ioie 10.2.E ST 

1ou DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS" oiu.e mindef.nl>;"••.aa DMO/PROJN/PROJN DIP" 
<••2.1'; @mindef.nl> 

Subject: RE: uitlevermoment combinatie Gryphus HO en 8-voet 

All, 

Hartelljk dank. Dit geeft even een beeld dat we kunnen gebruiken in de nuance: 
- sinds wk 9 2021 zijn de eerste DVOW setjes lOOkN HO met 8-voet cnt uitgeleverd. 
- Totaal zijn er ca 150 van deze combinaties uitgeleverd. In okt 2020 is de eerste HO uitgeleverd aan 

Defensie. 

Doet nlets af van de vervelende sltuatie en de mensen die zich hard inspannen om de eenheden van nieuwe en 
goede spullen te voorzien! 

!02& 

From: -,02,e /PROJN/PROJMNGT/PRJOST <'°2e @mindef.nl> 

Sent: woensdag 15 september 202108:19 
To: ••u 10.u DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS wu.e 
DMO/PROJN/PROJN DIP < ... u @mindef.nl>; 1ue ,ue 
< 10.2.& 

Subject: RE: uitlevermoment comblnatie Gryphus HO en 8-voet 

Goede morgen, 

1e lOOHO in oktober 2020 @DUO is correct. 

Met vriendelij ke groet, 

Projectondersteuner Cluster Operationele Wielvoertuigen 

Mlnisterie van Defensie 
Defensie Materieel Organisatie (OMO) 
Projectondersteuning 
Kromhout Kazerne I Herculeslaan 1 - 3584 AB I Utrecht I Gebouw K7 

Post bus 90125 - 3509 BB I MPC code: SSA J Utrecht 

M 10.U 

E 1ou @mindef.nl 

I www.defens1e.nl/dmo 
Afwezig: vrijdag 

Wij zijn 
Wlj m;aken verblndingtussen 

OMO 
will en ~n kunnen 

mindef.nl>; 10u 

DMO/BESTUUROST/REGIE 
@mindef.nl> 
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From: "••ZE t1 2E DIR M&D/ AFO MAT/ SIE PROJOS" 1011.U mindef.nl> 
Sent: Wed, 15 Sep 202110:59:50 +0100 
To: "'°n ••u DMO/BESTUUROST/ REGIE" < to u @mindef.nl>;"101£ 

DMO/PROJN/ PROJN DIP" 
@mindef.nl> 

OMO/PROJN/PROJMNGT/PRJOST" <••:i.e @mindef.nl>;"••a 
< IOZE 

Subject: RE: uitlevermoment comblnatle Gryphus HO en 8-voet 

Zie onderstaande tekst uit een mail die ik aan DT&O heb gestuurd voor wat nuancering m.b.t . die 150 stuks. 

Hieronder de combinaties l OOHO + Bft (MLS) opbouw die zijn uitgegeven bij DUO t/ m deze week (Wk 36). Ik 
noem alleen de opbouw aantallen/varianten. 

TBT (Tec/1) 3x Bl -W 1-Xl (Werkplaats) Voorloper 
Integratletest (Tech) 3x 81-W1-X1 (Werkplaats) Voorloper 
OTCRiJ 16x G2·NO·NO. (Lege vracht) Voorloper t.b. v. famil/arisatte 6x6 naar 8x8 
CLSK AOCS 4x eigen 8ft opbouw 
400 Gnkbat 19X G2-NO-NO (Lege vracht) 
Pool '14X G2-NO-NO (L~e vracht) 
CLSK LWD lx B1 -W2-X1 (Werkplaats) 
CZSK SSG 2x 81-W1-X1 (Werkplaats), 2x B1-W2-X1 (Werkplaats), 2x B1-W3-X1 (Werkpfaats), 2x 81 -
WS-Xl (Werkplaats) 
CLSK EHV lx 81-W2-X1 (Werkplaats) 
OTCGN :lx B1-W2-X1 (Werkplaatsj 
B&TCo 240 1x G2-NO-NO (Lege vracht), 1x 81-w1-x1 (Werkfl_/aats) 
43 BVE 1x 81 ·W2·X1 (Werkp/aats) 
DGLC 41x eJgen Bft opbouw 

Totaal: 99 uitqe!everde comblna t les 100 HO + DVOW-2 Bft opbouw, waarvan 89 bij het CLAS en 23 bij 
operatfonele ehdn van het CLAS. 

Verder zfjn er nog een aantal 'kale' Gryphussen uitge/everd waar een reeds bestaande 8ft container op wordt 
geplaatst. Voor het CLAS gaat het om 41 Gryphussen bij DGLC. 
Daarnaast heeft 400Gnkbat nog de mogelijkheid om zelf 12x 100HO met een G2-NO-NQ te combineren 

Voorultbllk : 
Wk 38 lx B1-Wl-X1 voor43GnkCte en 1x B1- W1·X1voor220Tcie 
Wk 39 3x B1-W1-X1, 4x B1-W3-X1 en lX B1-W5-Xj. voor 43Hrstde 
Wk 40 4x 81-Wl-X.1 voor 1GNC 
Wk 41 2x B1-W4-X1 voor CLSK LWD en 2x B1·W1-X1 voor B&TCo 
Wk 42 3x B1-W1-X1 voor 1GNO 
Wk 44 Bx 81-W4-Xl voor 400Gnkbat, 2x B1-W4-Xl voor CLSK EHV 

101t 

Van: •02.E l02E DMO/ BESTUUROST/REGIE <•02 E @mindef.nl> 
Verzonden: woensdag 15 september 202111:48 
Aan: 10:1.e /PROJN/PROJMNGT/PRJOST <102E @mindef.nl>; 1ou 

MAT/SIE PROJOS 1om11E 

G, 101 £ OMO/PROJN/DIP PROJN <102e @mindef.nl> 
Ondet'Werp: RE: uitlevermoment combinatie Gryphus HO en 8-voet 

All, 

Hartelij k dank. Dit geeft even een beeld dat we kunnen gebruiken in de nuance: 

102E 

- sinds wk 9 2021 zij n de eerste DVOW setjes l OOkN HO met 8-voet cnt uitgeleverd. 

DIRM&D/AFD 
@mindef.nl>; •o:i.e 



- Totaal zijn er ca 150 van deze combinaties ultgeleverd . In okt 2020 is de eerste HO uitgeleverd aan 
Defensie. 

Ooet niets af van de vervelende situatie en de mensen die zich hard inspannen om de eenheden van nieuwe en 
goede spullen te voorzienl 

From: IUt /PROJN/PROJMNGT/PRJOST <•US @mjodef.nl> 
Sent: woensdag 15 september 2021 08:19 
To: 1u.a ICl.1E DIR M&D/AFD MAT/SIE PROJOS ,.,... 
OMO/PROJN/PROJN DIP <1!l.U @mindef.nl>; ,...._. 1 0.2JE 

< \112.ll 

Subject: RE: uitlevermoment combinatie Gryphus HO en 8-voet 

Goedemorgen, 

le lOOHO in oktober 2020 @DUO is correct. 

Met vriendelijke greet, 

Proj ectondersteuner Cluster Operationele Wielvoertuigen 

Minlsterie van Defensie 
Defensle Materieel Organlsatle (OMO) 
Projectondersteuning 
Kromhout Kazeme I Herculeslaan 1 - 3584 AB I Utrecht I Gebouw K7 
Postbus 90125 - 3509 BB I MPC code: SSA I Utrecht 

M to.U 
E IG.15 ~mindef.nl 

I wv. w.def1:n~dmo 
Afwezig: vrijdag 

Wij zijn 
Wll maken verblndlng tussen 

OMO 
wlllen en kunnen 

mindef.nl>; 1u.a 

DMO/BESTUUROST /REGIE 
@mindef.nl> 



Docnr295 
From: "•ul! DMO/PROJN/PROJN DIP" <11lll @mindef.nl> 
Sent: Wed, 15 Sep 202118:18:41 +0100 
To: "uua •o.u BS/Al/DS/DAOG/AOndOpGerh" <'0.Z.1 @mlndef.nl> 
Cc: uio.u iue, 1ua BS/AL/OS/TF LOG/TFLOG" <•UG @mlndef.nl>;"iou 
MBA, DMO/PROJN/OIP PROJN" <'10u @mlndef.nl>;"•Ul! 
EPC, 10.u OMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN• 10

.... mlndef.nl> 
Subject: RE: Toestemmlng Weggebruik 

HI 1o.z.e mogelijk heb je het berlcht hleronder gemlst. Maar lk heb ook verder geen communlcatie gezien over 
de afwijzingen van het NMCC. 

Kun je me een update geven van de stand van zaken? 

Dank, fone avond 

~ 102.1 

Progranuna manager OVOW 
OMO KHK I ,._... 10.2.1 

10.U 

,10.2.1 .. 11 m !odef. nl 

From: llUI DMO/PROJN/PROJN DIP 
Sent: dinsdag 14 september 202119:42 
To: 1m 1u 1 CLSl</PLV C-LSK/DMl/AMGEA/EX.ASS < IG.2.£ @mlndef.nl>; "'"' 
OMO/PROJN/DIP PROJN <'°.u @mlndef.nl>; "11" 10..2.t , CZSK/Ml/Ml/KWVC/VOERTGN 
<'ou •~21 mindef.nl> 
Cc: 1o.z.e van, DMO/PROJN/PROJN DIP <1•.a @mindef.nl>;iou •112.r DMO/BESTUUROST/REGIE 
(IU.B 

tUI 102.1 KAB/BUR RES < 'o.u @mindef.nl>; ••.u 

Subject RE: Toestemming Weggebruik 

Heel b 1zonder d it •o.u en storend bovendien • 

Ik z1e dat ••.u van DAOG al in de mafltrail zit. 

@mindef.nl>; ••n 
1m ..u 85/Al/DS/TF LOG/TFLOG 

mindef.nl> 

@"~' kun jij aub aangeven water hier fout gaat, en hoe eenheden toch de weg op kunnen? 

Dank, fij ne avond, 
uu.a 
..... fll.21 
Progremmn manager DVOW 
OMO KHK ( .i.o to.z..E 

IOU 

t0.2JI .. n m iodef .n( 

IOU 



Docnr296 
From: "•UL 1G.U 85/Al/DS/DAOG/AOndOpGerh" <Ill£ @mindef.nl> 
Sent: Thu, 16 Sep 2021 05:29:41 +olOO 
To: "•cu DMO/PROJN/PROJN DIP• <' 11.U @mlndef.nl> 
Cc: "uw; D:il, lo.u BS/Al/DS/TF LOG/TFLOG" <tci 
MBA, OMO/PROJN/DIP PROJN" <10,u 

EPC, •0.u DMO/DWs&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" ~o.m.1 mlndef.nl> 
Subject: Re: Toestemmlng Weggebruik 

IUJI 

Gisteren is met de RDW afgestemd en is het RMC weer aan de slag gegaan met de aanvragen TWG incl. Eerdere 
afwijzingen en nog niet in behandeling genomen aanvragen. 

lk wordt gei'nformeerd door mijn POC van het NMCC/RMC bij stagnaties. Tot op heden geen aanwllende info. 

Met vriendelijke groet 

CS/DAOG Team V3M - Mobility 

Dit bericht is verzonden via mijn rnobiel. 

Vnn: """u DMO/PROJN/PROJN DIP" <10u r@mindef .nl> 
Datum: woensdag 15 september202l om 19:18:42 
Aan: "u u ·1o.u BS/AL/DS/DAOG/AOndOpGerh" <•c.u {tl'lmindef.nl> 
Cc: "•u.• 10:..s , •G.Ul BS/ALIDSffF LOGITFLOG" <'IUE "romindef.nl>, "•cuE G, 
•u.11 DMO/PROJN/D.lP PROJN" •Ull!ll (i)mindef.nl>, "•o.u van, DMO/PROJN/PROJN DIP" 
< •11.2.11 t@mindef.nl>, ''to.U DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" 
1t.111U _ mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Toestemming Weggebruik 

Ht ..o.u mogelijk heh je het berlcht hieronder gemist. Maar lk heb ook verder geen communlcat le gezlen over 
de afwlJ71ngen van het NMCC. 

