
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Hi 

BS/AUDCO 

BS/AUOGB/DMV/ AFD VASTG 
vrijdag 23 oktober 2020 15:57 

( 

~: Radar Gtlze R1jen 

Doc 599 

Misschien is bet goed om na het weekend even met elkaar af te stenunen wat er nog allemaal 'op de plank 
ligt'. Want ik merlc dat ik nu niet helemaaJ scherp heb wel.ke metingen/berekeningen je hieronder precics 
bedoelt en of dat de metingen/berkeningen zijn die ik in mijn hoofd heb (en anderen). Laten we daar even 
over bellen, dat maakt het wat makkelijker. Maar dan doen we dat na het weekend, dan hebben we de input 
van ook scherper. 

Ik heb net de nieuwe Kamerbrief in de posttas Stas gestopt (jullie feedback wordt na weekend nog verwerkt 
voor een def versic) en ook de ecrst feedback op Reactienota M. 11 

=====-==:;: 

Groet, 

From: . ( < tno.nl> 
Date: Friday, 23 October 2020 at 15:50:42 
To:" BS/AUDGB/DMV/AFD VASTG" ~ mindef.nl>, " ( 

Cc: 0 < mindef.nl> 

Subject: RE: Radar Gilze Rijen 

Ha 

Even om inderdaad stress te voorkomen. 
Voor 8 november dan de resultaten van de Radar Gilze Rijen en ook de bepalingen van de veldsterkten op de extra 
locaties. Of we voor 8 november de concentrische cirkels hebben betwijfel is, maar zoals gisteren besproken lljkt het 
mij wet mogelijk om die extra afstanden te doen. 

Oat wil ik met ook nog graag overleggen. Tevens is heea afhankelijk van het werk dat mogelijk kan voortvloeien 
uit de beantwoording van de RCR vragen van 

Alvast goed weekend! 

Grt 

M11 

Senior research scientist 

Electronic Defence 

T+ 
M 
E 

Location 

[PaQinanummer] 



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

electronic transmission of messages. 

mindef.nl 
Sent: vrijdag 23 oktober 2020 15:45 
To: 
CC: mindef .nl 
Subject: RE: Radar Gilze Rijen 

Art. 11 

Voor die tijd wll lk het gros klaar hebben. Dit past ook in de resuliere plannins, als ik geen verlof zou 
hebben. Als er echter last minute zaken veranderen, worden die altijd nog last minute aangepast. Let wel: dat is 
natuurlijk niet wenselijk en zorgt bij veel partijen voor veel stress. Mijn afwezigheid dan hebt ook nlet. zal veel 
kunnen opvangen, maar niet alles. Maw: bij voorkeur voor 8 november. 

From: < 

Sent: vrijdag 23 oktober 2020 15:42 
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < 
Cc: 
Subject: RE: Radar Gilze Rijen 

Ha 

tno.nl> 

mindef .nl>; 

< 

< 
mindef.nl> 

tno.nl> 

OK. Wat is de tijdsplanning van de fiches van de WG07 lk weet dat vandaag is gestart met uitwerkingen van 
deze vraag (ipv de andere afstanden lSOm enz). Dan kunnen we kijken of we binnen de tijd een reactie kunnen 
geven. 

Grt 

-
Senior research scientist 
Electronic Defence 

T+ 
M+ 

E 

Location 

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

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

mlndef.nl < mindef .nl> 
Sent: vrijdag 23 oktober 2020 12:43 
To: < tno.nl>; < tno.nl> 
Cc: mindef.nl 
Subject: RE: Radar Gilze Rijen 

HI 

[Paglnanummer] 



Ja, deze mail bedoelde ik inderdaad ©Thanks. De laatste weken kan ik door de wirwar van mailtreins en de 
hoeveelheid ervan soms echt verdwalen in Outlook. Oat helpt allemaal nlet. 

lk begrijp overigens dat het even duurt om een dergelijke berekening /inventarisatie uit te voeren. Deze hoeft ook 
niet in de brief mee, maar we willen het zeker wel opnemen in de fiches voor het WGO. Is dat haalbaar? 

Groet, 

From: < 

Sent: vrijdag 23 oktober 2020 11:20 
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < 

Cc: 
Subject: RE: Radar Gilze Rljen 

Ha 

Nav je email zojuist. Bedoelde je deze email van gisteren? 

mindef.nl>; 

< 

< 
mindef.nl> 

Mbt de berekeningen. lk denk dat dit niet 123 gebeurd is; maar daar heb lk het oordeel van voor nodig. 
Momenteel ben ik met de Kamerbrief bezig. Maandag heb ik de hele dag een workshop en is zo vriendelijk 
geweest glsterenavond te werken zodat ik vandaag ermee verder kon. Je krijgt dus vanuit TNO een reactie. 

Grt 

Senior research scientist 

Electronic Defence 

T+ 
M+ 
E 

Locatjon 

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

sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the 
manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the 

electronic transmission of messages. 

mlndef.nl < mindef .nl> 
Sent: donderdag 22 oktober 2020 08:07 
To: < < 
Cc: mindef.nl 
Subject: Radar Gilze Rijen 

Hi beiden, 

From: 

Nag een hypothetische vraag: stel we zouden de radar toch in Gilze Rijen plaatsen, op welke hoogte zou de radar 
dan geplaatst moeten warden om vergelijkbaar zicht te hebben met de locatie Herwijnen? 

Dit gaat niet gebeuren maar die vraag blijft terug komen dus dan moeten we er een antwoord op verzinnen. 

Groet, 

[Paglnanummer) 



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

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

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

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

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

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

[Paginanummer] 



BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 

@tno.nl> 
vrijdag 23 oktober 2020 13:18 

Doc600 

Aan: I CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
Onderwerp: RE: Radar Gilze Rijen 

Bel me svp even, 

Hoi 

Wat is ook al weerde safe distance op hoogte van (en boven) de SMART-L? 

Groet, 

Van: " @too.al> 
Datum: vrijdag 23 oktober 2020 om 11:19:44 
Aan: 11 BS/AL/DGB/DMV/AFO VASTG" < @mindef.nl>," 
Cc: CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2" @mlndef.nl> 
Onderwerp: RE: Radar Gilze Rijen 

Ha 

Nav je email zojuist. Bedoelde je deze email van gisteren? 

@tno.nl> 

Mbt de berekeningen. lk denk dat dit niet 123 gebeurd is; maar daar heb ik het oordeel van voor nodig. 
Momenteel ben ik met de Kamerbrief bezig. Maandag heb ik de hele dag een workshop en is zo vriendelijk 
geweest gisterenavond te werken zodat ik vandaag ermee verder kon. Je krijgt dus vanuit TNO een reactie. 

Grt 

Senior research scientist 

Electronic Defence 

T 
M 
E 

Location 

@tno.nl 

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

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

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

[Paglnanummer] 



manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the 

electronic transmission of messages. 

From: @mindef.nl @mindef.nl> 
Sent: donderdag 22 oktober 2020 08:07 
To: @tno.nl>; @tno.nl> 
Cc: @mlndef.nl 
Subject: Radar Gilze Rijen 

Hi beiden, 

Nag een hypothetische vraag: stel we zouden de radar toch in Gilze Rijen plaatsen, op welke hoogte zou de radar 
dan geplaatst moeten worden om vergelijkbaar zicht te hebben met de locatie Herwijnen? 

Dit gaat niet gebeuren maar die vraag blijft terug komen dus dan moeten we er een antwoord op verzinnen. 

Groet, 

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

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

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

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

[Paglnanummer] 



Doc604 

BS/AL/DCO 

Van: < tno.nl> 
Verzonden: zondag 25 oktober 2020 13:06 
Aan: 
Onderwerp: Re: Gilze op SO meter 

Zal wel lukken, lk bel je morgen nog over de safe distances. 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 25 olct. 2020 om 09:03 heeft " mindef.nl" het volgende geschreven: 

Goedemorgen 

Als jij de plaatje maakt zoals deze, dan kan ik zorgen dat ze er allemaal hetzelfde uit gaan zien. 
Lukt het om de plaatjes uiterlijk maandag 12u klaar te hebben voor de grafische "nabewerking"? 

Groet, 

Van: 
Verzonden: vrijdag 23 oktober 2020 15:28 
Aan: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; EMSD, CLSK/PLV C-

LSK/DO/C41SR/SAIR C2 ; 
CC: 
Onderwerp: RE: Gilze op 50 meter 

Hier zijn de Line-of-Sight plaatjes die ik kan ma ken. NB: hoogbouw Tilburg wordt waarschijnlijk in 
onvoldoende mate meegenomen, ik kan dit nog beter krijgen maar dat wordt maandag. 
Kleurschakering die liever wil kan ook, maar niet vandaag vrees ik. 

Fljn weekend, 

PS: suggereerde nog de bouwhoogteverordeningen niet te vergetenl 

From: mindef .nl < mindef .nl> 
Sent: Friday, October 23, 2020 12 :40 PM 
To: mindef.nl; ( < tno.nl>; 
< tno.nl> 
Subject: RE: Gilze op SO meter 

Hi alien, 



Misschien evt stipje aangeven waar de radar op de kaart staat? Merk dat ik er nu onbewust naar zit 
te zoeken. En even door de volledigheid: dit gaat over het vraagstuk wind park Deil versus Flevoland, 
niet over de verhoging naar SO meter (dat was de aanleiding van onderstaande mailtrein namelijk). 

Groet, 

From: 
Sent: vrijdag 23 oktober 2020 11:57 
To: BS/Al/DGB/OMV/AFD VASTG <· 

< tno.nl>; • ( < 

Subject: Re: Gilze op SO meter 

Allen, 

< 

mindef .nl>; 
tno.nl> 

mindef.nl> 

lk heb via de CLSK afdeling communicatie deze plaatjes laten maken op basis van de SMART-L 
plaatjes uit het Elandproef rapport. Het zou mooi zijn als we deze stijl aan kunnen houden. Als TNO 
de basis aan kan leveren, dan kan lk vragen de plaatjes weer zo aan te passen? 

Groet, 

Van:" BS/Al/DGB/DMV/AFD VASTG" < mindef.nl> 
Datum: vrljdag 23 oktober 2020 om 11:12:26 
Aan: '' ( < tno.nl>, 
< tno.nl>, ~ 
< mindef.nl> 
Onderwerp: Gilze op 50 meter 

Hi allen, 

lk kan de mail niet meer terugvinden, maar volgens mij had ik jullie gevraagd of het mogelijk is 
inzicht te bieden in het radar dekkingsprofiel van de SMART-L wanneer deze hypothetisch gezien op 
Gilze Rijen geplaatst zou worden op 50 meter. 

Daar wordt naar gevraagd en de concrete vraag is (bij voorkeur ondersteunt met plaatjes als dat 
kan): hoe is de radardekking In Herwijnen op 24 en 50 meter hoogte tov de radardekking in Gilze op 
24 en 50 meter? 