Kun Je me een update geven van de stand van zaken? 

Dank, flJ ne avond 
111.2.I 

ll!!! IQ.2Jl 

Program ma manager DVOW 
OMO • KHK I ..... 1o.u 
l llll 

10.11 flmlndef.nl 



Docnr297 
from: 
Sent: 

"llU DMO/PROJN/PROJN DIP" < l1UE @mindef.nl> 
Thu, 16 Sep 2021 07:01:18 +0100 
''•tu nu.a CLSK/PLVC·LSK/OMl/AMGEA/EX.ASS" 

@mlndef.nl>;",•Ull 1u.s DIR M&O/AFD MAT/SIE PROJOS" 
To: 
<lll2.f 

, .... @mindef.nl> 
Cc: " 10.u KAB/BUR RES" <•UI @mindef.nl>;" 10.u •11.2.S 

DIVIO/BESTUUROST/COMMUN" <1»-• @mindef.nl>;'' •cu.1 •cu.a OMO/BESTUUROST /REGIE" 
<•11.2.I mlndef.nl>;" " 39 

RV, van, DMO/PROJN/PROJN DIP" <'u.a @mindef.nl>;" •llll 1ua 1u.a MATLOGCO/ST/BEHORG" 
<1Cl.2.l! @mindef.nl>;" ,uc cler, •au 
DMO/DWS&B/GRONOGEB/MWA" <'(U.( @mindef.nl> 
Subject: FW: Toestemmfng Weggebruik 

Gaedemargen 1cu.a zie bericht hieronder. 

lk hoar graag als dingen weer lapen (of juist niet). 

!0.2,1 

.J!-U 10.U 

Prog1on1mo mana~ DVOW 
OMO KHK I •u.e tui 
\U.lt 

Jm... m indef.nl 

from: •m 1uE BS/AL/DS/DAOG/AOndOpGerh < 10.U @mindef.nf> 
Sent: donderdag 16 september 2021 06:30 
To: 1•.2.8 Ot.AO/PROJN/PROJN DIP <'~at @mlndef.nl> 
Cc: 1•2.11 1o.u, mu BS/Al)DS(rF LOG(rFLOG < 1u .a @mlndef.nl>; 11 • 1 

DMO/PROJN/OIP PROJN <'o.u @mlndef.nl>; •u~ Ing., 
OMO/DWS&B/ GRONDGEB/WPSN&LCMNiPSN ....... mlndef.nl> 
Subject: Re: Toestemming Weggebrulk 

Gistercn is met de ROW afgestemd en is bet RMC weer aan de slag gegaan met de aanvragen TWG incl. Eerdere 
afwjjzingen en nag niet in behandeling genomen aanvragen. 

lk wordt gelnformeerd door mijn POC van bet NMCCfRMC bij stagnaties. Tot op heden geen aanvullende info. 

Met vriendelijke groet 
t0..2.1 

CS/DAOG Team V3M - Mobility 

Dit bericht is verzonden via mijn mobiel. 



Docnr298 
From: • l&ll ICU.a DOSCO/DflB/DWO/NMa:/SPT BRANCH" <•IUE 

Sent: Thu, 16 Sep 202110:06:26 +0100 
To: "•cu.a •a.u BS/Al/DS/DAOG/AOndOpGerh" <0 1u• 

Ir., DMO/PROJN/PROJN DIP"< 11.2-r @mindef.nl>;" !Q2.ll 

@mindef.nl> 

@mlndef.nl>;"•iw 
CLSK/PLVC-

LSK/DMI/ AMGEA/EX.ASS" <'u" @mindef.nl>;"•0.u •o.u CLSK/AOCS NM/CS/IPC" 
<•UR 

Cc: "•o.u 
MBA, DMO/PROJN/DIP PROJN" <11UL 

@mlndef.nl> 
BS/AL/DS/TF LOG/TFLOG" <'o..u @mlndef.nl>;"•o.u 

@mindef.nl>;", ...... 

KOL, 

EPC, ID.ll DMO/OWs&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSW ,,,__.. 
SQN/PVELOG/WE LSE/SIE OPSlAG" <111.11 @mindef:nl> 

mlndef.nl>;"iau IUS CLSK/AOCS NM/970 

Subject: RE: Toestemmlng Weggebrulk 

Allen, 

Na de communicatie met ROW dat wij als Defensie zelf de toestemming mogen verlenen op basis van de 
Verkeersregeling Defensie en ROW alleen de route/hoogte check doet, zljn alle aanvragen opnieuw ingediend. 
Hier zaten ook aanvragen voor vandaag bij die we ondertussen al terug hebben. Deze aanvragen zijn voor 
morgen heb ik begrepen en Bureau Road Movement zit hier bovenop. 

Vriendellj ke groet, 
I0,.2.I 

Major oo..u 
Chief Movr m~nt & Transportation Support Branch 

National Movement Coordination Center (NMCC) 
Dutch Defence Movement & Tnmsportatlon Orcanlzatlon 
Lo1lstics Directorate 
Facllltlc" & LoelstlC$ Division 
Support Command 
Mlnlstcry o f Defrn<:e 
Camp 10.U I Oolderseweg 341 Bldg AlOl I Room R207 
3712 811 I ,!U.E I the Nath&rtands 
PO Sox l · I MPC 54A 13769 Zl< I Soesterberg I the Netherlands 

VOiP 
T 1llJI: 

Mlll.2.1 

, llWI @mlndef.nl 

From: llWI ,o.u 85/Al/DS/DAOG/AOndOpGerh <10.U @mlndef.nl> 
Sent: donderdag 16 september 2021 06:30 
To: 10.u OMO/PROJN/PROJN DIP<•o.u @mindef.nl> 
Cc: •UL tDU, •o . .u BS/Al/OS/ff LOG/TFLOG <•ua @mlndef.nl>; lllU 

DMO/PROJN/DIP PROJN <1ou @mindef.nl>; •o.u Ing., 
DMO/OWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN 1&.lllU mindef.nl> 
Subject: Re: Toestemming Weggebruik 

Gisteren is met de RDW afgestemd en is het RMC weer aan de slag gegaan met de aanvragen TWG incl. Eerdere 
afwijringen en nog niet in behandeling genomen aanvragen. 

lk wordt gelnformeerd door mijn POC van het NMCC/RMC bij stagnatics. Tot op bedeo geen aaovullende info. 

Met vriendelijke groet 
~ 



Oocnr299 
From: 
sent: 
To: 
Subject: 

Tl 

Van:""' .... 

"10..U •a.u DIR M&O/AfD MAT/SIE PROJOSu •aau 

Thu, 16 Sep 202110:42:09 +0100 
"uu.a DMO/PROJN/DIP PROJN" <,'0... @mindef.nl> 
Fwd: Hoogte Scanla Gryphus lSOkN met Fass! ALK 

13L TBRIG/30NA TRBAT/E-C1E/4NRPEL/2NRGP" 
<1LU @mindef.nl> 
Datum: do 16 sep. 2021 11 :17 
Aao: "•o.u •o.u •us DGLC/802SQN" <•o.u @mindef.nl> 

mlndef.nl> 

CC: "10.ll IO.U DIRM&D/AFD MAT/SIEPROJOS" ,o..mu mindef.nl>, 
"•ou lUE DMOII>ROJN/PROJMNGT/POOL SI" <•0.a @mindef.nl>, "•o.u ~u: 
11.u DGLC/ST/SIE S4/0PSL MA ID" <10.u @mindef.nJ>, ''•on van, 10.u DGLC/ST /SIE $4" 
<111.U @mindef.nl> 
Onderwerp: Hoogte Scania Gryphus I50kN met Fassi ALK 

Hallo 

Nav de melding op 15-09-2021 dat de hoogte van de Scania Gryphus 150kN met Fass! AU< de maximale hoogte 
van 4,00 mtr zou overschrijden hebben we vandaag onder toezlend oog van 11" van OMO 
wederom het voertuig gemeten. 

Conclusle van deze meting: 
• De hoogte van de Scania Gryphus lSOkN met Fassi ALK Is 4,00 mtr 
• Er is ~ sprake van een overschrijding van de genoemde maximale hoogte. 
• BIJ de eerdere meting Is waarschijnlljk een meetfout gemaakt 
• Verdere acties zljn niet noodzakelijk. 

Hlermee hoop ik je voldoende ge'informeerd te hebben maar lndien er nog vragen zljn dan hoor ik die 
vanzelfsprekend graag. 

Met vriendelljke groet, 

1CU.l 

Project Officier DVOW 2 

Defensle Grondgebonden Luchtverdedigingscommando 
Konlnklljke Landmacht 
Mlnlsterle van Defan1<le 
Lultenant- 10.u Kueme I Rlpseweg 1 I 5816AC I Vredepeel I 1o.u 

Postcode 9004 I 3509 AA I Utrecht I MPC 88A I The Netherlands 

T 1a.u 
M 1ua 



Eens 

IOU 

From: •m /Al/OGB/OMV/AFD MAT <'"ar @mindef.nl> 
Sent: vrljdag 17 september 202115:55 
To: 102E 10u BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdlanOptr <IO.u @mindef.nl>; 1m LKOL, EMSD, 
DMO/BESTUUROST/REGIE <•0 :te @mindef.nl>;~2E IOU BS/AL/DGB/DMV/AFD MAT 
<IOU 

~oir. ,@mindef.nl>; 1_h_E __ 

•~• @mindef.nl> 
Cc: 10:1,e iinE Ir., BS/AL/OGB/DMV/AFD VASTG < ia2e @mindef.nl>; 1oie 

BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdlanOptr <10211 @mindef.nl> 
Subject: Twee sets SV over de Scania vrachtwagens 

, .... ,. allemaal, 

@mindef.nl>; 
OMO/PROJN/DIP PROJN 

102,E 

Ondanks de recente pa rlementaire ontwlkkelingen, werk ik stug door aan de beantwoordlng van de vragen over 
DVOW. Bijgevoegd vinden jullle een nieuwe versie. 

Zouden jullle allemaal naar mljn opmerking bij vraag 4 willen kijken? Ik ben op zoek naar het antwoord op de 
vraag: Op welk niveau zljn de gebrulkers betrokken blj demonstraties, beproevingen en testen in de sneeuw van 
de 50kN, 100N en 150kN. Op brigade-, bataljon-, compagnle-, peloton- of groepsnlveau? 

102e zouden jullie naar mijn opmerking bij vraag 9 willen kijken? 

IOU en 102E (en evt. 1ue ), zouden jullie naar het antwoord op vraag 11 willen kij ken? 

Zelf ga fk even puzzelen wat we met vraag 12 moeten. 1ue 
den ken? 

zou jij daar ook alvast even over na willen 

Opmerkingen en reacties op de andere antwoorden, zijn natuurlljk ook welkom. 

Alva st een fijn weekend! 

Groeten, 
102.e 

Dlrectle Materieel, Vastgoed en Duurzaamheid 
DG Be.leid 
Minlaterle van Defensie 

Plain Kal11ermarktcomplex, gebouw A I Pleln 4 I Den Haag 
Postbus 20701 I 2500 ES Oen Haao J MPC 588 

M: 1o:i.E 

E: 
W: 



Docnr 305 
From: " t02E DMO/PROJN/PROJN DIP• <1•2e @mlndef.ni> 

Sent: Mon, 20 Sep 202115:30:07 +0100 
To: ''102E 1• 2e, Ir., DMO/PROJN" <101E @mindef.nl>;"1•u 
OMO"< 102E @mindef.nl> 
Cc: "~on ~H DMO/BESTUUROST/COMMUN" <10 i < @mindef.nl>;" ,~a 

DMO/PROJN/DIP PROJN" <'°u @mindef.nl>;"•m m e DMO/BESTUUROST/REGIE" 
< 102 l @mlndef.nl> 

102.!: 

Subject: FW: Gesprek 17 /09 Defensie - Rijksdienst voor het Wegverkeer ivm Scania Gryphus lOOKN HO icm 8ft 

hoge container 

Beste ·••• en •0 u ter Info. 

Hieronder de uitkomst van het overleg met RDW en de te zetten stappen. Er is vooruitgang en zicht op een nota 
van CLAS met strekking 'algemene tijdelijke toestemming voor de Scanla Gryphus lOOKN HO lcm Sft hoge 
container'. Desondanks werken we met Scania verder aan een (technische) oplossing. 

Van: 10u ••u. io u BS/Al/DS/TF LOG/TFLOG 

Venonden: zaterdag 18 september 2021 11:15 
Aan: 1•u GENM, BS/Al/DS/DAOG < '•u @mindef.nl>; 1021 ina AC Be., BS/Al/DS/TF LOG 
10au @mindef.nl> 
CC: 102.e 1ou BS/AL/DS/OAOG/AOndOpGerh <••.:z.E @mindef.ni> 
Onderwerp: Gesprek 17 /09 Oefensie - Rijksdienst voor het Wegverkeer lvm Scania Gryphus lOOKN HO lcm 8ft hoge container 

Generaals, beste 1a f & "'2" 

Nav het gesprek met het RDW over de Scania Gryphus 100KN HO icm Sft hoge container. 

Hoofdlijn en: 
1. Als Oefensie houden we ons aan de civiele wet- en regelgeving. 
2. Als Oefensie hebben we een vrUstelling d de Wegen- Verkeerswet. 
3. Aangegeven dat we als Defensie voor dit type (Scania Gryphus 100KN HO icrn 8~ hoge container) gebruiken 
gaan maken van deze vrijstelling. 
4. Deze vrijstelling is aan Defensle verleend en het rnandaat Is door MinDef bij C-LAS. 
s. Met het ROW heeft Defensle een dienstverleningsafspraak, waarbij het RDW een advies geeft over de te rljden 
vellige route adhv een hoogte check. 
6. Het ROW geeft Defensle een ADVIES af voor de zogenaamde 'incidentele ontheffing' van 4, 6, 8 of maximaal 
12 weken. 

a. RDW geeft dus aan Defensle GEEN ontheffing, maar een ADVIES. Immers Defensle heeft een vrijstelling. 
b. ROW kan civiel ook een 'langlopende ontheffing' afgeven, maar dat heeft te maken met oa het 

samenstel van wegen en daarnaast moet worden aangeven oa hoogte + breedte + lengte + gewicht + 
kenteken. 
7. Het ROW heeft de Digitale Wegenkaart Ontheffingen die ook door Defensie beter benut kan worden. Op deze 
DWO kunnen de hoogte, lengtes, breedtes en gewichten worden ingevoerd en dan kleurt de route groen als men 
daarover zou mogen rijden. Hoewel het gebruik van deze DWO een optie is voor de gebrulker om via het 
Rijksportaal te bekijken en In te vullen, lijkt het erop dat bepaalde wegen (stukjes weg naar een kazerne) er 
(nog) NIEf opstaan en dus automatisch rood kleuren. 
8. Gewezen op het National Plan Military Mobility en de ORIE multi-modale corridors door Nederland, waarbij 
Arcadls al adviezen heeft gegeven aan IenW over route white en blue. Aangegeven, dat we tzt ook hier de 
advlezen van de ROW op voorhand zouden willen hebben, zodat Sending Nations (ge)makkelijk door Nederland 
kunnen worden geleid. 

Acties: 

1. Een nota van C-LAS (ivm zijn mandaat) metals strekking 'algemene tijdelijke toestemmlng verlenen voor 
het type (Scania Gryphus lOOKN HO icm Sft hoge container)'. In deze nota zou C-LAS ook CDS moeten 
verzoeken om dit vast te stellen (DP 40-10/2000). 



Ter Info: 

a. Eea is al besproken met DJZ. 

b. Oorspronkelljke concept nota namens CDS staat In de stelgers en kan worden aangepast naar C
LAS. 

c. 1o.u naar 1o..u (Staf CLAS jurldlsch) Is al gelegd en dat gaan we volgende week 
verder bespreken, zodat de nota aan het elnde van de week gereed is. 

d. NB We doen het nu via de IUn en bevoegdheid van C-LAS, maar het zou ook via de lijn van MlnDef 
kunnen ivm de mandaatverlener maar dat lljkt een niet noodzakelijk te lopen lijn en richting C-
LAS is (veel) korter. We zullen daar met DJZ en 102.1 ook nog over spreken ... hoe ze 
bljvoorbeeld eea zlen bij CLAS. 

2. We gaan met ROW in gesprek 22/09 om de procedures door te spreken zeals die in de 
dlenstverleningsafspraak zljn gemaakt. 

3. Conform dlenstverlenlngsafspraak gaan we perlodiek met ROW zitten. Dit kan voor het Regie-overleg 
V3M, maar wellicht is het een idee om ROW uit te nodigen, als onafhankelijke partij, in dlt Regie-overleg 
zoals we dat bij het Regie-overleg VGS ook doen met KMCGS en MLA. 

4. In vervolggesprekken met ROW zullen we als Defensle nog eens nader kijken naar de potentle en 
toepassing van de OWO voor Defensie. Optie aangegeven door ROW Is om gezamenlijk de 'rode wegen' 
in kaart te brengen en van een groen kleur te voorzlen. 

5. ROW gaf tijdens het gesprek aan een tekort aan personeel te hebben. Wellicht een optle om personeel 
van het NMCC 'stage' te laten lopen bij het ROW. Zullen eea In een vervolggesprek bespreken. Daarnast 
helpen we ROW en onszelf als we de rode wegen In kaart brengen en welllcht van een groene kleur 
kunnen voorzien © 

6. NMMC gaat veel door Defensie gebrulkte routes doorgeven aan ROW en vraagt op voorhand dus een 
advies. Oat betekent dat we voor deze routes, vooralsnog voor 12 weken, een advies krijgen van het 
ROW en dat als een Defensie gebruiker een Aanvraag Toestemming Weggebruik indlent het NMCC direct 
die toestemming kan verlenen. Immers de route heeft al een veilig advies van de RDW. 

7. NMCC gaat routes, waarvan het advies afloopt, wederom bij de ROW vragen om van een advies te 
voorzien, zodat de gebruiker hier zo min mogelijk last van heeft. Op deze manier 'bouwen' we een soort 
van 'militaire wegenkaart' door Nederland en brengen we ook de NO GO areas e/o Out of Bounce areas in 
kaart. 

Zoals gez~d, heb ik geprobeerd om het kort en zakelijk te houden en ben ik niet in de dirty details getreden. 
Mochten jullie nog een toelichting wlllen e/o meer detail dan kan dat natuurlijk altijd . 

1o..u en lk pakken 'm maandag 20/09 op en zullen oa met CLAS In conclaaf gaan ivm de nota van C-LAS. 
Daarnaast zorgen we dat maandag de stakeholders het verslagje van HU.E krijgen van het gesprek met het 
ROW. 

Opmerldngen, suggestles enz. graag @ 

Buifen reikwljdte 

Cheers, 



Docnr306 
From: 
Sent: 

"•llll ~& OMO" <t0.u @mindef.nl> 
Mon, 20 Sep 202115:41:30 +0100 

To: "«>.u DMO/PROJN/PROJN DIP" <'IU.li @mlndef.nl>;",.,. .. 

Ir., DMO/PROJN" «IO.ll @mlndef.nl> 
Cc: 1•.10.u io.u DMO/BESTUUROST /COMMUN" <'air @mlndef.nl>;" 1a.u 

DMO/PROJN/DIP PROJN" <lnll @mlndef.nl>;''•o.u IG.111 DMO/BESTUUROST/REGIE" 
< UU.1 @mindef.nl> 
Subject: Re: Gesprek 17 /09 Defensle - Rijksdienst voor het WegVerkeer lvm Scanfa Gryphus 100KN HO Ian 8ft 
hoge container 

u.11 

Lijkt dat common sense gaat overheersen 
Hgrt 
IG.111 

10. -
2e 

Van: "uue DMOIPROJN/PROJN DIP" < 11w 1 

Datum: maandag 20 september 2021 om 16:30:08 
@mindef.nl> 

Aan: "IA.a •CUii • Ir., DMO/PROJN° <Ill• c<Amindefnl>, ''uUJ! 

DMO" <10.u @mindef.nl> 
Cc: "•o.u iDu DMO/BESTUUROST/COMMUN" <••.u 
DMO/PROJN/DlP PROJN" •0 .. •11u •rornindef.nl>, "•o.u 10.ll 

W.mi11def.nl>, "•u.• 
DMO/BESTUUROST/REGIE" 

< 1ou @mindef.nl> 
Onderwerp: FW: Gesprek 17/09 Defensie- Rijksdienst voor bet Wegverkeer ivm Scania Gryphus IOOKN HO icm 8ft 
hoge container 

Beste •u.o en 11!1£ ter info. 

Hieronder de uitkomst van het overleg met RDW en de te zetten stappen. Er is vooruitgang en zicht op een nota 
van CLAS met strekking 'algemene tijdelijke toestemmlng voor de Scania Gryphus lOOKN HO icm 8ft hoge 
container'. Desondanks werken we met Scania verder aan een (technische) oplossing. 

··~ 



Docnr 307 
From: •1112.s. tUJI OMO/BESTUUROST/REGIE" <1au @mindef.nl> 
Sent 
To: 

Mon, 20 Sep 202117:20:13 +0100 
.. ,-..... DMO/PROJN/DIP PROJN" <1u.1 @mindef.nl> 

Cc: "•o.u DMO/PROJN/PROJN DIP" Z.m @mlndef.nl> 
Subject: Fwd: Verslaglegglng hoogte-constaterlng Scanla Gryphus 

....... 

Zie vragen. Graag deze ook (naast andere verzoek over vraag4&9 van afgelopen vrijdag. 

Van: "•u1r /AL/DGB/DMV/AFD MAT" < •0.u wmindef.nl> 
Datum: maandag20september2021om18:14:22 
Aan: "112.u •w: DMO/BESTUUROST/REGIB" <'IUJ< ti'm i ndef nl> 
Onderwerp: Verslaglegging hoogte-constatering Scania Gryphus 

to.2.1 

Ik vroeg je vandaag al naar de verslaglegging van de constatering hoogte verschil In 2019. Ik heb dat namelijk 
nodlg om te kunnen bepalen of en wat we erover in de Kamerbrief moeten opnemen. De tekst die nu is 
opgenomen in de brief is gebaseerd op de nota van jullie aan de minister. Ik heb de volgende vragen: 

1) In welke fase van het project werd geconstateerd dat de comblnatie tot 2 cm hoger was dan geelst? 
2) door wie werd dit geconstateerd? 
3) door wie werd aangegeven dat dit mogelUk zou zakken? 
4) door wie is dit geaccepteerd? 
5) zijn er documenten te vlnden, waarin dit is vastgelegd? 

11 . Wei is het feit dat er lets over is geconstateerd 
in 2019 natuurlijk vastgelegd In een formele nota aan de minister ... 