Kunnen jullie dit toelichten/uitwerken? 

Met vriendelijke groet, 

Senior Beleidsmedewerker 

Hoofddirectie Beleid 
Ministerie van Defensie 

Kalvermarkt 33 I 2511 CB I Oen Haag 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I The Netherlands 
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M 
E mindef.nl 

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

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the 
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kjnd 
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Doc605 

BS/AL/DCO 

Van: < tno.nl> 
Verzonden: maandag 26 olctober 2020 10:20 
Aan: 
Onderwerp: RE: Fout in dekkingsdiagram 

Ja, komt eraan. lk denk trouwens dat ik begrljp waarom het plaatje in het 2012 memo anders was, zoek het 
nog even uit. Je hoort zo weer van mij. 

From: mindef.nl 
Sent: Monday, October 26, 2020 10:18 AM 
To: ( 
Cc: mindef .nl; mindef.nl 
Subject: RE: Fout in dekkingsdiagram 

Ontvangen, dank, daar kan ik wat mee! 

Wat we nu nog niet hebben is een plaatje van NM zonder de verstoring door Groen en Blauw. Daarmee maken we 
in de Kamerbrief duidelijk dat impact van Groen en Blauw op NM groter is dan de impact van Deil op HW. 

lk had dat plaatje eerder wel, maar die was gebaseerd op de diagram uit het Eland-rapport. 

Kun je nog een plaatje maken van NM op 24m hoogte zonder de verstoring door Bauw en Groen? 

Groet, 

Van: < tno.nl> 
Verzonden: maandag 26 oktober 2020 10:08 
Aan: 
< tno.nl> 
CC: BS/Al/DGB/DMV/AFD VASTG < 

BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr < mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Fout in dekkingsdiagram 

mindef.nl>; 

mindef.nl>; 

ik heb je een downloadlink ge-emaild met plaatjes voor in de brief van De Staatssecretaris. 

Vriendelijke groet, 

From: mindef.nl < mindef.nl> 
Sent: Monday, October 26, 2020 9:04 AM 
To: < 
Cc: mindef.nl; 
Subject: FW: Fout in dekkingsdiagram 

Goedemorgen en 

tno.nl>; 
mindef.nl 

< 

EMSD, 



lk denk dat ere en fout zit in de plaatjes van de radardekking Nieuw Milligen op 1000 voet zoals opgenomen in de 
Elandproef 3.0 scenario 3.3. De dekking vanaf Nieuw Milligen is daarin in oppervlakte volgens mij (veel) te groot 
weergegeven. Als ik die diagram vergelijk met het plaatje van het TNO 2012 en met de dekking van Herwijnen, dan 
zie je dater iets niet klopt. In bijlage een impressie daarvan, met van links naar rechts: 

• Nieuw Milligen lOOOft zoi'!ls weergegeven in het 2012 rapport (radarhoogte 20m) 
• Nieuw Milligen 2020 volgens de Elandproef 

• Herwijnen 2020 volgens de Elandproef 

Art. 10 (1) (b) 

Zijn jullie het eens met mijn analyse? 

We hebben voor de Kamerbrief dus een nieuw plaatje nodig van NM op lOOOft. Kunnen jullie iets maken wat door 
CLSK communicatie te verwerken is in de stijl zoals de twee rechter plaatjes? 

Tevens moet er denk ik een herziening komen op het rapport van de Elandproef, maar dat is niet urgent. 

Groet, 

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind result ing from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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doc606 

~-B•S/•A•u•o_c_o ____________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

•••••••• NM/970 SQN/PVE ONO/WC RDR 
maandag 26 oktober 2020 13:01 

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; 
DMO/PROJN/PROJN DIP; 
-LCWIPM/SIE MOS BL; 

Re: MPR ICNIRP 

W aar ik schrijf ioniserende straling bedoel ik niet-ioniserende straling ... 

Met vriendellJke groet, 

Air Operations Control Station (AOCS) Nleuw Mllllgen 
KonlnldlJk• Luchtmacht 
Mlnlsterle van Defensle 
Bezoek &dres I AOCS NM I Amersfoortseweo 248 I 3888NS I Nleuw Mllllgen 
Gebouw 300 I Kamer 143 
Postadres I Postbus 8762 I 482088 I Breda I MPC 38B 

Van: K/AOCS NM/970 SQN/PVE OND/WC RDR"-@mindef.nl> 
Datum: maandag 26 oktober 2020 om 12:45 :27 
Aan: ' -=-mindef.nl>, 
·-BS/AUDGB/DMV/AfD VASTG" ~mindef.nl>, .. _ -
~>,' DMO/PROJN/PROJNDIP"~>,'-
~tno.nl>, LCW/PM/SIEMOSBL" 

mindef.nl>, ' LCW/PM/SIE MOS BL"~> 

Cc:' ~tno.nl>, ••• 
~tno.nl> 

Onderwerp: Re: MPR ICNIRP 

Allen, 

In oude KLuMO's hecft naar mijn weten nooit iets gestaan over nonnering v.w.b. ioniserende straling. Wei 
zijn er, vooral na de millenniumwisseling, onderzoeken uitgevoerd in zowel farfield als nearfield. 
V andaag werk ik thuis maar morgen zal ik de documenten. die mogelijk infonnatie zouden kunnen 
opleveren, proberen terug te vinden. Ecn supplement t.b.v. Antenne-subgroep - zou beschikbaar 
moeten zijn. 

Ecn bron zou tevens bureau bcdrijfsveiligheid op AOCS NM kunnen zijn. 

Met vrlendellj ke groet, 



IV NEN3840 

Air Operations Control Station (AOCS) Nteuw Mllllgen 
Konlnklljke Luchtmacht 
Mlnl5terle van Defensle 
Bezoek adres I AOCS NM I Amersfoortseweg 248 I 3888NS I Nleuw Mllllgen 
Gebouw 300 I Kamer 143 
Postzldres I Postbus 8762 I 4820BB I Bredn I MPC 386 

Van:' 
Datum: maandag 26 oktober 2020 om 11: 10:50 

~mindef.nl> 

Aan: ' BS/AUDGB/DMV/AFD V ASTG" ~mindef.nl>, .. _ -
~tno.nl>, /PROJN/PROJNDIP"~>. ·-
~tno.nl>,' LCW/PM/SIE MOS BL" 

mindef.nl>, ' LCW/PM/SIE MOS BL"~>, 
Cl.SK/ AOCS NM/970 SQN/PVE OND/WC RDR" <J.Bekkema@mindef.nl> 
~tno.nl>,' 

~> 
Onderwerp: RE: MPR ICNIRP 

Allen, 

Vraagje: Bestond de ICNIRP-norm 40 jaar geleden al? 

Management of expectations: Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat we dergelijke documentatie hebben. 

Staat er iets In het svsteemplan van MPR over normering van straling? 

Groet, 

-
Van: BS/AL/OGB/DMV/AFD VASTG 
Verzonden: maandag 26 oktober 2020 11:02 

Aan: - ; 
DMO/PROJN/PROJN DIP; 
CC: _____ _ 

Onderwerp: RE: MPR ICNIRP 

Dank voor het aanbod, maar ik ben opzoek naar een bestaand document dat iets zegt over de rlchtlijnen waaraan de 
MPR voldoet. lk neem even aan dat de MPR bij aanschaf of modificaties ook aan stralingsnormen moest votdoen, 
dat moet dan tech ergens terug te vlnden zijn? 

Als we dat niet voor deze brief kunnen opnemen, dan meeten we het wel in ieder geval weten voor het WGO. Als 
we dan bovenstaande nlet kunnen terugvinden in systeemdocumentatie, dan zou TNO daar een rel in kunnen 
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spelen. Maar het is natuurlijk eigenlijk een gek verhaal als we dat nu pas zouden gaan doorrekenen of uitwerken, 
vandaar mijn vraag over bestaande documentatie. 

@CLSK met DMO/JIVC of PM: mijn vraag over bestaande (systeem)documentatie of (meet)rapporten blijft hiermee 
wel staan. 

Groet, -
-::::::::::m~jo;d~eif.~n~I>. I •••••• tno.nl>;••••••l1••••1tno.nl> 

Subject: RE: MPR ICNIRP 

lk snap jouw argumentatie,- lnderdaad roept de bewerlng dat het piekvermogen om en nabij een factor 20 
hoger is dan van de SMART-l de redenering op: 'voldoet dat systeem we! aan de norm?' (Om die reden had ik in 
mljn commentaar toegevoegd dat het tijdgemidde!de vermogen circa slechts een factor twee hoger is dan van de 
SMART-L.) lk kan met-een allnea schrijven over de MPR en de ICNIRP richtlljnen, maar levering vandaag wordt 
uiterst lastig wat mij betreft. 

Groetl 

-
From: mindef.nl <11••••mindef.nl> 
Sent: Monday, October 26, 2020 10:29 AM 

~o~:~~~~~~~~~~t=n=o=.n=l>=;~~~~~m:i:n~de:f~.nl;ll••IJ@@r!m~i~nd~e~f~.n~l:••••••I tno.nl>; @mindef.nl 

Cc: tno.nl>; lllllllllllllll 111111111111tno.nl> 
Subject: RE: MPR ICNIRP 

Hi- en anderen, 

lk ben een beetje bang dat we hier niet onderuit komen. Als de vraag is 'hoe verhouden zich de vermogens MPR / 
SMART-l' dan moeten we daar antwoord op geven en als we dan alleen maar zeggen 'de MPR is veel sterker' dan 

11111111111111111111111111111111· Hoeveel sterlcer is die MPR dan? Defensie zegt zich 20 keer in haar 
brief. Hmm, dat klinkt als vee!, is dat we! binnen de richtlijnen (als de MPR al aan 40% richtlijnen komt bij starende 
modus)? 

lk voorzie dat we dan bovenstaande gesprelc/discussie gaan voeren. Dus zou fijn z!jn als we ergens op papier hebben 
staan dat de MPR aan richtlijnen voldoet. @m +-Staat er misschien lets dergelijks in het MPR Systeemp!an? 
Wat heeft JIVC hier mogelljk over? 

Groet, -
From: - tno.nl> 
Sent: maandag 26 oktober 2020 10:03 
To: ••••lrmniirund;!!iei.f .n!nl>; ••I 
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DMO/PROJN/PROJN DIP 11==~@=miinldiefi.nil~>;="==~B:S~/:AL/~D=GB/DMV/ AFD VASTG 
mindef.nl>; tno.nl>;········ 

-LCW/PM/SIE MOS BL~> 

Cc: tno.nl>;······ 1••••1tno.nl> 
Subject: RE: MPR ICNIRP 

--e.a., 

lk heb geen kennis van een stuk waarin dit wordt beschreven. Mogelljk Is Jn het archief van MlnOef echter een 
dergelijk stuk te vinden. 

Wij zouden dit alsnog kunnen uitrekenen/schatten maar daarvoor moet ik naar TNO alwaar ik golfvormgegevens en 
bundelpatroon van het systeem heb (ik werk nu thuls). De vraag is dan ook voor welke afstand en hoogte jullie het 
uitgerekend willen hebben. Ook- moet aan de bak, onze werkwijze is: ik reken de veldsterlcte uit op een 
bepaalde locatie,- doet het vergelijken met de ICNIRP richtlijnen. 

Misschien beter om in de beantwoording niet in te gaan op MPR en ICNIRP? 

-
PS: Zeker wat betreft de tljdgemiddelde rlchtlijn acht ik het ondenkbaar dat het systeem niet aan de ICNIRP zou 
voldoen. Het piekvermogen mag dan wel fors zijn, maar de duty cycle (zendtijd gedeeld door lulstertijdJ is zeer laag. 

From: mlndef.nl ....... !mml!in~d~ef..f.n!nl> 
Sent: Monday, October 26, 2020 9:49 AM 

To: @mindef. nl;-:::::::-::m~inidiefi.nil~;==~~····· <1••••••tno.nl>; 
@mindef.nl:I tno.nl> 

Subject: RE: MPR ICNIRP 

lk zit daar helemaal niet in. 

Patrick, __ _ 

Wat weten we van de strallng van de MPR irt de ICNIRP-nonn? 

Groet, 

-
Van: 85/AL/DGB/OMV/AFD VASTG-- mindef.nl> 
Venonden: maandag 26 olctober 2020 09:46 

Aan:·················••l 1••••l!!m:tl!in!l!d~elf.:f . .!!lnl> 
Onderwerp: MPR ICNIRP 

In de brief hebben we nu opgenomen dat de MPR voldoet aan de ICNIRP-richtlijnen. lk heb die aanname gedaan, 
maar ik durf dat niet met 1000% zekerheid te stellen. Hebben we daar evt. stukken voor die dat onderschrljven? 
Naar mijn weten moet a lies nu gewoon aan de richtlijnen voldoen, dus ook de MPR, maar ik heb 'bewijs' daarvoor 
nooit op schrift gezien. Hebben we dat ergens? Bijv. een onderhoudsrapport dat de MPR voldoet (aan de normen)? 

Met vriendelijke groet, 
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Senior Beleidsmedewerker 

Hoofddlrectie Beleid 
Minlsterie van Defensie 

Kalvermarkt 33 I 2511 CB I Den Haag 
Postbus 20701 I 2500 ES I Oen Haag I The Netherlands 

M 

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

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

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

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

This message may contain Information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to Inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Doc 610 

, BS/AL/DCO 

Van: 
Verzonden: 

. EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
maandag 26 oktober 2020 12:02 

Aan: 
Onderwerp: RE: Nieuw Milligen zonder blauw & groen 

Dank, ik denk prima zo. 

Groet, 

Van 
Verzonden: maandag 26 oktober 2020 11:51 
Aan: , EMSD, CLSl</PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
CC: 
Onderwerp: Nieuw Milligen zonder blauw & groen 

De verschillen zijn lastig te zien en minder geprononceerd dan wanneer wij PERSEUS gebruiken. 

This message may contain lnfonnation that Is not intended for you. If you are not lhe addl'9ssee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delela the message. TNO aocepls no Dabiiity for the content of this e-mai~ for the manner In which you use 
it and for damage of any kind resulting from the risks Inherent to the electronic transmission of messages. 



Van: 
Verzonden: 

85/AL/DCO 

BS/Al/DGB/DMV/AFD VASTG 
dinsdag 27 oktober 2020 12:04 

Doc 612 

Aan: 
Onderwerp: 

, EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
RE: Fiches Gilze-Rijen en Al.ARA 

Bijlagen: FORMAT FICHE Q&As.docx 

From: , EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
Sent: maandag 26 oktober 2020 16:55 
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG 
Cc: , EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Subject: Fiches Gilze-Rijen en Al.ARA 

Hoi 

Hoe loopt het proces rond de fiches radar op Gilze-Rijen en ALARA? Verwacht je dat wij een opzet 
maken? Is die voor de Stas of gaat er nog iets richting de kamer van die inhoud? Heb je het format 
voor me? 
Wat is de deadline? 

Weet dat over het aanpassen van de output power van de radar (ALARA) operationeel nog veel moet 
worden bekeken, daar ontbreekt nu een precieze technische en operationele analyse voor. Dat gaan 
we niet snel frxen, Art 11 

Groet, 



BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Hoi 

Prima, ik ben er bij! 

dinsdag 27 oktober 2020 15:51 
BS/AUDGBIDMV/AFD VASTG 

RE: WGO d.d. 23 november HelWijnen 

Doc 613 

De vorige keer zaten we in de vergaderruimte naast het kantoor van Oat vond ik eigenlijk niet 
kunnen in deze covid-tijd. Ik adviseer om de facilitaire dienst een oplossing te laten verzinnen voor 
een ruimte die (rulm) passend is voor het aantal mensen met goede mogelijkheden om het debat te 
volgen (internet stream) en goede wifi . 

Groet, 

Van: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG 
Verzonden: dinsdag 27 olctober 2020 14:48 
Aan: 
Plan./AfdluOptr; 

AL/OGB/DMV/PROJAFD ; 
BS/ AL/DJZ/CI BST ; 

I ' 
I 

BS/AL/OGB/OV/O VEILIGH; 

---

( 

., OOSCO/OGO/CEAG/EC/SH ; 
CZSK/Ml/MT/SWS/ENGIN; 

/Al/OJZ/Cluster CR ; 

·r , 
EMSO, BS/AL/OS/Dir. 

OMO/PROJN/PROJN DIP ; 
Al/OCO ; 

' · , 
CC: MA, BS/Al./OGB/OMV; , BS/ Al./OGB/OSK/VRZMLAPN 
Onderwerp: WGO d.d. 23 november Herwijnen 

Goedemiddag alien, 

Velen van jullie zullen het inmiddels al weten of hebben gehoord dat het wetgevingsoverleg (WGO, 
debat in de Tweede Kamer) van 23 oktober jl. is verplaatst naar 23 november a.s. van 16:30-
22:30. Het dossier Herwijnen staat op de agenda en de verwachting is dat het dossier ind alle recente 
ontwikkelingen sinds het debat in juni hier (mogelijk) ter sprake komen. Om deze reden wil ik graag 
een beroep doen op jullie agenda's. 

Voor een aantal zou ik gedurende het debat willen vragen telefonisch snel bereikbaar te zijn indien er 
vragen m.b.t. jouw expertise door Kamerleden worden gesteld (ondersteuning), voor anderen wil ik 
vragen het tijdsbestek van het volledige debat te reserveren in de agenda en rekening te houden met 
fysieke samenkomst op locatie om zo de beantwoording van Kamervragen te verzorgen (kernteam). 
Hiermee creeren we bij wijze van een kemteam met daarbij additionele expertise voor specifieke 
vraagstukken. 
Hierin zal ik een coordinerende rol spelen richting de Tweede Kamer om te zorgen dat we de juiste 
antwoorden geven bij de juiste vragen. En ik heb jullie nodig om deze inhoudelijk samen met mij te 
verzorgen. Uiteraard zal een (groot) deel van de voorbereiding ook liggen in de fiches die we reeds 
hebben opgesteld of de gesprekken die we hebben gevoerd. In de komende weken zullen we de fiches 
nog aanscherpen en vervolmaken. 

Het {mlnimale) kemteam zie ik In deze als volgt : 
CDS/CLSK: 
OMO: 
RVB: en 
TNO: en 
Expertise straling en radars Defensie: 
DGB: en 
EZK: = =====::::;-"- --

[Paglnanurnmer] 



DJZ: 

In de periferie zie ik de ondersteuning als volgt: 
CDS: 
Expertise straling en radars Defensie: 
DJZ: 
DCO: 
GGD: 
RIVM: 
EZK: 
DGB DV: 

Hoe en waar het kernteam fysiek/digitaal ingericht zal warden, zal nader volgen. Dit zal mede 
afhankelljk zijn van de covid-maatregelen en mogelijkheden op het ministerie of bij de Tweede Kamer 
om samen te komen. De voorkeur heeh wel om als kernteam gedurende het debat fysiek bij elkaar te 
zijn vanwege de benodigde snelheid in afstemming. 

Helaas heb ik geen inzicht in welk tijdsbestek tussen 16:30-22:30 Herwijnen ter sprake zal komen. 
Hier hebben we oak geen invloed op. Om deze reden wil ik het volledige tijdsblok reserveren in jullie 
agenda's. 

Voor hen die het AO van 11 juni hebben meegemaakt, dit zal vergelijkbaar zijn maar dan met nag 
meer verschillende (sub)thema's binnen het dossier. Voor hen die enkel de technische briefing/ronde 
tafel hebben meegemaakt, het WGO zal er anders uit zien en er zal meer van ans als 
'ambtenarenkamer' warden gevraagd. 

Indien je niet beschikbaar bent of kunt zijn tijdens het WGO, dan hoor ik graag wie er namens jou in 
de coulissen van het debat kan ondersteunen. Macht je in het kernteam zijn ingedeeld en bezwaar 
hebben tegen samenkomst ookal maken de dan geldende regels dit wel mogelijk, het staat vrij een 
mondkapje mee te nemen en we kunnen altijd overleggen hoe we het anders vormgeven. 

Meer praktische info zal tzt volgen. 

Macht je andere vragen/opmerkingen hebben, dan hoar ik dat natuurlijk graag. 

Met vriendelijke groet, 

Senior Beleidsmedewerker 

Hoofddlrectie Beleid 
Ministerie van Defensie 

Kalvermarkt 33 I 2511 CB I Den Haag 
Postbus 20701 l 2500 ES I Den Haag I The Netherlands 

M 
E mindef.nl 
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doc 617 

...... _e_SJ_A_u_o_c_o ______________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

••••• CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE ONO/WC RDR 
woensdag 28 olctober 202014:11 --· BS/AL/DGB/DMV /AFD V ASTG; 
DMO/PROJN/PROJN DIP; 
-LCW/PM/SIE MOS BL; LCW/PM/SIE MOS BL 

CC: 

Onderwerp: RE; MPR ICNIRP 

Allen, 

Na speurwerk heb ik een aantal documenten (onderzoeken e.d.) teruggevonden. 
Als antwoord op de vraag: "Bestond de ICNIRP-norm 40 jaar geleden al?", vermoedelijk niet maar een 
later (mei 2000) document: Rapport FEL-00-A121 zegt hierover het hierna volgende: 

"Resu/Jaten en conclu.sies 
Ult lk gemeten waarden van de elektrlsche veldsterkte (uilgevoerd op een hoogte van 1,5 m boven het moaiveld) en lk 
berekenlk waarlkn (op hoogten van 1,5 men IO m boven het maaiveld) volgt dal voor afttanden behorende bij lokaties 
buiten het hek l'tlll het terrein van Rodar Post Noord lk elektrische veldsterlae in alle gevallen ligt onder lk 
blootstellingslimieten van de STANAG 2345 en lk !CNJ RP-richllijnen.". 