Groeten, 
1IUAI 

tcu.1 

Dlrectle Materleel, Vastgoed en Ouur:mamheld 
DG Beleld 
Mlnisterle van Oefensie 

Pleln Kalvarmarktcomplex, oebouw A I Plein <I I Oen Haag 
Postbus 20701 I 2500 ES Oen Heeg I MPC 588 

M: IU• 

E: lll.U •J ~ll}9~f.l).I 
W 1 www.defens·.!h!)I 



Docnr 308 
From: •· 1nu DMO/PROJN/PROJN DIP" <10.U @mindef.nl> 
sent: Mon, 20 Sep 202118:22:18 +0100 
To: " tUJ< i;e.u DMO/BESTUUROST/ REGIE" < 1o.u @mlndef.nl>;'' 10.u 

OMO/PROJN/ OIP PROJN" <'o.u @mindef.nl> 
Subject: RE: Verslaglegging hoogte-constatering Scania Gryphus 
Attachments: Rapport 77858 OVOW Containersystems G2 Unconditioned Warehouse.pdf 

10 . .u eerst even naar jullle. 

ou• heeft 25 aug jongstleden het volgende gestuurd: 
PvE punt 2.3.1 is m1ddels Test Report Dimensions 1 2019-NL-0318-U afgedaan. Hiens een plus van 2 cm te 
zien. In de vergadering van wk 44~2019, Minutes of Meeting for TV meeting DMO 19w44 0 2019-NL-0635-Ll, 
1$ dit van RC naar C gezet. De mmimale overschrijding op een nieuw voertu1g met nieuwe banden Is 
geaccepteerd met de wetenswaardigheid dat hij nog 'inzakt'. 
Ik heb die documenten niet. 1o.u ? 

Verder is er een rapport van Matlogco. Zie bijlage "Rapport 77858 DVOW Containersystems G2 Unconditioned 
Warehouse" van 22juli 20191 
Onduidelijlc Is of en hoe hier op gereageerd is. Er is in elk geval geen aanbevellng oid aan gekoppeld. lk weet 
ook niet of = 1 het rapport heeft gelezen of het issue heeft opgemerkt. Ik was er toen nog niet. 

Pagina 13 : 
The container height Is metswed on both t lle se1n1a LOO ttN 
Hertby che cotal heljlht ol the contalner plated on lhe SUnla 100 kN was 402~ mm 

6S shown 1n Anneic -~ helQht limit set by l!U regulcitlons Is 400U mm l.IJ. 

Buiten reikwijdte 

In order to vallclate this co~ '" re· 
werincatlon Is recommended t o mectsure In • rnot11 realistic slluallon. 

6 ..... ncluslon 

Buiten reikwijdte 

r rte lotal helQht or the container olac~ on I.he Sc.anla 100 
~rf rrucK •l me115urea n '1024 mm Bulten reikwljdte 
mm • 

... 1UA'. 

Prooramma manager OVOW 
OMO - KHK I '9,U 10.2.1 

10.U 

10.u. .,. .g:.m111der nl 

From: ...u •cu.a DMO/BESTUUROST/REGIE <'...... @mlndef.nl> 
Sent: maandag 20 september 2021 18:20 
To: 1ue DMO/PROJN/DIP PROJN <"1U @mindef.nf> 
Cc: 1•.u DMO/ PROJN/PROJN DIP < 10.2.1 ~mlndef.nl> 
Subject: Fwd: Verslaglegging hoogte-constatering Scania Gryphus 



Zie vragen. Graag deze ook (naast andere ven:.oek over vraag4&9 van afgelopen vrijdag. 

1UJI 

Van: "•0•21 /AIJDGB/DMV/AFD MAT" <{i4.u @mmdef.nl> 
Datum: maandag 20 september 202 J om 18: 14 :22 
Aan: "1UJ1 

1o.u DMO/BESTUUROST/REGlE" < 11U.1 ~fi'mindef nl> 
Onderwerp: Verslaglegging hoogte-constatering Scania Gryphus 

Ik vroeg je vandaag al naar de verslaglegging van de constaterlng hoogte verschil In 2019. lk heb dat namelijk 
nod lg om te kunnen bepalen of en wat we erover in de Kamerbrief moeten opnemen. De tel<st die nu Is 
opgenomen In de brief Is gebaseerd op de nota van jullie aan de minister .. Ik heb de volgende vragen: 

1) In welke fase van het project werd geconstateerd dat de comblnatie tot 2 cm hoger was dan ge~ist? 
2} door wie werd dit geconstateerd? 
3) door wle werd aangegeven dat dlt mogelljk zou zal<Ken? 
4) door wie is dit geaccepteerd? 
5) zijn er documenten te vinden, waarin dit is vastgelegd? 

11 . Wei is het felt dat er lets over is geconstateerd 
in 2019 natuui1ijl< vast:gelegd In een formele nota aan de minister ... 

Groeten, 
10.U 

10.u 

... ... 
Olrectle Haterieel, Vastgoed en Ouurzaamheld 
DG Beldd 
Mlnlsterle van Defensie 

Plein Kalvermarktcomplex. gebouw A I Plain 4 I Oen Hug 
Postbus 20701 I 2500 ES Oen Haag I MPC 588 

M: IUI. 

E: 111.2.t •.!!-'!!llr<le.Lri! 
W: ..y.·tw.dcfen$ICJll 



Docnr 310 
From: .. ta.u DMO/ PROJN/PROJN 01p• <11.2£ @mindef.nf> 
Sent: Mon, 20 Sep 202119:35:34 +0100 
To: 1

' 1ou DMO/PROJN/DIP PROJN" <'°.211 @mindef.nl>;" 111.u 111.U 

DMO/BESTUUROST/REGIE" <•a.a.a @mindef.nf> 
Cc: " 1a.u /INKOOP/AIP/IDMP" < 10 .1.11 @mindef.nf>;" 1112.1 Ing., 
OMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" illiou mlndef.nl>;" •IWI van, DMO/PROJN/PROJN DIP" 
< ,..u @mindef.nf> 
Subject: RE: Twee sets SV over de Scanla vrachtwagens 

,...... ik denk dat vraag 4 echt bij DAOG of CLAS thuis hoort. 

!O.U 

.... !D.2.1 
Programma manager DVOW 
OMO • KHK I ...... IOU 

!O.U 

10.2.a .... '"''mlndaf.nl 

From: 1u• •ua OMO/PROJN/DIP PROJN <'°u @mindef.nl> 
Sent: maandag 20 september 202119:31 
To: 1ou 1=- DMO/ BESTUUROST/ REGIE <•ou @mindef.nl>;w.e 
< •u • @mindef.nf> 
Cc: 10.2.1 

<102.I 

DMO/PROJN/PROJN DIP< IUI 

RV, van, DMO/PROJN/PROJN DIP < 1ra1 @mlndef.nl> 
Subject: RE: Twee sets SV over de Scanla vrachtwagens 

@mindef.nf>; •o..u 
IUt 

H1erbij mijn reactie op jouw verzoek en de comments bij de betreffende beantwoording: 

Ad vraag 4 : 
4. Voor hoetang geldt deze ontheffing? 
Een toestemming weggebrullc is in principe voor een periode van maximaal een jaar. 

Het voorgestelde antwoord is akkoord. 
11 

Ad vraag 9 : 

/AL/DGB/ OMV/AFD MAT 

/INKOOP/AIP/IOMP 
mindef.nl>; •u.a 

9. Klopt het dater recent temand van de achtertdep van~~ van de nleuwe Scanla's is gevallen, omdat de popnagels van de 
opstap het begaven? 
11 



11 

@ llUE correct? Of loopt er een breder onderzoek? Wat was JO UW adv1es als NS? 

Met vriendelijke groet, 

M ~It.#;£ 
E fe.u @mindef.nf 
I www.Cletens1e.n11omo 

RV: vrijdagmiddag 

Van: 1a.u •0.2.t DMO/BESTUUROST/REGIE <'au Jmindef.aj> 
Verionden; vrijdag 17 september 2021 16:40 
Aan: 111.2.Ec /AL/OGB/OMV/AFO MAT <10.u @mlndef.nf>; uus OMO/PROJN/OIP PROJN 
<•a.u @mindef.ni> 
CC: ttWi DMO/PROJN/PROJN DIP <IO.ll @mindef nl>; IU.I /INKOOP/AIP/IDMP 
< 11ua .@m'ndef-'11> 
Onderwerp: RE: Twee sets SV over de Scan la vrachtwagens 

10.ll 

Zie mijn opmerkingen hieronder. 

@ UUE ; kan jij kijken naar opmerkingen van 1a.u bti vraag 4 en 9 (ls antwoord zo oke of nog wat toevoegen?). 

• 

• 

11 

M.i. schntppen: 
11 

• BU vraag 11 FvD, schrappen woordje • Vooralsnog gebeurt dit op drie van de zes hiertoe aangewezen ... 

• M.i. antwoord bf] vraag 12 prlma. DV Operationele w_ ... load- en losdocl<s ban ik nog nooit tegengekomen in het bos of 
missiegebieden. 11 Verenigen 
van operationefe eisen met vredesbedrijftvoeringwennn rs niet altijd passend en buiten deze opdracht (?). 



From: 102! /Al/DGB/DMV/AFD MAT <•CU @mindef.nl> 
Sent: vrijdag 17 september 202115:55 
To: 1•u 1ou BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdlanOptr <•0 2E @mindef.nl>; 1m LKOL, EMSD, 
DMO/BESTUUROST/REGIE < iou @mindef.ni>; ••~ IOli BS/AL/DGB/DMV/AFD MAT 
< 1C '1:E 

102.E DMO/PROJN/PROJN DIP < 1•2~ 
101Dl!!.E 

Cc: •O"iE' •ue Ir., BS/Al/DGB/DMV/AFD VASTG <'m 

BS/Al/OS/Dir. Plan./Afdl.anOptr <•0H @mindef.ni> 
Subject: Twee sets SV over de Scania vrachtwagens 

"'" allemaal, 

@rnindef.nl>; •0u 
@mindef.nl> 

@mlndef.nl>; ••a 

@mindef.nl>; 
DMO/PROJN/DIP PROJN 

1~E 

Ondanks de recente parlementaire ontwikkelingen, werk ik stug door aan de beantwoording van de vragen over 
DVOW. Bijgevoegd v inden jullie een nieuwe versie. 

Zouden jullie allemaal naar mljn opmerking bij vraag 4 wlllen kijken? Ik ben op zoek naar het antwoord op de 
vraag: Op welk nlveau zijn de gebruikers betrokken blj demonstraties, beproevlngen en testen In de sneeuw van 
de SOkN, lOON en lSOkN. Op brigade-, bataljon-, compagnle-, peloton- of groepsniveau? 

zouden jullie naar mijn opmerking blj vraag 9 willen kljken? 

102£ en 1ou (en evt. 102e ), zouden j ullie naar het antwoord op vraag 11 willen kijken? 

Zelf ga ik even puzzelen wat we met vraag 12 moeten. 10a 
den ken? 

zou jij daar ook alvast even over na willen 

Opmerkingen en reacties op de andere antwoorden, zljn natuurlijk ook welkom. 

Alvast een fljn weekend! 

Groeten, 
10 2.£ 

IOU 

Oirectie Materieel, Vastgoed en Duur:zaamheid 
DG Beleid 
Ministerie van Defensie 

Pleln Kalvermarktcomplex, gebouw A I Pleln 4 I Den Haag 
Postbus 20701 I 2500 ES ~n Haag I MPC 586 

M: 11121 
E: 102.E oc!lmindef.nl 
W : www.defensle,nl 



Docnr 311 
From: " 1UE ICIU DMO/BESTUUROST/REGIE" (1'1ll @>mlndef.nl> 
Sent: Mon, 20 Sep 2021 20:00:08 +0100 

To: •.o.u DMO/PROJN/PROJNDIP_" ...!<=toi.l====..::@:...:.:mindef.nl>;"ICWI 
DMO/PROJN/DIP PROJN" <[cui @mindef.nl> 
Cc: "•o.u /INKOOP/AIP/IOMP" < 1o.u @mindef.nl>;"~•cu.1 Ing., 
DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" 1uai; mlndef.nl>;" 14ll van, OMO/PROJN/PROJN DIP" 

< 10.u @mindef.nl> 
Subject: Re: Twee sets SV over de Scania vradrtwagens 

Het betreft vraag 4 van and ere set; FvD. Zie opmerking 1U.& in document aangaande op welk niveau eindgebruikers. 