Met vrlendelljke groet, 

IV NEN3840 

Air Operations Control Station (AOCS) Nieuw Mllligen 
Konlnklljke Luchtmacht 
Mlnls terie van Defensle 
Bezoek adres I AOCS NM I Amersfoortseweg 248 I 3888NS I Nieuw Milligen 
Gebouw 300 I Kamer 143 
Postadres I Postbus 8762 I 4820BB I Breda I MPC 38B 

Allen, 

Vraagje: Bestond de ICNIRP-norm 40 jaar geleden al? 

Management of expectations : Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat we dergelijke documentatie 
hebben. 

@ en- -



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Dank, 

Greet, 

Van: 

BS/AL/DCO 

, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 
donderdag 29 oktober 2020 12:42 

RE: Herwijnen 'hoogbouw' 

Verzonden: donderdag 29 oktober 2020 12:14 
Aan: , CLSK/PLV C-L5K/DO/C41SR/SAIR C2 
Onderwerp: Herwijnen 'hoogbouw' 

Doc619 

lk heb terugkoppeling gehad van Thales: dit gaat goed daar de starende pencilbeam in de starende modus naar 
boven is getild. Het gebouw wordt belicht door de flank van de hoofdlus. Er zijn dus voor locatie Herwijnen geen 
limiteringen ten aanzien van het toepassen van de starende modus. 

Groet, 

This message may contain inlormallon that Is not intended fOC' you. H you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delels the message. TNO accepts no Dablllty for the content ol this e-mall, tor the manner In which you use 
ii and tor damage of any kind resultlng frOC'n the risks inherent to the electronic transmission of messages. 



, BS/AL/DCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Zoals gevraagd 

From: 

@mil.be> 
maandag 2 november 2020 10:04 

. EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
FW: Vragen van NLD MOD over gevechtsleidingsradars 

Sent: zondag 1november2020 21:04 
To: @mindef.nl' 
Cc: @mindef.nf 
Subject: RE: Vragen van NLD MOD over gevechtsleidingsradars 

Geachte 

Doc 624 

lk heb enkele kleine voorstellen tot aanpassing aangebracht in uw mail hieronder (veeleer om helemaal correct te zijn). 
Contacteer me gerust, mocht U nog bijkomende vragen hebben. 

Mvg, 

From @mindef.nl @mindef.nl> 

Sent: donderdag 29 oktober 2020 20:42 
To: < @mil.be> 
cc: @mlndef.nl: 3@mindef.nl 
Subject: Vragen van NLD MOD over gevechtsleidingsradars 

Beste nogmaals dank voor het goede gesprek dat we deze week hadden 

Wij gaan in onze Kamerbrief vermelden dat Belgie: 

- Op dit moment een 30 "Marconi 5723" langeafstandsradar op korte afstand van het dorp Semmerzake heeft staan 
voor de bewaking van het Belgische luchtruim en voor luchtverkeersleidingstaken. 
- Naast deze Marconi langeafstandsradar, die moderner is dan de Nederlandse MPR, beschikt over een twee LARCE
radars die gebruikt worden voor aanvullende dekking op lage hoogte in de Ardennen en boven Brussel. 
• De twee LARCE-radars uitbreidt tot een netwerk van enkele radars . 
• Oat de LARCE-radars geen space surveillance capaciteit of raketverdedigingscapaciteit hebben. 
·Geen plannen heeft de Marconi radar te vervangen door een andere langeafstandsradar op dezelfde plaats en hij 
mogelijk op termijn wordt uitgeschakeld. 



- De regelgeving rond stralingsbelasting per gewest fedet=aal lar::ie regelt, waarbij het Brusselse gewest de meest 
stringente normering hanteert. 

lk hoor graag of er in deze zaken gevoeligheden zitten waarbij Belgie er moeite mee zou hebben als wij die in een 
openbare Kamerbrief zouden schrijven. 

Vriendelijke groet 

Oirecteur lntegraal Beleid 

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

M 
@mindef.nl 

www.defensie.nl 

Officier Toegevoegd 

@mindef.nl 

M: 

Secretariaat: 

@mindef.nl 
T: 
(op woensdag flex) 

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

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

Your E- mail has been scanned against Potential Virus and Spyware/Grayware 
dangers by the MOD BE SECURITY SYSTEMS. 
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This e-mail a nd any attachments may conta i n sensitive and 
privileged information . If you are not the intended recipient , 
please notify the sender immedi a t ely by return e - mail, 
delete this e - mail and destroy any copies. 
Any dissemination or use of this information by a person other 
than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

85/AL/DCO 

@tno.nl> 
dinsdag 3 november 2020 10:05 

C2 
RE: Gilze-Rijen 

Doc628 

, EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR 

Dank voor je bericht! Het lijkt mij zinvol om de berekening nog een keer uit te voeren inclusief deze voorgenomen 
windparken. Heb jij de coordlnaten/afmetlngen van deze turbines? 

Groet! 

PS: TNO heeft de locatie niet 'voorgesteld'. 

From: 
Sent: Tuesday, November 3, 2020 9:44 AM 
To: ) ; @mlndef.nl 
Subject: RE: Gilze-Rijen 

Beste en 

Nog even ter informatie een overzkht van de bestaande en geplande windturbine behorende bij het bouwplan 
Windenergie A16 rond de door jullie voorgestelde locatie op Gilze-Rijen. 



Met name de turbines langs de A16 en verder in Belgie zijn niet zo gunstig voor deze radar. Verder staan er op circa 
6 km een groot aantal kleinere wlndturblnes op het industrieterrein van Tilburg. 

Groeten, -
From: @tno.nl> 
Sent: maandag 2 november 2020 16:44 
To @tno.nl> 
Subject: FW: Gilze-Rijen 

-terinfo, 

-
2 



From••••• 
Sent: Monday, November 2, 2020 4:24 PM 
To: @mindef.nl' @mindef.nl> 
Subject: Gilze-Rijen 

-
Zeals aangekondlgd heb ik Gilze-Rijen nog een keer 'bekeken' met een ander en nieuwer hoogtebestand (GeoTIFF, 
op basis van Algemeen Hoogtebestand Nederland, AHN). Bijgaand treft je aan de diagrammen. De verschillen zijn 
niet bijster groat, met name de invloed van hoogbouw Ti Iburg komt heviger door met het nieuwere hoogtebestand. 
SRTM heeft betrekking op hoogtedata die verzameld zijn met de space shuttle. 

Vriendelijke greet, 

-
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in whieh you use 
it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages. 
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doc638 
~-e_SJ_A_v_o_c_o ____________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

lk ben hier mee akkoord. 

I rijksoverheid.nl> 
donderdag 12 november 2020 07:52 

/PROJN/PROJN DIP; 
Plan./ AfdluOptr, 

MSS, CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR/SCIP 
BS/AlJDGB/DMV/AFD VASTG 

RE: CLSK OMO reactie TNO memo ALARA 

EMSD, BS/AL/OS/Dir. 

lk wil nog wel opgemerkt hebben dat als de Stas ook de voorontwerp fase opnieuw wil doen daar nog 3-4 maanden bij 
komt. 

Groet, 

Van=•••lmindef.nl 
Verzonden: maandag 2 november 2020 U:09 
Aan: mindef.nl; mindef.nl;. @mindef.nl 
CC: min def .nl; 
Onderwerp: RE: CLSK OMO reactie TNO memo ALARA 

Hallo, 

lk heb de fiche van OMO perspectief aangevuld en alleen gekeken naar de enige reele optie. 

••I wil jij van ult RVB dit nog aanvullen? 

Met vriendelijke groet/Best regards, 

Projectleider 

--~o 
Mlnisterle van Defensie 
Defensie Materleel Organlsatie (OMO) 
Directie Projecten 
Kromhout Kazerne I Herculeslaan 1 - 3584 AB I Utrecht 
Gebouw KS I Kamer 1.A080 

Postbus 90125 I 350988 I MPC5SA I Utrecht 

~E :~D:TN:::::~ 'i mindef.nl 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
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BS/AL/DCO 

, EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
maandag 16 november 2020 19:06 

, EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Re: Bunde! WGO-M 

Ven: , EMSD, BS/AUDS/Dir. Plan./AfdLuOptr" < @mindef.nl> 
Datum: maandag 16 november 2020 om 17:12:57 
Aan: EMSD. CLSK/PL v C-LSK/DO/C4ISR/SAm C2" @mindcf.nl> 
Onderwerp: RE: Bundel WGO-M 

2 keer ;-) 

Van: , EMSD, CLSK/PLV C-LSK/OO/C41SR/SAIR C2 
Venonden: maandag 16 november 2020 16:12 
Aan , EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: FW: Bundel WGO-M 

t.i. 

Van , EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
Verzonden: maandag 16 november 2020 16:11 
Aan BS/Al/DGB/DMV/PROJAFD < @mindef.nl> 
CC: CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR/SIPC < @mindef.nl>; EMSD, CLSK/PLV C-LSK/AFD 
INTEGR @mindef.nl>; , MSS, CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR/SCIP 
< @mindef.nl>; EMSO, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR < @mindef.nl>; 

EMSD, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr @mjndetnl> 
Onderwerp: Bundel WGO-M 

Ho 

tk zag dat fiche nr. 25 (windmolenparken} in de bundel WGO-M niet is aangepast volgens mijn voorstel. Daar heb ik 
geen probleem mee. Weet wel dat de zinsnede omtrent het wel of niet halen van norm (radarverstoring) nu niet 
kloppen. Als de verstoring binnen de norm (van het Barro I rarro) blijft, is het geen probleem. Als de verstoring 
bovennormatief is, dan heeft Defensie juridische grondslag om een windpark tegen te houden. In het fiche wordt nu 
gesproken ver "positief scoren" en "de norm niet halen". Oat klopt dus niet. Het antwoord op Q-5 klopt ook niet 
helemaal. Zie de bijlage voor mijn input. Wellicht wil je die nog gebruiken. 

Voorts staat er in Q-5 van fiche nr. 29 (Herwijnen - Operationele onderbouwing, urgentle en relatie met buitenlandse 
radars) nog een oude opleveringsdatum van de SMART-Lin Wier. Oat moet zijn eind 2020 ipv oktober 2020. 

In fiche nr. 33 (Herwijnen - Radars in Belgie: situatieschets) staat nog een typo: Tweede punt bij "Situatie radars Belgie 
nader toegelicht" staat Deze radars hebben geen radars geen .... ". 

Succes met de verdere voorbereidingen! 