Van: "uur DMO/PROJN/PROJNDIP" <••.u @minclef.nl> 
Datum: maandag 20 september 2021 om 20:35:35 
Aan: "•llll 1a.u DMO/PROJN/DIP PROJN" to.JE.• ili,rninde[D!>, "10.u 111.2.1 1o.u 

DMOIBESTUUROST/REGIE" <••.u l/Cminclcrnl>, .. , .... , /ALJDGB/DMV/AFD MAT" 
< 1112.1 

Cc: " •o.u /INKOOP/AIP/IDMP" <.•u• 

DMO/DWS&B/GRONDGEB/WPSN&LCM/WPSN" llUll7J.ll 

DMO/PROJN/PROJN DIP"<-....• li mi nd~f nl> 
Onderwerp: RE: Twee sets SV over de Scania vrachtwagens 

1a.u lk denk dat vraag 4 echt bij DAOG of CLAS thuis hoort. 

111.2.1! 
...... '0.1& 

Programma manager DVOW 
OMO • KHK I ~ IUE 
111.111 

From: uu.1 •IU.E DMO/PROJN/OIP PROJN <1'U.E @mlndef.nl> 
Sent: maanda1 20 september 202119:31 
To: 10.0.a OMO/BESTUUROST/REGIE <•o.u @mindef.nl>; 111.2.E 
<•11.2.£ @mlndef.nl> 
Cc: ..... c 

< 1CU.& 

DMO/PROJN/PROJN DIP < 1•.u 

RV, van, DMO/PROJN/PROJN DIP< •cu.• @mfndef.nl> 
Subject: RE: Twee sets SV over de Scanla vrachtwagens 

Hierbij mijn reactie op jouw verzoek en de comments bij de betreffende beantwoordlng: 

Ad vraag 4: 
4. Voor hoelang geldt dae ontheffina? 
Een toestemming weggebruik is in principe voor een perlode van maxlmaal een jaar. 

Het voorgestelde antwoord is akkoord . 

Ing., 
van, 

/Al)DGB/DMV/AFD MAT 

/INKOOP/AIP/IDMP 
mlndef.nl>; ...... 

11 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---..., 



Ad vraag 9: 
9. Klopt het dater recent lemand van de achterldep van een van de nleuwe scania's is gevallen, omdat de popnagels van de 
opstap het begaven? 
11 

11 

DMVD: DAOG heeft geen melding van val. Vraag aan OMO: Dit levert een onveilige situatle op, mogelljk ook bij 
andere voertuigen. Onderzoeken we of dit ook bij andere voertulgen speelt en kunnen we een mogelijk onveillge 
sltuatle uitslutten? Is dit inderdaad de zwakke opstap? Moeten we het hler nlet ook breder trekken: Defensie 
zoekt met de leverander naar een oplossing? Antwoord PL: Dit ene voorval wijst vooralsnog niet op structureel 
onveiltge sltuatie op. Nader onderzoek wordt gestart na meerdere incidenten. Nu is het een reparatie ponder 
garantie. 

cor rect? Of loopt er een breder onderzoek' Wat was jouw advies als NS? 

Met vrlendelljke groet, 

tD.2.1 

llUI 

M llU.1 

E 10.u lllrnlndef,_nl 
! www defc:nsie.n.!Jdrno 

RV: vrijdagmiddag 



Docnr314 
From: "•U.I 10ll DMO/BESTUUROST/REGIE" <•Cl.U @mindef.nl> 
Sent: Tue, 21Sep2021 08:39:10 +0100 
To: "•OU DMO/PROJN/DIP PROJN" <10.a.a @mindef.nl> 
Cc: "••.u DMO/PROJN/PROJN DIP" < '°'" @mindef.nl> 
Subject: RE: Verslaglegging hoogte-constatering Scania Gryphus 

10'2.& 

Heb j l1 noq aanvullinQ, voordat ik deze met 1112.& deel. 
11 

10.U 

From: 1u1 DMO/PROJN/DIP PROJN <!ou @mindef.nl> 
Sent: dinsdag 21 september 2021 09:07 
To: te1,2.1 •Di£ DMO/BESTUUROST/REGIE <10.U 

Cc:: '1ou DMO/PROJN/PROJN DIP<: 1W"' 

Subject: RE: Verslaglegging hoogte-constaterlng Scanla Gryphus 

111.J,I 

@mindef.nl> 
@mlndef.nl> 

Hieronder mijn antwoorden op de vragen van 1Q.U Zie ook mijn reflectie eronder. 

Met vrlendelijke groet, 

10.U 

10.2.I 

M r11u.a 
E 10.u • (!:.Omif'.\d ef.nl 
I www defeosle.nl. d"1_o 

RV: vrijdagmiddag 

Van: 1o.a.1 102.1 DMO/BESTUUROST/REGIE <:11u1 @J111!:1<.Jd,11l> 
Vertonden: maandag 20 september 202118:20 
Aan: 10.u DMO/PROJN/DIP PROJN tiiiil.E @minder nl> 
CC: 1tu.1 DMO/PRQJN/PROJN DIP <'°.u @mincfef.n!> 
Onderwerp: Fwd: Verslaglegging hoogte-constatering Scania Gryphus 

llU.I 

Zie vragen. Oraag deze ook (naast andere verzoek over vraag4&9 van afgelopen vrijdag. 

Van: .. ,..... /AUDGB/DMV/AFD MAT" <1u.a ((i:111inlkf 11 l> 
Datum: maandag 20 septernber 2021 om 18:14:22 
Aan: " I0.2.1 11U.1 DMO/BESTUUROST/REGlE" <•au i(ii111i11d.:-f nl> 
Onderwerp: Verslaglegging hoogte-<:onstatering Scania Gryphus 



Ik vroeg je vandaag al naar de verslaglegglng van de constaterlng hoogte verschll In 2019. Ik heb dat namelijk 
nodlg om te kunnen bepalen of en wat we erover in de Kamerbrief moeten opnemen. De tekst die nu is 
opgenomen In de brief is gebaseerd op de nota van juliie aan de minister. Ik heb de volgende vragen: 

11 

1) in welke fase van het project werd geconstateerd dat de combinatie tot 2 cm hoger was dan g~ist? In de 
verlficatiefase (beproevingsfase) 

2) door wie werd dit geconstateerd? Door het Scanla technical team. 
3) door wie werd aangegeven dat dit mogelijk zou zakken? Door het Scania technical team. 
4) door wie is dit qeaccepteerd? Scan la heeft de bevindlngen van de beproevlngen met OMO 

(1 0.2.e en bij mijn weten ook MatlogCo TECH (verification witness team) gedeeld. Op grond 
van het gegeven dat in automotive altijd productietoleranties gelden en nieuwe vrachtwagens altijd nog 
wat zakken (onderstel zet zlch) uitgaande van de meettoleranties bij controles hebben genoemde experts 
besloten de geconstateerde hoogte compliant te verklaren. 

5) zljn er documenten te vlnden, waarln dlt Is vastgelegd? Van alle Scanla meetings zljn verslagen. Tevens Is 
er een compliance matrix met elnduitslagen. 

11 • Wei Is het felt dat er lets over Is geconstateerd 
In 2019 natuurlijk vastgelegd in een fonneie nota aan de minister ... 

Groeten, 
HU.I 

10.U 

Oirectl• Materieel, Vastgoed en Duurzaamheld 
OG Beleld 
Minl:i;terie van Defensie 

Ple1n Kalvermarktcomptex, gebou ... A I Ple1n 4 I Oen Haag 
Poatbus 20701 I 2SOO ES Oen Haag I MPC S88 

M: llUS 

E: 10.2.E ,.;minder.of 
W : \' ~.def~n-. e nJ 



Oocnr316 
From: .tQ.U /Al/OGB/DMV/AfD MAr <IO..U @mindef.nl> 
Sent: Tue, 21Sep 202110:13:31 +olOO 
To: luu.a ........ DMO/BESTUUROST/REGIE" <•o..u: 
Cc: " •us OMO/PROJN/PROJN DIP" <I0.2.£ 
OMO/PROJN/DIP PROJN" <'cu.a @mlndef.nl> 
Subject: RE: Verslaglegging hoogte-constatering Scania Gryphus 

@mindef.nl> 
@mlndef.nl>;"1o.u 

Attachments: 202109 21 Beantwoordlng schrlftelijke vragen Van Haga Groep en FvD over Scanla Gryphus.docx 

1112.a I Ik za l onderstaande punten meenemen in de beslisnota, heel nuttig. Wat betreft het tweede punt, ik 
neem aan dat juristen van Scania weten dat Defensie van de constatering in 2019 op de hoogte was. Of die 
informatie nu openbaar is of niet, doet daar volgens mij nlks aan af. Hieronder het meest recente tekstvoorstel 
(en bijgevoegd): 

11 



Docnr318 
From: ' ' IOU /Al/DGB/DMV/AfD MAr <~ @mindef.nl> 
Sent: Tue, 21Sep202110:23:23 +0100 
To: "IO.U DMO/PROJN/DIP PROJN" <10.u @mindef.nl>;"llUI I0.111 10"' 

OMO/BESTUUROST/REGIE" < •11.ll @mindef.nl> 
Cc: 1110.u DMO/PROJN/PROJN DIP" <'cw @mindef.nl> 
Subjed: RE: Verslaglealng hoogte-constatering Scanla Gryphus 

Dank, lk pas het aan! @ 

Van: •ut DMO/PROJN/DIP PROJN <IGU @mindef.nl> 
Verzonden: dinsdag 21 september 202111:20 
Aan: io.u /AL/DGB/DMV /AFO MAT<'~ @mindef.nl>; 1o.u 

< •ua @mlndef.nl> 
CC: •U.I DMO/PROJN/PROJN DIP< llU @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Verslaglegging hoogte-constatering Scanla Gryphus 

Nog een paar puntjes op de i in rood. 

Met vriendelijke greet 

142.1 

10.U 

M 1aza 

E •ua a Jl'llndef.nl 
I !'11V1:t..derensie.nl/dfTIO 

RV: vrljdagmiddag 

.OMO 
van: IOU /AL/DGB/OMV/AFO MAT <•CUE @•rnnclPf I.> 
Verzonden: dinsdag 21 september 202111:14 
Aan: •ua uua DMO/BESTUUROST/REGIE c:•11.2.1 @11 ndd.nJ> 
CC: 1u1 DMO/PROJN/PROJN DIP < •cue @rnindet.nl :>; 10u 
,,,__,. @.mindf'f nl> 
Onderwerp: RE: Verslaglealng hoogte-constatering Scania Gryphus 

DMO/BESTUUROST/REGIE 

DMO/PROJN/DIP PROJN 

•ut 1 Ik zal onderstaande punten meenemen in de beslisnota, heel nutti9. Wat betreft het tweede punt, 1k 
neem aan dat juristen van Scania weten dat Defensie van de constatering in 2019 op de hoogte was. Of die 
informatie nu openbaar is of niet, doet daar volgens mij niks aan af. Hieronder het meest recente tekstvoorstel 
(en bijgevoegd): 

11 



Oocnr319 
From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

1UJ ' 

@vraagS: 

"•ua -.u DMO/BESTUUROST/REGIE" <'a.a @mlndef.nl> 
Tue, 21 Sep 202112:01:11 +-0100 
"•a.u / Al/OGB/DMV/Af-D MAT" c:.tua @mlndef.nl> 
"•a.u DMO/PROJN/OIP PROJN" <IUI @mindef.nl> 
RE: Verslaglegglng hoogte-constatering Scania Gryphus 

Volgens mlj is de uilleverlng aan Defensle nog niet stopgezet en Is dlt nog onderwerp van gesprek. 

s. Kunt u een rapportage geven van de voonpng van de productfe van de resterende vrachtwagens? 

11 

10.U 



Oocnr320 
From: " 1u 11 DMO/PROJN/PROJN DIP" c::1UE @mlndef.nl> 
Sent: Tue, 21 Sep 202116:47:24 +0100 
To: "•a.u OMO/PROJN/DIP PROJN" <IUI @mindef.nl> 
Subject: FW: Verslaglegglng hoogte-constaterlng Scania Gryphus 

1iu1 ldopt dit ~tukje? En zo ja, zou dit oak zo worden beleefd door Scania? 

11 

"" ,..._. 1au 
Programma manager DVOW 

OMO - KHK I .._...., 10.u 

10.U 

,m 

From: •ou /Al/DGB/OMV/AFO MAT c::•o.u @mindef.nl> 
Sent: dinsdag 21 september 202111:23 
To: 1ua OMO/PROJN/OIP PROJN <IGU @mindef.nl>; 10.u •o.u 

< 10.2.11 @mlndef.nl> 
Cc: •iui DMO/PROJN/PROJN DIP <•a.u @mindef.nl> 
Subject: RE: Verslaglegging hoogte-constatering Scania Gryphus 

Dank, ik pas het aan! © 

Van: '"'" OMO/PROJN/OIP PROJN ,.-... @.J!lindef.ni> 

Venonden: dlnsdag 21 september 202111:20 
Aan: 1IU.I /Al/DGB/DMV/AFO MAT <111.2.E 

< 1u11 @nindef,•1t> 
CC: I0.1S DMO/PROJN/PROJN DIP c::••.u (cl)_ruinclef I> 
Onderwerp: RE: Verslagleggine hoogte-constatering Scania Gryphus 

Nog een paar puntjes op de i in rood. 

Met vriendelijke groet, 

E •o.u l4lm1ndef. nj 
I www defensie.nl/,\'.l,rn...Q 

RV: Vf!Jdagmiddag 

Van: 1uE /Al/008/DMV/AFD MAT <'°.u @n1112defJl!> 
Verzonden: dinsdag 21 september 202111:14 
Aan: 1ua to.ll OMO/BESTUUROST/REGIE < 1ClU @minrlo>f n!> 
CC: •ua OMO/PROJN/PROJN DIP <tO.li _@mindeL'}!>; ~ 

DMO/BESTUUROST /REGIE 

DMO/BESTUUROST/REGIE 

DMO/PROJN/OIP PROJN 



Oocnr 321 
From: 
Sent 
To: 

"•o.u DMO/PROJN/PROJN DIP" <11.U @mlndef.nl> 
Wed, 22 Sep 202109:40:42 +0100 
1110.u DMO/PROJN/DIP PROJN" <oo.u @mindef.nl>;"1u.a van, DMO/PROJN/PROJN 

DIP" <•au 
Subject: 

@mindef.nl> 

Attachments: 
RE: Verslagleging hoogte-constatering Scanla Gryphus 
RE: Verslagleglng hoogte-constatering Scania Gryphus 

Goedemorgen 1112.£ & •11.2.E 

Welke doOJmenten of vastlegging hebben wij hier dan van? En kan Scania dat bevestigen? Wanneer was dat 
dan? 

Zie opmerking 1ue: 
PvE punt 2.3.1 is middels Test Report Dimensions l 20l9-NL-0318-L2 afgedaan. Hier is een plus van 2 cm te 
zien. In de vergadering van wk 44-2019, Minutes of Meeting for TV meeting D/\10 19w44 0 2019-NL-0635-Ll, Is 
dlt van RC naar C gezet. De mlnimale overschrljding op een nieuw voertuig met nieuwe banden Is geaccepteerd 
met de wetenswaardigheid dat h/j nog 'inzakt'. 

Ik heb alleen het document dat is bijgevoegd, maar dat is een meting door Matlogco tijdens een lntegratletest. 
Het vervolg daarvan weet ik niet . 

....... 
'-.&.lo 10.1& 

Programma manage.r OVOW 

OMO - KHK I _. IUE 

11.U: 

10.:i.£ l(!>mindef,nl 

From: fG..2.! IO.U DMO/PROJN/DIP PROJN <••.U ©>mlndef.nl> 

Sent: woensdag 22 september 202109:21 
To: 141.1 DMO/PROJN/PROJN DIP <1•.u @mindef.nl>; 1UE van, DMO/PROJN/PROJN DIP 
< 1ou @mindef.nl> 

Subject: RE: Ve.rslaglegging hooete-<:enstatering Scania Gryphus 

Naar mijn mening klopt deze zin in beginsel: Scania heeft FVT tests uitgevoerd en de uitkomsten aan OMO 
gerapporteerd. De resultaten van de FVT zijn doorgesproken met OMO in het kader van het vaststellen van de 
compliance van het voertuig. 

Wei zou ik 2 woorden in de zin veranderen: 

11 

@ •u.a mee eens? 

Met vriendelijke groet, 

E tu.a l(llmindef..QJ 
I www,dl!feno;ie nl dmo 

RV: vrijdagmiddag 



Van: 11•u DMO/PROJN/PROJN OIP< 1•.u @mlndef.n > 
Venonden: dlnsdag 21 september 202117:47 
Aan: 10.U DMO/PROJN/OIP PROJN 1o.U @mindef nl> 
Onderwerp: FW: Verslagjegging hoogte<onstatering Scanla Gryphus 

oo.u klopt d it stukje? En zo ja, zou dit ook zo worden beleefd door Scania? 

11 

10.U 

~ 10.U 
Prograrnma manager DVOW 
OMO • KHK I ...... 10.u 

1Q.u 

IO.U ~mind_~ .n! 

From: MU& /Al/DGB/DMV/AFD MAT <•IUll @rninclef.ni> 
Sent: dinsdag 21 september 202111:23 
To: 1u1 DMO/PROJN/DIP PROJN .. ._ @mincld.nl>; 1cui DMO/BESTUUROST/REGIE 
< 111..u @minQef.nl> 
Cc: •m DMO/PROJN/PROJN DIP « •.u ..@min.d~t.nl> 
Subject: RE: Verslaglegging hoogte-constatering Scania Gryphus 

Dank, ik pas het aan! © 

Van: •o.u OMO/PROJN/DIP PROJN 1=-- @mi12dr nl> 
Venonden: dinsdag 21 september 202111:20 
Aan: 10.u /AL/OGB/OMV/AfD MAT <'o.u @minder I>; IUli 1UI DMO/BESTUUROST/REGIE 

CO 10.u DMO/PRQJN/PROJN DIP .c:•u.a @minclel 1'1_!.> 

Onderwerp: RE: Verslaglegging hoogte·constatering Scania Gryphus 

Nog een paar puntjes op de I In rood. 

Met vrlendelljke groet, 

M to.u 
E tt.u ~1mindef.!!! 
I ~~ l.lttfensle 1ol/dmCJ 

RV: vrijdagmiddag 

Van: IG.1a /AL/DGB/DMV/AFO MAT <:1o.2.E 

Verzonden: dinsdag 21 september 202111:14 



Docnr322 
From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

• iou DMO/PROJN/PROJN DIP" <•JU.I! @mlndef.nl> 
Wed, 22 Sep 202112:47:13 +olOO 
• 1•1 E DMO/PROJN/DIP PROJN" <'°u @mindef.nl> 
"•<12,E van, DMO/PROJN/PROJN DIP" <•OU @mindef.nl> 
RE: Verslaglegglng hoogte-constaterlng Scanla Gryphus 

Heb j e die " Test Report Dimensions 1 2019-NL-0318-L2?" Welke datum staat daar op/In? 
FVT Is neem lk aan al van eerder dan NOV 2019? 

1Uli 

•.t• ..01-E 
Programma manager OVOW 

OMO • KHK I ••>-• ~02e 
102.1! 

itlf'll •n@mindef.o.l 

From: 1uE 1uE DMO/PROJN/DIP PROJN <"'u @mindef.nl> 
Sent: woensdag 22 september 202113:41 
To: iou DMO/PROJN/PROJN DIP< IOU @mlndef.nl> 
Cc: 10u van, DMO/PROJN/PROJN DIP <1m @mindef.nl> 
Subject: RE: Verslaglegging hoogte-constatering Scania Gryphus 

Wat bedoel je precies met je vraag? De betreffende documenten staan met naam en perlode hleronder vermeld. 

Met vriendelijke greet, 

M i5£e 
E 101e o mfn def.nl 
I www.defensle.nl/ CC:. o 

RV: vrijdagmiddag 

Van: 10.u DMO/PROJN/PROJN DIP <•02' @mindef nl> 
Venonden: woensdag 22 september 202110:41 
Aan: IOU DMO/PROJN/DIP PROJN •l>RE @mindJtl.ni>; •m van, OMO/PROJN/PROJN DIP 
<iue @mindef.nl> 
Qnderwerp: RE: Verslaglegging hoogte-constatering Scania Gryphus 

Goedemorgen im- & iou 

Welke documenten of vastlegglng hebben wij hier dan van? En kan Scania dat bevestlgen? Wanneer was dat 
dan? 

Zie opmerking _•o.u __ _ 
PvE punt 2.3.1 is middels Test Report Dimensions l 2019-NL-0318-U afgedaan. Hier is een plus van 2 cm te 
zien. In de vergadering van wk 44-2019, Minutes of Meeting for TV meeting OMO 19w44 0 2019-NL-0635-Lt, is 



dlt van RC naar C gezet. De min/male overschrljdlng op een nteuw voertutg met nieuwe banden ts geaccepteerd 
met de wetenswaarcttgheld dat hlj nog 'tnzakt'. 

Ik heb alleen het document dat Is bljgevoegd, maar dat Is een meting door Matlogco t ljdens een lntegrattetest. 
Het vervotg daarvan weet ik nlet. 

IOU 

...... JO.ll 
Programma managor DVOW 

OMO • KHK I ~ 10.u 

'•IU.8 
10.u ~mlndef.nl 

From: 111.2.1 DMO/PROJN/DIP PROJN Mill @m nC:eL..nJ> 
Sent: woensdag 22 september 2021 09:21 
To: 10.u DMO/PROJN/PROJN DIP <•aic @mindef!.Lll>i 10.u van, OMO/PROJN/PROJN DIP 
< 1o.u @ 11!!_1c)d nl> 
Subject: RE: Verslaglegglng hoogte-constaterlng Scanta Gryphus 

Naar mijn mening klopt deze zin in beginsel: Scania heeft FVT tests uitgevoerd en de uitkomsten aan DMO 
gerapporteerd. De resultaten van de FVT zijn doorgesproken met OMO in het kader van het vaststellen van de 
compliance van het voertuig. 

Wei zou ik 2 woorden in de zin verandl;!ren: 

11 

@ •0·11 mee eens? 

Met vriendelijke groet, 

I Q:U 

t0.1.1 

M "'" 
E JY£ . ~mlndeJ.nl 
I w1w1 defensie:f1l/_dmo 

RV: vrijdagmidd;>g 

Van: 1m DMO/PROJN/PROJN D1Pc:10.u c~_!:_11i11c.Je!.r1 :> 

Venonden: dfnsdag 21 september 202117:47 
Aan: 1Ul! DMO/PROJN/Df P PROJN •osza.e '.!!Jn'nd_et.nl> 
Onderwerp: FW: Verslagfegging hoogte-constatering Scania Gryphus 

•ua klopt d it stulrje? En zo ja, zou dit ook zo worden beleefd door Scania? 