Groet, 
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Van: 
Verzonden: 

I BS/AL/DCO 

BS/ Al/OGB/DMV /PROJAFD 
maandag 16 november 2020 17:12 
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Aan: , EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
CC: CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR/SIPC; EMSD, CLSK/PLV C-

LSK/AFD INTEGR; . MSS, CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR/SCIP; 
, EMSD, CLSK/PLV C-LSK/00/C41SR; EMSD, 

BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: RE: Bundel WGO-M 

Dan is er lets niet goed gegaan in de versies! 
Ik kljk er graag morgen naar , nu druk met laatste punten op de i voor de kamerbrief/antwoorden 
herwijnen 
Groet, 

From: I EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
Se II ••• I • • • • • • •• • • I 2016:11 
To DGB/ DMV /PROJAFD 
Cc: CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR/SIPC ; 

I MSS, CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR/SCIP 
EMSO, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Subject: Bunde! WGO-M 

Hoi 

EMSD, CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR ; 
EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR; 

Ik zag dat fiche nr. 25 (windmolenparken) in de bundel WGO-M niet is aangepast volgens mijn voorstel . 
Daar heb ik geen probleem mee. Weet wel dat de zinsnede omtrent het wet of niet halen van norm 
(radarverstoring) nu niet kloppen. Als de verstoring bjnnen de norm (van het Barro/ rarro) blijft, is het 
geen probleem. Als de verstoring bovennormatjef is, dan heeft Defensie juridische grondslag om een 
windpark tegen te houden. In het fiche wordt nu gesproken ver "positief scoren" en "de norm niet halen". 
Oat klopt dus niet. Het antwoord op Q-5 klopt ook niet helemaal. Zie de bijlage voor mijn input. Wellicht 
wil je die nog gebruiken. 

Voorts staat er in Q-5 van fiche nr. 29 (Herwijnen - Operationele onderbouwing, urgentie en relatie met 
buitenlandse radars) nog een oude opleveringsdatum van de SMART-Lin Wier. Oat moet zijn eind 2020 
ipv oktober 2020. 

In fiche nr. 33 (Herwijnen - Radars in Belgie: situatieschets) staat nog een typo: Tweede punt bij 
"Situatie radars Belgie nader toegelicht" staat Deze radars hebben geen radars geen .... " . 

Succes met de verdere voorbereidingen! 

Groet, 



BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 

85/AUDGB/DMV/PROJAFD 
dinsdag 17 november 2020 14:27 

Dco 651 

Aan: 
Onderwerp: 

, EMSD, CLSK/PLV C-LSK/OO/C41SR/SAIR C2 
RE: WGO-M bundel: losse fiches 

Bljlagen: 2. Fiche 2. Altematieve locaties SMART-L voor RCA-procedure v1 .1 input AdG + BH v2 -
KB - MVF.docx 

Ik stuur ze in aparte mailtjes 
Fiche 2 ook voor de zekerheid, hierbij 

From: , EMSO, CLSK/PLV C-LSK/OO/C41SR/SAIR C2 
Sent: dinsdag 17 november 2020 14:18 
To: , BS/ Al/OGB/DMV /PROJAFO 
Subject: WGO-M bundel: losse fiches 

Hoi 

Kun je mij ajb jouw versies van de volgende fiches sturen, zodat ik die na kan !open irt windpark 
Blauw en andere zaken : 

25: Fiche: Herwijnen - Urgentie windmolenparken 
31 : Fiche: Herwijnen - 6itt:tatie Nie1::1w MilligeA eA SMART-Lop SOM in Gilze Rijen (voorstel nieuwe titel ) 
33: Fiche: Herwijnen - Radars in Belgie: situatieschets 

Groet, 

[Paginanummer] 
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......... e.S1_A_v_o_c_o ____________________________________ _ 

Van: 
Varzonden: 
Aan: 
Onderwarp: 

Hoi-

Ref eerdere mails: 

dinsdag 24 november 2020 14:11 
•••••• Ing., CLSK/PLV C-LSl</DO/C41SR/SIE A TM 
FW: NOTAM I No-fly-zone 

Wat zouden de implicaties (luchtruimgebruik) zijn van het invoeren van een prohibited of danger area van 
1NM - 4500 ft rond de SMART-Lin Wier en later in Herwijnen? 
En kunnen we, hangende de procedure, een NOTAM instellen voor Wier? 

Groet, 

-
Van:·················· 
Verzonden: dinsdag 24 november 2020 13:15 
Aan: BS/Al/DGB/DMV/AFD VASTG 
CC: /PROJN DIP; •••••••• ;-AR, Ing., CZSK/Ml/MT/SWS/ENGIN; 
Kuipers, TP, Ing., DOSCO/DGO/CEAG/EC/SH 
Onderwerp: RE: NOTAM I No-fly-zone 

Hoi-

Goed verlof gehad? 

lk ben het proces aan het uitpluizen hoe we een bubble rond de SMART-L krijgen. Het zal m.i. een 
permanent gebied (danger of prohibited area) worden van 1NM radius - 4500 ft hoogte om een afstand 
van 1200 meter te garanderen. Een NOTAM voor het geval we de stare modus gebruiken is praktisch niet 
uitvoerbaar (vergt te veel planning). Hangende de procedure zal ik laten bezien of er al een NOTAM kan 
worden uitgevaardigd voor Wier en later voor Herwijnen. Ik laat weten hoe het loopt. 

Groet, 

-
Van:- BS/Al/DGB/DMV/AFD VASTG mindef.nl> 
Verzonden: dinsdag 24 november 2020 13 :04 

Aan=•••••I •111111::~~~~~~~~=m:i~nd:e:f~.n:l>~~llllll .. CC: Morren, P, Ors., DMO/PROJN/PROJN DIP 1 mindef.nl>; 
11•••••1!Jtnru;o~.n~l:>;-AR, Ing., CZSK/Ml/MT/SWS/ENGIN- mindef.nl>; 
DOSCO/DGO/CEAG/EC/SH @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: NOTAM I No-fly-zone 

Hi-

Zie onderstaande mailtrein naar aanleiding van de consultatie op het Besluit EMV welke de ICNIRP
richtlijnen moet verankeren. In het concept Besluit EMV is opgenomen hoe de blootstellingslimieten 



gemonitord en gehandhaafd moeten worden. Hier zitten neg wat haken en ogen aan voor Defensie. Deze 
eerste reactle is reeds aan EZK gegeven en EZK heeft toegezegd dat onze punten gedurende de 
consultatie in het definitieve besluit worden opgenomen. Daarover zal op korte termijn gesprek 
plaatsvinden tussen EZK, DEF en het Agentschap Telecom. Hier is nog geen datum veer bekend. 

Echter, het gesprek ontwikkelde zich naar een NOTAM/no-fly zone en naar mijn weten wat j ij voor mijn 
verlof bezig met het onderzoeken van mogelijke vliegbeperkingen boven een radar. Is onderstaande 
informatie welke daarop aansluit of raakvlakken heeft? 

Groet, -

LS.I 

Het uit doen gaan van een NOT AM voor het geval dat SMART-L de starende modus gaat gebrulken lljlct mij een 
geeigende procedure. Een permanente no-fly-zone is wellicht teveel van het goede. 

Vriendelijke groet, 

-
From: tno.nl> 
Sent: Monday, November 23, 2020 5:19 PM 

~====~m~j~nd~e~f~.ntl=J @mjndef.nl: - ..... !!!2:.0.l> 
Cc: mindef.nl 
subject: RE: Nleuwe consultatie beschikbaar 

Beste-

Dank voor je toelichting. NOTAM kwam van mij (als suggestfe) zonder precies te weten wat het wel en niet inhoud. 

Het punt van discussie (tussen- en mij) was dat als de SMART-Lin starende modus komt en voor langere tijd een 
locatie in de lucht belicht. Als daar binnen de veilige afstand nu net een ba!lon zit en nfet snel beweegt, dan zou er 
mogelijk een onwenselijke situatle mbt RADHAZ kunnen ontstaan. 

Misschien een academisch "probleem" maar wel om over na te denken. 

Tot slot. Oit is ook een geval dat gezien kan worden als "komt zo weinig voor, die zien we niet als lets waartegen 
maatregelen ingesteld moeten worden". 

Grt -
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Location 

EleehOnlc Defence lnO nl From: 

....... ,====~m~i~nd~e~f-~nl~ 
nu message may contain Information that Is nol lntendad for you. If you ara not the adcnssee or If this message was •I mjndef.nl> 
sent to you by mistake, you an1 requested to lnloon the sender and delete the message. TNO aocept& no llablllty for the Sent: maandag 23 
content of this e-mal~ for the manner In which you u&e It and for damage of t1t1y kind rasultlng from the risks lnhemnt to november 2020 16:51 
tna electJonlc transmission c1 messages. T o: 
••••IJ@r@!!ml.!!inllld~effJ. n[l!I:;·······-<11•••••tno.nl>; ••I - -1•••llt!l!nOQ.:..n!nl> 
Cc:~ 
Subjed: RE: Nieuwe consultatie beschikbaar 

Beste collega's, 

Als hobbyvlieger weet ik een beetje van NOTAMS. Er zijn geen NOTAMS boven radarstations. Een NOTAM 
is een bericht, meestal tijdelijk van aard, met informatie voor luchtvarenden. Gebieden waar niet 
gevlogen mag worden, schietterreinen, kemcentrales, koninklijk paleis ed. worden als Danger ,Restricted 
of Prohibited gebieden aangemerkt. 
Een radarstation als gevaarlijk gebied voor luchtvarenden aan te geven gaat erg ver. Ten eerste zijn de 
veilige afstanden niet erg groot (100-meters) en ten tweede is de antennebundel van dergelijke radars 
niet zodanig van vorm dater boven de radar veel antennewinst is. 
Ten derde de blootstellingstijd, om boven de limiet te komen zou je gedurende langere tijd in de 
(ronddraaiende) radarbundel moeten verblijven, met een vliegtuig is dat lastig, dat kan alleen met een 
helikopter of een luchtballon. 
Er is geen precedent voor een dergelijke maatregel, bijvoorbeeld bij THALES wordt iets dergelijks ook niet 
gebruikt. Voor het opereren met helikopters aan boord van schepen gebruiken we wel speciale procedures 
irt zenders, maar die zijn gericht op EMI en niet zozeer op RADHAZ. 

Kortom het risico op blootstelling boven de limiet is volgens mij erg klein. 