11 



Oocnr323 
From: .. IClU van, DMO/PROJN/ PROJN DIP" < •Ltl @mindef.nl> 
Sent: Wed, 22 Sep 202116:16:25 +olOO 
To; " iou DMO/ PROJN/ OIP PROJN" <'o.u @mindef.nl> 
Subject: RE: Verslaglegglng hoogte-constatering Sc.anla Gryphus 
Attachments: Test Report Dimensions 0 2019-NL-0318-l2.pdf, Test Report Dimensions 1 2019-Nl-0318·L2.pdf, Test 
Report Dimensions 2 2019-Nl-0318-l2.pdf, Test Report Dimensions 3 2019-NL·0318-l2.pdf, Minutes of Meeting for TV meeting 
OMO 19w28 0 2019-NL-0434-Ll_signed.pdf, ORO: OMO review Test Report Dimensions 0 2019·NL-0423· L6.docx, Minutes of 
Meeting for TV meeting OMO 19w44 0 2019-NL-0635-Ll_signed.pdf 

Hallo tt.n 

Bijgaand de documenten mbt op de veriflcatie van de hoogte. Test Report dimensions versie 0, 1, 2 en 3. 
Tevens MoM 
Ik denk niet dat het inzakken of zetten van de vrachtwagen n een verslag is vastgelegd. 
Overlgens denk ik dat het lastig is om de MoM documenten zo door te sturen. Dan moet de hele serie oestuurd 
worden om eea goed te kunnen lnterpreteren. 
Groet, 
102..I 

From: •o.u DMO/PROJN/OIP PROJN <11u.1 @mlndef .nl> 
Sent: dlnsdag 21 september 202111:16 
To: •ua< van, DMO/PROJN/PROJN DIP< 1cu.ir @mindef.nl> 
Subject: FW: Verslaglegging hoogte-constatering Scania Gryphus 

Er wordt nog steeds gehandbald met de Kamervragen en afgeleiden daarvan. 
Kun jij onderbedoelde document ( en) aanreiken? 

Met vriendelijke groet, 

M JO.U 
IE u1.u ~ m!ndcf.nl 
I~....Ll!L~ 

RV: vrijdagmiddag 

Van: •o.u tu£ DMO/BESTUUROST/REGIE <lG.ZJ! @mindef.:.!11> 
Venonden: dinsdag 21 september 2021 10:56 
Aan: 10.u /AIJDGB/DMV/AFD MAT <10.2.e @rnindef nl> 
CC: 111.2.1 OMO/PROJN/PROJN DIP <111.U @mindPf.n_!::.; 1llli 

<141& @mlndcf.nl> 
Onderwerp: FW: Verslaglegglng ho ogte-constatering Scania Gryphus 

•O.U 

OMO/PROJN/ DIP PROJN 

Hlerbij de antwoorden op je vragen. Ik heb net 001< nog met •t.U gesproken over wel/niet actief melden in 
deze Kamerbrief. 

- Als we het wel doen, zullen we ook Scania hierover moeten informeren. 



Docnr 331 
From: " 1ou Ir., DMO/PROJN/PROJN DIP" < 111u @mindef.nl> 
Sent: Thu, 23 Sep 2021 07:46:56 +0100 
To: 1

' 10u DMO/PROJN/DIP PROJN" < 10u @mindef.nl> 
Cc: "•02E van, DMO/PROJN/PROJN DIP" <102c @mlndef.n1>;"1•ntt 
DMO/PROJN/PROJN DIP" <~m @mindef.nl> 
Subject: RE: Gewichten containers 

Goedemorgen •ue 

De goederencontainer G2-NO-NO weegt leeg 2450 kg 
De enkeldeurs werkplaats containers zitten in de 4200-4400 kg band 
De dubbeldeurs opslagcontainer 62-Ml-Ll weegt leeg 4085 kg. 
Ik schat dus dat de lege geconditloneerde containers In de 4000-4500 kg range zitten 
De Ultschuifbare container Is uiteraard weer een stuk zwaarder, maar daar heb ik nog geen data van 
Van de C&C en servercontainers heb ik nog geen data, maar dat is redelijk vergelijkbaar met de reeds geleverde 
geconditioneerde containers. 

Groet, 
1t2.E 

Van: •Oli DMO/PROJN/DIP PROJN <'an @mindef.nl> 
Venonden: woensdag 22 september 202118:05 
Aan: 10 2.E Ir., DMO/PROJN/PROJN DIP <•0u @mindef.nl> 
CC: •o1e van, DMO/PROJN/PROJN DIP< •02e @mindef.nl>; 1• 2t 

< ••~e @mindef.nl> 
Onderwerp: Gewlchten containers 

Hallo o2£ 

DMO/PROJN/PROJN DIP 

Zoals je weet zijn we met Scania in gesprek over het hoogte-lssue met de 100 HO. Een factor van invloed is het 
gewicht van de lading. Om het plaalje zo realistisch en werkbaar mogelijk te beoordelen, wil ik weten wat de 
gewlchten zijn van de verschillende containertypes van DVOW in lege en beladen toestand . ZO weegt de 
werkplaatscontainer leeg 4350 kg (dus met de inrichtlng, maar zonder de vulling met gereedschappen). Kun jij 
een tabelletje aanleveren met deze twee gewichten (massa's) per (hoofd)type? 

Hopelljk heb je deze info al ergens voorhanden, want ik zou daarover graag uiterlijk maandag a.s. COB wlllen 
beschikken. Mochten de gewichten van de belading niet zo 123 voorhanden zijn, dan In elk geval graag de lege 
gewlchten maandag en de vulling wat later (wanneer?). 

Bij voorbaat dank voor je hulp. 

Met vrlendelijke groet, 

Defensie Materieel Organisatie 
Mlnlsterle van Def'ensie 
Kromhout Kazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht I 1o:z.e .... 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA OMO 

E 1ou lllmlndef.nl 
I ~fensje.n!/dmo 

RV: vrijdagmiddag 



Docnr 332 
From: "10z.e Ir., DMO/PROJN/PROJN DIP" <'11.11 @mindef.nl> 
sent: Thu, 23 Sep 202107:53:57 +0100 
To: "10u DMO/PROJN/DIP PROJN" <102.e @mindef.nl> 
Cc: "10.2.1 van, DMO/PROJN/PROJN DIP" <10.111 @mindef.nl>;~102& 

DMO/PROJN/PROJN DIP" .{W:z.& @mlndef.nl> 

Subject: RE: Gewichten containers 

Helaas, maar die gaan we over za'n 6 weken zelf in Leusden meten. 

Hij zal zeker een van de lichtere blijken te zijn. 

Groet, 
10.U 

Van: 10ff' DMO/PROJN/DIP PROJN <10·z.e @mindef.nl> 
Ven:onden: donderdag 23 september 2021 08:51 
Aan: 11ou Ir., DMO/PROJN/PROJN DIP <10u @mindef.nl> 
CC: '1ou van, DMO/PROJN/PROJN DIP <"'z.e @mindef.nl>; 1uc DMO/PROJN/PROJN DIP 
<;102.E @mindef.nl> 

Onderwerp: RE: Gewichten containers 

Hallo 10 u 

Dank je snelle reactie. Hier kunnen we voorlopig wel even mee verder. Weet je oak iets van de medische 
container? 

Met vrlendelijke groet, 

1021. 

lo.2.8 

M IOU' 

E 1o:u. ~1ndef. nl 
I www.defens1e.nl/dm.Q 

RV: vrijdagmiddag 

Van: 102e Ir., DMO/PROJN/PROJN DIP <'02 ' @rrnndef.nf> 
Verzonden: donderdag 23 september 2021 08:47 
Aan: 10u DMO/PROJN/DIP PROJN 102R£ @mindef '1!> 

CC: 1112.E van, DMO/PROJN/PROJN DIP <102£ @mindef.nl>; wu 
< oz.r @mindef nf> 

Onderwerp: RE: Gewichten containers 

Goedemorgen 10.2.• 

De gaederencontainer G2-NO-NO weegt leeg 2450 kg 
De enkeldeurs werkplaats containers zitten in de 4200-4400 kg band 
De dubbeldeurs apslagcontalner 82-Ml-Ll weegt leeg 4085 kg. 

DMO/PROJN/PROJN DIP 

Ik schat dus dat de lege gecondltloneerde containers In de 4000-4500 kg range zitten 
De Ultschuifbare container Is uiteraard weer een stuk zwaarder, maar daar heb ik nog geen data van 
Van de C&C en servercontalners heb lk nag geen data, maar dat is redelijk vergel!Jkbaar met de reeds geleverde 
gecanditioneerde containers. 



Groet, 
102a 

Van: ion DMO/PROJN/DIP PROJN ' ""''u @mind.~Lnl> 

Venonden: woensdag 22 september 202118:05 
Aan: 1ou Ir., OMO/PROJN/PROJN DIP <10111 @rn1idcf.nl> 
CC: 1o2e van, DMO/PROJN/PROJN DIP < 1ue @.Lnindd.nl>; ion DMO/PROJN/PROJN DIP 
< 1021 .@m inde_f.o!> 

Qnderwerp: Gewichten containers 

Hallo ••:u 

Zoals je weet zijn we met Scanla In gesprek over het hoogte-lssue met de 100 HO. Een factor van invloed is het 
gewlcht van de lading. Om het plaatje zo realistisch en werkbaar mogelijk te beoordelen, wil lk weten wat de 
gewlchten zijn van de verschlllende containertypes van DVOW In lege en beladen toestand. Zo weegt de 
werkplaatscontainer leeg 4350 kg (dus met de inrichtlng, maar zonder de vulling met gereedschappen). Kun jij 
een tabelletje aanleveren met de.ze twee gewichten (massa's) per (hoofd)type? 

Hopelljk heb je deze info al ergens voorhanden, want ik zou daarover graag uiterlijk maandag a.s. COB willen 
beschikken. Mochten de gewichten van de belading niet zo 123 voorhanden zijn, dan In elk geval graag de lege 
gewichten maandag en de vulling wat later {wanneer?). 

Bti voorbaat dank voor je hulp. 

Met vriendelijke groet, 

Defensle Materieel Organisatle 
Mlnlsterle van Defensle 
Kromhout Kazeme I Herculeslaan l I 3584 AB I Utrecht I 102E •••• 

Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA OMO 

M 'IOU 

E 102.E l1 rlC!Ef. -1 
I ., , 1~0 

RV: vrijdagmiddag 

lll!DMO 

~, DVOW 
~ i!: De(ensiebrede Vervongrng 
~ OperationeJe W1elvoertuigen 

WTB 

r 
l l 



Docnr 333 
From: "1.n.& DMO/ PROJN/PROJN DIP" < 1ne @mindef.nl> 

Sent: Thu, 23 Sep 202107:54:34 +0100 

To: " 11U.E DMO/PROJN/DIP PROJN" <•02.e @mindef.nl>;" 102.e Ir., DMO/PROJN/ PROJN 

DIP" <111"' 

Cc: 
@mindef.nl> 

" ,11t2.e van, DMO/PROJN/PROJN DIP" <•nE 

Subject: RE: Gewichten containers 

Goedemorgen gents, 

@mindef.nl> 

Ik neem aan dat de meest relevante container diegene is met het laagste gewicht, als het gaat om de hoogte 
bepaling. Er is een enorme diverslteit aan 8-voet containers, ook legacy waar we minder zicht op hebben. 

10o2.1 kun je uitleggen waarorn we al die gewlchten nodig hebben? Of hoe Scania denkt in dlt vraagstuk? 
102.E 

'D.1.&: 101.E 

Programm• manager OVOW 

OMO • KHK I •••• 10lE 
102.e 

fou '!!'mlndef • .!!J 

From: 10.2.E DMO/PROJN/DIP PROJN <•UE @mindef.nl> 
Sent: donderdag 23 september 2021 08:51 
To: 1Q.1E Ir., OMO/PROJN/PROJN DIP <lo.2.£ @mindef.nl> 
Cc: 102.l! van, OMO/PROJN/PROJN DIP < '~z.e @mindef.nl>; 10u OMO/PROJN/PROJN DIP 
< 1021 @mindef.nl> 
Subject: RE: Gewichten containers 

Hallo 1ou 

Dank je snelle reactie. Hier kunnen we voorlopig w el even mee verder. Weet je ook iets van de medische 
container? 