Groeten -
Van: /DGO/CEAG/EC/SH 11•••1.@@~ml!Jin!l!;d~ef;f. nn!I> 
Verzonden: maandag 23 november 2020 12:26 
Aan: tno.nl; tno.nl' <11•••tno.nl> 
CC:-AR, Ing., CZSK/Ml/MT/SWS/ENGIN •••• BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG 

mindef.nl> 
Onderwerp: FW: Nleuwe consultatie beschikbaar 

Beste - en -

Onderstaande consultatieronde is gestart. lk maak me een beetJe zorgen omtrent de 
mogelijkheden die deze wet biedt om de plaatsing van de radar te Herwijnen te voorkomen. 
Net besproken, een NOTAM-gebled rondom de radar zou soelaas kunnen bieden. Misschien is 
dlt standaard bij radars, geen ldee. 
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Van: "lnternetconsultatie" <noreplv@internetconsultatie.nl> 
Datum: zaterdag 21 november 2020 om 04:18:05 

Nieuwe consultatie beschikbaar 
Wijziging van het Frequentiebesluit2013 ivm het vaststellen van landelijke regels ter 
bescherming van de volksgezondheid tegen elektromagnetische velden als gevolg van 
het gebruik van frequentieruimte. 
Met het vaststellen van landelijke regels is beoogd de verdere uitrol van mobiele netwerken zo 
goed mogelijk te faciliteren binnen duidelijke kaders voor volksgezondheid, leefmilieu en 
veiligheid. Dit zorgt voor zekerheid bij burgers dat de elektromagnetische velden binnen de 
limieten blijven, ook als er meerdere antennas zijn of komen in hun directe omgeving. De 
Gezondheidsraad heeft in zijn advies aanbevolen de nieuwste ICNIRP-richtlijnen te gebruiken 
als basis voor het blootstellingsbeleid. 

Open consultat1e 

Indian deze link niet werkt, kopieer dan onderstaande url en plak deze in de adresbalk van uw 
browser: https://www.internetconsultatie.nVemvbesluit 

Met vriendelijke groet, 
Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Disclaimer 

U heeft daze e-mail ontvangen omdat u zich geabonneerd heett op berichten over nieuwe consultaties op: 
https 1 twww .internetconsultatie. nt. 

Klik hier om uw abonnement op nieuwe consultatie aan le passen 

Klik hier om uw abonnement op nieuwe consultatie te stoppen 

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

This message may contain Information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was 
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability 
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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~-B•S/•A•V•o_c_o ____________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: 

·······••llPLV C-LSK/AFO INTEGR/SCIP 
woensdag 4 november 2020 08:13 

Aan: 
Onderwerp: RE: CLSK OMO reactie TNO memo ALARA 
Bijlagen: 20201030 Fiche reactie CLSK en OMO op memorandum TNO ALARA (concept) input 

AdG.docx 

Nog een-nvullingen . Prima stuk verder lijkt me. 
Groeten 

Bung Integratie 

Commando Luchtstrijdkrachten 
Mlnisterie van Defensie 
Luchtmachttoren I Luchtmachtplein 1 I 4822 ZB Breda I Kamer 4C03 
Postbus 8762 I 4820 BB Breda I MPC 92A 

M 
@mjodef.nl 

Van: EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
Verzonden: vrijdag 30 olctober 2020 15:55 Aan:·················· ••••••l/PROJN/PROJN DIP ; 
"====~~~I /PLV C-LSK/AFD INTEGR/SCIP 
CC: BS/AL/DGB/OMV/AFD VASTG 
Onderwerp: RE: CLSK OMO reactie TNO memo ALARA 

All, 

lnsteek nche +, een paar klelne typo's kunnen vlnden. 

Groet, -Van: mindef.nl> 
Verzonden: vrijdag 30 olctober 2020 15:34 
Aan: PROJN/PROJN DIP ..... !m!l!l.rundrue1f.filnl>; EMSO, BS/Al/OS/Dir. 
Plan./AfdLuOptr mlndef.nl>; , MSS, CLSK/PLV C-LSK/AFD INTEGR/SCIP 

'=====@mindef.nl> 
CC: BS/AL/OGB/DMV/AFO VASTG 1••••im:nJi[nndQ!ell:f.!l!nl> 
Onderwerp: CL.SK OMO reactie TNO memo ALARA 

Goedemiddag···- en••I 



Ik denk dat het goed is om een CLSK en OMO reactie op de plank te hebben mbt de ideeen uit het TNO 
memorandum, omdat de ideeen voor ons gevolgen hebben. lk heb daarvoor een aanzet gemaakt in een 
fiche, zie bijlage. 

@ 

Vul jij aan met het OMO perspectief? 

Lezen jullie mee? 

Goed weekend! 

-
Van: /PROJN/PROJN DIP mindef.nl> 
Verzonden: woensdag 28 oktober 2020 21:24 

Aan:~~~~~~~~=====~~··•• -t••••rm!l]i!Q!ndruert,f.!tlnl>;•••• BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG mindef.nl> 
Onderwerp: FW: Nieuwe versie TNO-memo 

Hoi-

Ik zie dat onderstaandc mail nog niet naar jou was gcstuurd. Hierbij alsnog. Zou jij van jou kant kunnen 
aangevcn wat jij van de voorgestelde maatrcgelen vindt? 

- is dit document voor jou concrcct genoeg of heb je nog aanvullcnde vragen? 

Groet 

-
Verzonden vanaf mijn Samsung Gal:uy-~martphone . 

-------- Oorspronkelijk bericht -------
Van:·--~tno.nl> 
Dacum: 28-10-2020 15:08 (GMT+-01:00) 
Aan: ' BS/AUDGB/DMV/AFD VASTG" -=-mindef.nl>, 
DMO/PROJN/PROJN DIP" -=-mindcf.nl> 
Cc:' ~tno.nl>,' ~tno.nl> 
Onderwetp: RE: Nieuwe vcrsic TNO-memo 

Oeps, nu met een attachment ... 

-
2 



From:--
sent: Wednesday, October 28, 2020 3:06 PM 
To:-mindef.nl: mindef.nl 

Cc: tno.nl>;·······~tno.n l> 
Subject: Nieuwe versie TNO-memo 

--Bijgaand is het bijgestelde memo. Nier aarzelen commentaar/vragen te leveren/stellen. Bij uitblijven daarvan wordt het 
op officiele wijze opgestuurd. Vanzelfsprekend geen bezwaar tegen doorlevering binnen het projectteam. 

Vriendelijke groet, 

-This messaoa may contain lnlonnatlOn that Is not irtendad for you. If you ara not the adchssoe or If this message was senl to you by mistake, you ere 
r8CJJ8Sled to Inform the sender and delete the mesaege. TNO accep1 no Bablllty for the content of this e-mail, for the manner In which you use If aoo for 
damage of any kind resulting from the risks lntwnrt to the electronic transmission d messages. 
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~.a_Sl_A_u_oc __ o ______________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC! 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

No worries. 

woensdag 25 november 2020 09:42 

---BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG;······ 
.AL/OGB/DMV/PROJAFD 
••••••• EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
RE: Fiches irt aanpassing windpark Blauw 
24. Fiche 24. SMART -L Gilze-Rijen v2 (BH).docx 

Zie bijlage met een minlmale aanpassing. 

Greet, 

-
Van:•••• BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG 
Verzonden: woensdag 25 november 2020 09:22 
Aan: ______________ ----· 

.AL/OGB/OMV /PROJAFD 
CC: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: RE: Fiches irt aanpassing windpark Blauw 

Dat is suf. Ik dacht dat ik die ook had bijgevoegd. Blj deze de laatste versie fiche 24. 

Bedankt alvast voor de andere fiches! 

From:••••••••••••••••••• 11•••lrrmll!in~d~ef.Jf. nn!:I> 
Sent: woensdag 25 november 2020 09:10 
To: BS/AL/DGB/OMV/AFD VASTG mindef.nl>;······ 
.AL/OGB/DMV /PROJAFD mindef .nl> 

Cc: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr ..... 1.omru;inrud~elf. nn!:I> 
Subject: RE: Fiches irt aanpassing windpark Blauw 

Goedemorgen dames, 

Zie bijlage met aanpassingen Jn fiches 14 en 21. 

Sturen jullie me nog de laatste versie van fiche 24 (die met aanpassingen van ••I Die had ik nog 
niet ontvangen. 

Dank! 

-
Van:- BS/Al/OGB/DMV/AFD VASTG ~mindef.nl> 
Verzonden: dinsdag 24 november 2020 16:18 Aan=••••••••••••••••••• <1••••rm!l!l.!l!ndlt!et.f.f . .nn!:I> 
Onderwerp: RE: Fiches irt aanpassing windpark Blauw 

Hi-

Wat mij betreft is een review door jou voor fiche 2 niet nodig. Daar komt windpark Blauw mijn inziens 
niet ter sprake en is ook niet relevant. 



Fiche 24 en 14 heb ik zojulst neg aangevuld. Fiche 21 is de discussie over . Fiche 2 
heb ik niets meer mee gedaan. Bijgevoegd de meest recente versies incl de opmerkingen uit de 
stukken die jij eerder stuurde. 

Mijn verzoek is: 
Fiche 14 en 24: geheel nalopen en checken oo vollediaheid en juistheid 
Fiche 21: controleren of de info over de klopt. Je hoeft niet in te gaan op de 
nchtlijnen paragrafen. 
Fiche 2 achterwege laten 

Volgens mij valt het verder mee qua aanpassingen die we verder moeten doen aan de fiches irt 
windpark blauw. 

lk meet de laatste versie fiches donderdag aanleveren, als je morgen jouw reactie kan sturen dan zou 
dat top zijn. 

Greet, -From:··················-<11•••11Im!i.!inigd!!ef:Jf.nfill:> Sent: dinsdag 24 november 2020 14:34 
To: BS/ AL/DGB/DMV / AFD VASTG ...... !Jmtlii.QJnd~e~f.ll!nl> 
Subject: Fiches irt aanpassing windpark Blauw 

Hoi-

lk heb van de fiches 2 en 18 in bijlage neg gekregen om aan te werken irt de aanpassing 
van windpark Blauw. 
Fiche 21 moest ik ook nog een keer naar kijken; ik weet niet meer waarom. 

Voorts waren er neg fiche 14 (vorige mail) en fiche 24 (SMART-L Gilze-Rijen; geen aanpassing 
benodigd irt windpark Blauw). 

L.aat je me even weten : 
• Of ik nog aan de drie fiches moet werken, en, zo ja: 
• Oat de bijlages dan de meest recente versies zijn om aan te werken. 

Greet, 

-

2 



Gemeente Zaltbommel: 
- De gehele gemeente ligt binnen de 15 km-zone van het radarverstoringsgebied en vindt het 
onwenselijk dat het bestemmlngsplan ertoe leidt dat blnnen de 15 km-zone minder nieuwe 
ontwlkkelingen mogelijk zljn dan voorheen. 

Dco 712 

- Zaltbommel verzoekt Ungewaal inzichtelijk te maken welke effecten het in gebruik nemen van het 
radarstation heeft op de bouwmogelijkheden voor windturbines in de gemeente Zaltbommel. 
- Als blijkt dater sprake is van een verslechtering van de bouwmogelijkheden ten opzichte van de 
huidige situatie, verzoeken ze Lingewaal om het bestemmingsplan niet te accepteren. 