Met vriendelijke groet, 

IOU 

102.E 

E 11o:z.a @>n].lnde(.nl 
I ~ l':l.W (l~f~ru;LUl!f.filDq 

RV: vrijdagmiddag 

Van: lo:t• Ir., DMO/PROJN/PROJN DIP <10·u @minder ,ril> 
Verzonden: donderdag 23 september 202108:47 
Aan: '>m DMO/PROJN/DIP PROJN follilli @mindP.f nl> 
CC: •o.u van, DMO/PROJN/PROJN DIP <10"E @mindef,n!>; 102.e 

<10.u @mil}._def.nl> 

Onderwerp: RE: Gewichten containers 

Goedemorgen iiiE 

OMO/PROJN/PROJN DIP 



Docnr334 
From: " u12E van, DMO/PROJN/PROJN DIP• <" 21 @mlndef.nl> 
Sent: Thu, 23 Sep 2021 07:56:06 +0100 
To: "1•1e DMO/PROJN/PROJN DIP" <10 2.1: 

DMO/PROJN/OIP PROJN" <101E 

Subject: RE: Gewlchten containers 

Dit heelt te maken met het bepalen van de j uiste bandenspannlng. 
Groet, 
I02.1 

From: 1• 2 c DMO/PROJN/PROJN DIP <'1ou @mindef.nl> 
Sent: donderdag 23 september 2021 08:55 

@mlndef.nl>;" 11u 

@mlndef.nl> 

To: •m DMO/PROJN/DIP PROJN <'°2 e @mindef.nl>; •0u Ir., DMO/PROJN/PROJN DIP 
<1Ui @mindef.nl> 
Cc: •m van, DMO/PROJN/PROJN DIP< •m @mindef.nl> 
Subject: RE: Gewichten containers 

Goedemorgen gents, 

Ik neem aan dat de meest relevante container diegene is met het laagste gewlcht, als het gaat om de hoogte 
bepa ling. Er is een enorme diversiteil aan 8-voet containers, ook legacy waar we minder zicht op hebben. 

•m kun je uitleggen waarom we al die gewichten nodig hebben? Of hoe Scania denkt In dit vraagstuk? 

"'' l02.E 
ProgrnmmD manager OVOW 
OMO ~ KHK I o••• HUE 

,021 1rncer.n1 

From: 10 2.1: t0u DMO/PROJN/DIP PROJN 11.'UZE @m1nde "' > 
Sent: donderdag 23 september 202108:51 
To: •o>E Ir., DMO/PROJN/PROJN DIP < 101e @1ninrJef nl> 
Cc: iou van, OMO/PROJN/PROJN DIP < '°:u @minclel ,_1 11>; 1412 DMO/PROJN/PROJN DIP 
< 1011 @mi!}9ef.nl> 
Subject: RE: Gewichten containers 

Hallo io2.E 

Dank je snelle reactie. Hier kunnen we v oorlopig wel even m ee verder. Weet je ook iets van de medische 
container? 

Met vriendelijke groet, 

M 102! 

E 102a _ (!!lm1ndef.nl 
I WWW cJefen~l~J11Ld'l1Q 

RV: vrijdagmiddag 



Docnr 335 
From: " 10u DMO/PROJN/PROJN DIP" < 1m @mindef.nl> 
Sent: Thu, 23 Sep 2021 08:33:39 +0100 
To: '' 1•2E van, OMO/PROJN/PROJN DIP" <1m @mlndef.nl>;uw.u DMO/PROJN/DIP 
PROJN" < 1>2.E 

Subject: 

Dank 1•u 

@mindef.nl> 
RE: Gewlchten containers 

Houd aub in de gaten dat we voor de gebruiker/chauffeur wel een werkbare situatie moeten creeren. 
Volgens mij hebben we dat ook gedaan met de aanduidlng 6,6 kPa op de spatborden. One size fits all ... J is 
waarschijnlijk al heel erg lang het motto. 

Welke middelen hebben onze chauffeurs om te bepalen hoeveel gewicht er op hun voertuig staat, en daarbij de 
julste bandenspannlng te zoeken? Hoe gaan ze hler nu mee om bij bijv. de WLSn, die afwlsselend vol/leeg 
rljden? 

Graag in dit vraagstuk het WSO betrekken, om mee te denken in een praktische oplossing. 
102.! 

tu& 1 01& 

Programma manager DVOW 
OMO - KHK I .... 10.u 

102.J! 

102.E ou I I!), efl}! 

From: 1oz.e van, OMO/PROJN/PROJN DIP <10u @mindef.nl> 
Sent: donderdag 23 september 2021 08:56 
To: 1m DMO/PROJN/PROJN DIP <1ue 
<•02.l 

Subject: RE: Gewlchten containers 

,ou 

@mindef.nl>; 10iE 

@mindef.nl> 

Dit heeft te maken met het bepalen van de juiste bandenspannlng. 
Groet, 
1015 

From: •o.u OMO/PROJN/PROJN DIP <'0u @.rnindef,_nl> 
Sent: donderdag 23 september 2021 08:55 

OMO/PROJN/DIP PROJN 

To: 02.e OMO/PROJN/DIP PROJN 1011lR£ @.mindef.nl>; •OU, Ir., DMO/PROJN/PROJN DIP 
<•Ue .@mindef.nl> 
Cc: 10211 van, OMO/PROJN/PROJN DIP < 10u @.mindef.nl> 
Subject: RE: Gewlchten containers 

Goedemorgen gents, 

Ik neem aan dat de meest relevante container diegene is met het laagste gewicht, als het gaat om de hoogte 
bepallng. Er is een enorrne diversiteit aan 8-voet containers, ook legacy waar we minder zlcht op hebben. 

im kun je uitleggen waarom we al die gewichten nodig hebben? Of hoe Scan la denkt in dit vraagstuk? 
102.il 

j._,,,§ '10 2.t: 

Programma manager PVOW 
OMO • KH K J l1l1lt 10.2.E 
102£ 



Docnr337 
From: '' 111.u OMO/ PROJN/PROJN DIP" <1o.u @minclef.nl> 
Sent: Thu, 23 Sep 202118:39:03 +0100 
To: "10.1& 1ua DMO/BESTUUROST/REGIE" <'°'u @mindef.nl> 
Cc: "'o" DMO/PROJN/DIP PROJN" <10.u @mindef.nl>;" 1au 
DMO/INKOOP/AIP/IDMP" <'..._. @mindef.nl> 
Subject: RE: (paraaf vrljdag 24/9 1000uur] Schrlftelljke vragen Van Haga en FvD Scania Gryphu5 
Attachments: 202109 22 Beantwoordlng schrlftelljke vragen Van Haga Groep en FvD over Scania 
Gryphu5_ GvE_RH.docx 

•at.• & cia & •o.u alleen even naar j ullie! 

Zie bijlage voor nog een paar aandachtspunten, maar ook: 
HO: Higtl Gf Heavy? 

• Af- en instemming met Scania voordat gepubliceerd wordt is nodig, bij het stulrje over de beproevingen 
en inzakken etc. 

• Prima Ir voor CDS: Wat weten we nu over de 'toestemming' weggebruik door CLAS iom DAOG? Nog 
verwerken? Is water staat nu volledig correct? 

tO.U 

.... t t.2.9 

Prog1111mma manager DVOW 

OMO • KHK I ~ tu.a ...... 

From: •11.2.1 1ua OMO/BESTUUROST/REGIE <10.z.e @mindef.nl> 
Sent: donderdag 23 september 202109:21 
To: •o.u Mr., DMO/INKOOP < uua @mindef.nl> 
Cc: •uJi DMO/PROJN/PROJN DIP <'a.u @mindef.nl>; •o.u 111.2.E to.2.E. 

I 

OMO/INKOOP/AIP <'a.u @mindef.nl>; 
-...... / INKOOP/AIP/IDMP <'""' @mindef.nl> 
Subject: RE: (paraaf vrijdag 24/9 lOOOuur) Schriftelijke vragen Van Haga en FvD Scania GryphU5 

tUI 

Er Is een nieuwe versie ter paraaf aangeboden. Graag jullle akkoord of bemerklngen voor vrijdag 23 sep 
1000uur. 

Vr gr, 
tO.U 

11 



From! !AU 00.U DMO/BESTUUROSTJREGIE < 1111.2.11 @rn_in_rj?J.nl> 
Sent: dinsdag 21 september 2021 20:25 
To: •o..u Mr., DMO/INKOOP < •ua 

Cc: ~a.u DMO/PROJN/PROJN DIP<!'" 
DMO/INKOOP/AIP <'IU.E 
t0.u /INKOOP/AIP/IDMP < tt.1E @mindef.n > 
Subject: Fwd: [paraaf] Schriftelijke vragen Van Haga en FvD Scanla Gryphus 

11121 

au llUJE 
I 

--~-~~~- mmq~nl>; 

Bijgevoegd de beantwoording van 2x SV over de Scania Gryphus. Oraagjullie akkoord ofbemerki.ngen op de 
concept-antwoorden (niet de beslisnota) voor donderdag 23 sep I OOOuur. 

Antwoorden af gestemd met PT DVOW incl io..u B, tevens heeft •CW! zijn input geleverd. 

Vrgr, 
10.2.a 

Van: "•ue /ALJDGB/DMV/ AFD MAT" <t0u @mindcfnl> 
Datum: dinsdag 21 september2021om17:40:46 
Aan: "1a.u Ul.1.£ DMO/BESTUUROST/REGIE" <1llll ({lmindef nl>, "•UE 
1o.u 1uc BS/AIJDS/Dir. PlanJAfdlanOpir" <111.2.E a>mindefnl>, •1us BS/AL/HDFC/Dir 
Begrot/AfdVagTzBc" <tAU a minclef nl>, 11 •u.: 10U •a.u BS/AUDSffF 
LOG!TFLOG" <111.2.E <wm indefnl>, "IU.£ BS/AIJDGB/DMV/AFD MAT" 
< •US 0;mi1lder.n1> 
Cc: "to.u DMO/PROJN/PROJN DIP" <ilw ,1rmi iclt(nl>, •.u.a ===:::;:;:::::;;..= DMO/PROJN/DIP PROJN" <..•ut. tft.>mindet:nl>, "•U& DMO/PROJN/DIP PROJN~ 

BS/AL/DCO" ~-®111i11def ..!!!.>. 11
1C1.U 

IQ21 10ll STAF/AI" <1~' 
<.••u @mindcf.nl>, " tall 

<. .a.u @111 i ml d '. n !> 

lll2.ll 

J!filnindefn!>, "•ll.ll 
BS/ALJDGB/DMV/ AFD MA r 

1W111indel' nl>, 111™ 
@m mid" nl>, "%ParlementariaCDS, BS/AL/DSJKab DS" 

1o..u to..u DIR M&D/BDFV&DNSTN/SIE VMB" 

111..U 

Onderwerp: [Paraaf uiterlijk maandag 27 september COB) Schriftelijke vragen Van Haga en FvD Scania Gryphus 

Hallo iedereen, 

Inmiddels zijn alle antwoorden binnen en heb ik al eerste readies verwerkt. Heel veel dank wederom voor jullie 
bijdrage. Bijgevoegd vinden jullie de laatste versie van de beantwoording. Deze versie heb lk in XPW gezet. 
Graag eventuele opmerkingen direct naar mij, zodat ik het kan beoordelen en verwerken. 

Voor HDFC, DJZ en DCO heb 1k alvast de beslisnota bijgevoegd, zodat jullie voldoende tijd hebben voor jullie 
bljdrage. De beslisnota staat nog nlet in XPW. 

Graag ontvang ik de parafen uiterlijk maandag 27 september COB. 

Groeten, 