Gemeente Waalwljk: 
- Heeft het hele havenbedrijventerrein aangewezen als zoekgebied voor de realisering van meer 
wlndenergle In de gemeente. 
- Heeft het voornemen om de bestaande windturbines in dat gebied te vervangen door grotere en is 
op basis van TNO berekeningen met AOCS NM als uitgangspunt al begonnen met de 
planontwikkeling hiervoor. 
- Wil rekening houden met de belangen van Defensie, maar wil ook een bijdrage leveren aan 
uitbreiding van windenergie op land in Nederland. 
- Pleit er voor dat de inrichting van de ADS zodanig zal worden uitgevoerd dat deze lnstallatie niet 
meer belemmerend wordt voor de ontwikkeling van het windmolenpark in Waalwijk dan de 
bestaande radarinstallatie in Nieuw Milligen. 

Gemeente Vlanen: 
- Nog niet ontvangen, maar naar verwachtlng vergelljkbaar met beide andere gemeenten. 

- Woont hemelsbreed op circa 5 km van de installatie. 
- Maakt ernstig bezwaar tegen de benadering van het ontwerpbestemmlngsplan met betrekking tot 
de nadellge effecten van de radarinstallatie op de volksgezondheid. 
- Verwijst naar diverse studies waaruit zou blijken dat radar een forse invloed heeft op verschillende 
gezondheidsaspecten en naar metingen waaruit zou blijken dat verhoogde EM velden nog op een 
afstand van 20 km van de installatie meetbaar zijn. 

- Stelt de gemeente bij voorbaard aansprakelijk. 
- Adviseert dringend om door een onafhankelijk instantie aanvullend onderzoek te doen naar de 
effecten van de ADS op de volksgezondheid. 
-M.10(2)1~ -

-----

- Tekent bezwaar aan tegen de horizonvervuiling die ontstaat. 
- Zlet het gevaar voor de gezondheid van de omwonenden als belangrijkste bedenklng. 
- Vraagt om een onderzoek naar de effecten voor de omgeving. 



BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

ggdgelder1andzuid.nl> 
donderdag 18 mei 2017 18:16 
I 

kennisplatform.nl';' rijksoverheid.nl'; 
DMO/PROJN/PROJN DIP; 

@tno.nl' 

Doc 770 

Onderwerp: RE: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen 

Geachte 

lk las in uw mail dat de gemeente TNO opdracht heeft gegeven om het voorkomen van ALS in Herwijnen en een 
eventuele relatie met EMV te onderzoeken. 

Het is mij niet duidelijk om wat voor onderzoek dit zou moeten gaan. De militaire radarpost is nag niet operationeel. 
Een eventueel verhoogd voorkomen van ALS in Herwijnen heeft dan oak geen relatie met de militaire radarpost. 

In het algemeen raden wij als GGD onderzoek naar ziekte- of kankerclusters af. Het is heel lastig een relatie te 
leggen tussen een milieufactor en het voorkomen van een ziekte, en onmogelijk om een causaal verband aan te 
tonen. Vaak roept dergelijk onderzoek meer vragen op dan het kan beantwoorden. 
Het is naar onze mening belangrijk om eerst kritisch te bekijken wat voor onderzoek gewenst is en welke vragen dit 
onderzoek zou moeten beantwoorden. En het is ook van belang om het voornemen van het onderzoek vooralsnog 
niet te communiceren met omwonenden aangezien dit verwachtingen kan wekken, die niet waargemaakt kunnen 
warden. 

Met vriendelijke groet, 

Milieugezondheidskundige 

Werkdagen ma en di tot 15 uur, do en vrij 
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275 Nijmegen 

GGD Gelderland-Zuid 

Gel derland·Zuid 

Postbus 1120 I 6501 BC Nijmegen 

T (088) 144 71 44 

www.ggdgelderlandzuid.nl 

Van: [mailto: lingewaal.nl] 
Verzonden: donderdag 18 mei 2017 16:15 
Aan:' @tno.nl' 
CC: kennisplatform.nl'; rijksoverheid.nl'; • mindef.nl'; 

Onderwerp: FW: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen 

Geachte 

Ter bevestiging van ons telefonisch contact van vanmiddag en in aansluiting op de onderstaande e-mail, deel ik u 
het volgende mee: 
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Namens onze gemeente verzoek ik u aan ons een offerte uit te brengen voor het uitvoeren van een second opinion 
over het bijgevoegde Thalesrapport dat is uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Defensie. Een en ander in 
het kader van het voornemen van het Ministerie van Defensie in combinatie met het Rijksvastgoedbedrijf om een 
radartoren te realiseren en in gebruik te nemen aan de Broekgraaf 1 te Herwijnen (gemeente Lingewaal). 

De second opinion en het hierover uit te brengen rapport dient: 
• onafhankelijk antwoord te geven op de in het Thalesrapport opgenomen onderzoek, onder1oeksmethodes 

en -conclusies; 
• uitsluitsel te geven over de mogelijke gezondheidseffecten (mogelijke gezondheidsrisico' s) van de straling, 

veroorzaakt door de voorgenomen radartoren voor de omwonenden; 
• antwoord te geven op de naar voren gebrachte stelling / aanwijzing dat het aantal patienten met 

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) in Herwijnen, gerelateerd aan het landelijk gemiddelde, hoog is. 
Onderzocht moet warden of er een causaal verband is met de straling van radartorens zeals de 
onderhavige. 

Het is de bedoeling dat de offerte aan onze gemeente wordt uitgebracht, onze gemeente vervolgens opdracht aan 
TNO verstrekt (evt. via u) en hierbij wordt aangegeven binnen welke termijn het gevraagde onderzoeksrapport 
wordt uitgebracht. Tevens geeft u aan wie het onderzoek namens TNO concreet uitvoert en rapport uitbrengt en 
waaruit blijkt dat deze personen onafhankelijk zijn, en tenslotte waaruit de betrokken kosten (gespecificeerd) 
bestaan. 

Wellicht ten overvloede merken wij op dat onze gemeente de betrokken kosten kunnen declareren bij het 
Rijksvastgoedbedrijf / het Ministerie van Defensie. Dit is toegezegd door de heer (namens de 
initiatiefneemster, Rijksgebouwendienst en M in. Van Defensie) aan wethouder 

Mocht u nog vragen of opmerklngen hebben over het bovenstaande, dan kunt u contact met me opnemen. 

beleidsmedewerker ruimtelijke ordening 
a/de/Ing Ruimtelijke Zaken 
telefoon: 
fax: 
emailadres: Jingewaal.nl 
internet: www.linqewaal.nf 

Van: @kennisplatform.nl] 
Verzonden: woensdag 29 maart 2017 15:44 
Aan: 
CC: ' -
Onderwerp: RE: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen 

Beste 

lk heb verder contact gehad met TNO over de geschatte kosten van de second opinion voor de radarpost in 
Herwijnen. 

TNO schat in dat dit ongeveer Art. 10 (1) (c) ex BTW gaat kosten; mocht de gemeente behoefte hebben aan een 
nadere toelichting (met het oog op informatievoorziening door de gemeente/GGD aan de bezwaarmakers) dan zijn 
de meerkosten naar schatting""'10 r•11C1 Euro. 

[Paginanummer) 



Om misverstanden te voorkomen: dit betreft een "korte" briefrapportage vorm en geen volledig (officieel) TNO 
rapport. Een TNO rapport is een specifieke vorm die meer doorlooptijd vraagt en waarmee hogere kosten 
verbonden zijn. Ook kan het rapport niet warden gebruikt voor een juridische procedure. 

TNO geeft aan dit desgewenst verder te kunnen uitwerken in een offerte onder de Algemene Voorwaarden van 
TNO. Het lijkt me het meest praktisch dat zij die eventuele offerte rechtstreeks bij de gemeente uitbrengen. U kunt 
hiervoor als contactpersoon van TNO benaderen: 

Business Developer Manager 
Information Superiority 

T 
M 
E @tno.nl 

.................................................. 

Locat1e 

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

Met vriendelijke groet, 

Algemeen Secretaris 
Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid 
tel: 

@kennlsplatform.nl 

In het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid werken RIVM, TNO, ONV GL, GGD GHOR 
Nederland, Agentschap Telecom, ZonMw en Milieu Centraal samen om wetenschap te duiden voor burgers en 
werknemers. Zie ook: www.kennisplatform.nl 
Het Kennisplatform EMV werkt samen met de Gezondheidsraad. 

From: 

RIVM I TNO I ONV Gl 
GGOCiHOR NEDERLAND 
AGENTSCHAP TELECOM 
ZONMW I MILIEU CENTRAAL 

Sent: vrijdag 24 maart 2017 14:31 
To:' 
Cc: ' 
Subject: RE: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen 

Beste meneer .. 
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lk had de contactgegevens van Thales al doorgegeven aan 
contact met Thales opgenomen en dit aan mij teruggekoppeld. 

lnmiddels heeft 

Het gaat om confidentiele documenten die het Thales-terrein niet af mogen. Oat betekent dat naar 
schatting anderhalve dag naar Hengelo moet afreizen om de documenten ter plekke in te zien en te controleren. 

geeft aan dat dat op zijn vroegst half april kan, en dan moet Thales dit ook nog kunnen faciliteren. Het is dus 
goed mogelijk dat dit nog later wordt. Ook geeft hij aan dat hij de mogelijkheid open wit houden dat hij nogmaals 
naar Hengelo gaat; dit is afhankelijk van de inhoud en reikwijdte van de rapporten en de uitkomsten van de second 
opinion. 

Bulten relkwljdte 

Met vriendelijke groet, 

Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid 

tel: 
@kennisplatform.nl 

Jn het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid werken RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR 
Nederland, Agentschap Telecom, ZonMw en Milieu Centraal samen om wetenschap te duiden voor burgers en 
werknemers. Zie oak: www.kennisplatform.nl 
Het Kennisplatform EMV werkt samen met de Gezondheidsraad. 

pl~!!<?!a~tische Velden 
R.IVM I TNO I ONV Gl 
GGD GHOR NEOEIUANO 

AGENTSCHAP TELECOM 

ZONMW I MILIEU CENTRAAL 

From: [mailto: Ii ngewaal.n IJ 
Sent: woensdag 22 maart 2017 10:25 
To: 
Cc: ,_ 

Subject: FW: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek milit aire radarpost Herwijnen 
Importance: High 

Beste 

Met verwijzing naar de onderstaande e-mail aan mij van , verzoek ik u aan te geven of zijn 
voorstel wat u betreft akkoord is en zo ja of u kunt bevorderen dat het bedoelde cont act wordt gelegd tussen 

en van Thales? 

Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. 
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beleidsadviseur ruimtelijke ordening 
afdeling Ruimtelijke Zaken 
telefoon: 
fax: { 

linqewaol.nl 
internet: www.linqewaal.ni 

Van: [mailto: 
Verzonden: dinsdag 21 maart 2017 12:52 
Aan: 
CC: ' rivm.nl'; 

rijksoverheid.nl) 

Onderwerp: RE: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen 

Beste heer 

Thales stelt het volgende voor: 

Ons voorstel is om van TNO telefonisch contact op te laten nemen met 
voor een toelichting op de documenten. 
Afhankelijk van de uitkomst kan er eventueel alsnog een afspraak gemaakt warden. 

Hieronder de contactgegevens van 
• e-mail: @nl.thalesgroup.com 
• mobile: 

Wilt u nagaan of dit voldoende is zo? 

lk kom nog terug met een voorstel ihkv de reactie op de zlenswijzen. 
Met vriendelijke groet, 

Belangenbehartiger vastgoed en erfgoed Defensie 

Cluster Ruimte I Sectie Omgevingsmanagement 
Afdellng Klant- en Vastgoedmanagement I Directie Vastgoedbeheer 
Rijksvastgoedbedrijf 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
Dr. Stolteweg 40 I 8025 AX I Zwolle I 
Postbus 90004 I 3509 AA I Utrecht I MPC SSA 

M+31 
E riiksoverheid.nl 
W http://www.riiksvastgoedbedrijf.nl 

[Paginanummer] 
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Van: [mallto: lingewaal.nl) 
Verzonden: maandag 20 maart 2017 13:39 
Aan: 
CC:' •- rivm.nl'; 
Onderwerp: FW: verzoek contra-expertiserapport strallngsonderzoek militaire radarpost Herwijnen 

Beste 

Zie onderstaande e-mail. Kunt u contact opnemen met Thales om de gevraagde lnformatie z.s.m. te leveren? Houd u 
mij s.v.p. op de hoogte van uw bevindingen. 

Bij voorbaat dank. 

M.vr.gr .. 

beleidsadviseur ruimtelijke ordening 
afdeling Ruimtelijke Zaken 
telefoon; 
fax:{ 
emailodres: linqewaal.nl 
internet: www.linqewoal.nl 

Van: [mailto :as-emv@kennlsplatform.nl] 
Verzonden: maandag 20 maart 2017 9:52 
Aan: 
CC: ' Info EMV 
Onderwerp: RE: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen 
Urgentle: Hoog 

Beste 

lnmiddels heeft van TNO naar het Thales-rapport gekeken. Hij geeft aan dat om een second 
opinion uit te kunrnen voeren hij nog informatie van Thales nodig heeft, namelijk de rapporten waaraan gerefereerd 
wordt in referentie 1 t/m 3. Die zijn essentieel om de uitgangspunten en de methodiek te kunnen beoordelen. 
Mogelijke complicatie daarbij is dat 1 van die rapporten een draft-rapport is. 

2. VAN TOEPASSING ZUNOE DOCUMENTEN 

Tabet 1. Van toepassing zijnde THALES documenten 

Item Omschrijving : Referentie 
I 

I 

[1] 
SMART-LELR 9505 301 286 EAR 700 
Power Densitv at Near and Far-Field Distance Revision 0.10 

[2] 
SMART-LELR 9505 301 286 EAR 710 
Svstem Parameters and RADHAZ reoort Revision 1.1 
SMART-LELR 

9505301286ETR751 
[3] RADHAZ Model Validation - ZA Tower Revision 0.4 

~A~~r. '"'>mont 
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Kunnen jullie bij Thales navragen of deze rapporten mag inzien, desnoods vertrouwelijk? 
geeft aan dat het inschatten van doorlooptijd en kosten van het uitvoeren van een second opinion mede afhangt 
van water in deze rapporten staat. 

Met vriendelijke groet, 

From: [mailto: 
Sent: woensdag 1 maart 2017 14:37 
To: 'mathieu. rivm.nl';' 
Cc: ' 
Subject: FW: verzoek contra
Importance: High 

Beste en 

lingewaal.nl] 

rivm.nl' 

stralingsonderzoek mllitaire radarpost Herwijnen 

Met verwijzing naar de onderstaande e-mail aan mij, het volgende. 
Kunt u aangeven wat de stand van zaken is van de door onze gemeente gevraagde contra-expertise 
stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen? Kunt u inhoudelijk al enige voorinformatie verschaffen, op welke 
termijn kunnen wij een rapportage ontvangen en wat zijn de kosten daarvan? 

Is het mogelijk per omgaande hierop te reageren? 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

M.vr.gr., 

beleidsadviseur ruimte/ijke ordening 
afdeling Ruimtelijke Zaken 
telefaon: 
fax: 
emailadres: linqewaal.nl 
internet: www.linqewaal.nl 

Van: [mailto:ilinks@ggdgelderlandzuid.nlJ 
Verzonden: dinsdag 21 februari 2017 15:13 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen 

Geachte heer 

Eerder vandaag heb ik met u afgesproken een kort verslag van mijn gesprek met het Kennisplatform EMV 
en te mailen. 
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Het Kennisplatform EMV vroeg mij wat jullie bedoelen/ willen met de 'second opinion'. Het door TNO na laten 
rekenen van de berekeningen van Thalys zal tijd (en geld) kosten. En waarschijnlijk zal de conclusie zijn dat de 
berekeningen en de conclusie kloppen. De kans is aanwezig dat omwonenden/ bezwaarmakers ondanks een door 
een onafhankelijke instantie (TNO) gecontroleerd rapport/oordeel toch zullen aangegeven tegen de radarpost te 
zijn, bijvoorbeeld omdat zij aangeven ook gezondheidsklachten te ervaren onder de limiet. De vraag is of een 
beoordeling van het rapport de zorgen van de omwonenden/ bezwaarmakers zal wegnemen en/of hun vragen zal 
beantwoorden, en of een beoordeling binnen de door jullie gewenste termijn kan warden gegeven. 

Wat betreft de risicocommunicatie adviseert het Kennisplatform om een gesprek met de personen die zich bij de 
gemeente hebben gemeld te plannen. Het betreft de twee personen die u in uw mail hieronder noemt en mevrouw 

. Het Kennisplatform heeft ervaring met de risicocommunicatie met mensen die aangeven 
(over)gevoelig te zijn voor EMV. lk vind dit een goed voorstel. We krijgen dan een beter beeld van de zorgen die er 
I even en de vragen die er zijn. Na het gesprek kan het Kennisplatform een verslag/ brief opstellen voor de 
deelnemers aan het gesprek. 

Naar aanleiding van ons telefoongesprek heb ik het Kennisplatform gevraagd bij TNO na te vragen hoeveel tijd en 
geld de 'second opinion' kost. Ook heb ik gevraagd na te vragen of het mogelijk is een 'snelle beoordeling' van het 
rapport te geven. Zadra ik een reactie van het Kennisplatform heb, informeer ik u. 

Graag hoor ik van u of de gemeente wil dat het Kennisplatform (samen met gemeente/GGD) een gesprek 
organiseert en heeft met de personen die zich tot nu toe met vragen/bezwaren of zienswijze bij de gemeente 
hebben gemeld. 

Vriendelijke groet, 

Milieugezondheidskundige 

Werkdagen ma en di tot 15 uur, do en vrij 
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275 Nijrnegen 

Gelderland·Zuid 

GGD Gelderland-Zuid 

Postbus 1120 I 6501 BC Nijmegen 

T (088) 144 7144 

www.ggdgelderlandzuid.nl 

Van: [mailto: lingewaal.nl) 
Verzonden: maandag 20 februarl 2017 10:18 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: verzoek contra
Urgentie: Hoag 

Geachte 

stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen 

In reactie op uw onderstaande e-mail het volgende: we hebben een e-mail ontvangen van een omwonende waarin 
melding wordt gemaakt van angst voor straling van de radartoren en mogelijk gezondheidsrisico's, waarvan de het 
radarstation de oorzaak kan zijn. Deze persoon heeft mijn bestuurders hierover geinformeerd (raadsleden en B&W
leden) die op basis hiervan ongerust zijn geworden. Tevens heeft een omwonende mij gebeld met de opmerking dat 
hij elektrohypersensitief is en vanwege deze omstandigheid graag nauw betrokken wil blijven bij dit project en op de 
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hoogte wil worden gehouden van de resultaten van de onderzoeken op het gebied van gezondheidsrisico's van de 
radar en dan specifiek m.b.t . mogelijke straling. 
Er is tot op heden geen sprake van een mogelijk opgerichte actiegroep tegen de komst van de radartoren. 

Feit blijft dat B&W graag op korte termijn ge'informeerd wil worden of u een second opinion onderzoek kunt 
uitvoeren over het uitgebrachte van Thalys en zo ja op welke termijn u hierover uiterlijk kunt 

lndien u dit onderzoek niet kunt (laten) uitvoeren, dan horen we dat ook graag per omgaande zodat 
we een andere instantie opdracht kunnen geven het gevraagde onderzoek uit te voeren. 

Voor uw informatie zenden wij u bijgaand een exemplaar van een samenvattend verslag van het overleg van 13 
februari jl. tussen mijn betrokken wethouder en vertegenwoordigers van het Ministerie van 
Defensie, de heer (projectleider), (Rijksvastgoedbedrijf) en 
van T.N.O. 

Voor nader overleg kunt u met mij contact opnemen. 

M.vr.gr., 

beleidsadviseur ruimte/ijke ordening 
afdeling Ruimte/ijke Zaken 
telefoon: 
fax. 
emailadres: linqewaal.nl 
internet: www.linqewaal.nl 

Van: [mailto:ilinks@ggdgelderlandzuid.nl] 
Verzonden: vrijdag 17 februari 2017 16:43 
Aan: 
Onderwerp: RE: verzoek contra- stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen 

Geachte heer 

Naar aanleiding van uw vraag aan de GGD zou ik graag willen weten hoe groot de onrust onder de (toekomstige) 
omwonenden van het radarstation is en welke vragen bij hen leven. Betreft het een enkeling of hebben de 
omwonenden zich georganiseerd in een actiegroep, en zijn er bijvoorbeeld menscn die aangeven 
electrohypersensitief te zijn. Graag zou ik ook willen weten welke vragen door de omwonenden aan de gemeente 
zijn gesteld. 

lk kan neg een uitspraak doen over de termijn waarop wij een reactie op uw vraag kunnen geven, omdat we nog 
geen afspraken hebben gemaakt met een expert die het rapport van Thalys kan beoordelen. 

lk neem aanstaande maandag telefonisch contact met u op. 

Vriendelijke greet, 

Milieugezondheidskundige 
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Werkdagen ma en di tot 15 uur, do en vrij 
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275 Nijmegen 

GGD Gelderland-Zuid 

Gelderland·Zuid 

Postbus 1120 I 6501 BC Nijmegen 

T (088) 144 71 44 

www.ggdgelderlandzuid .nl 

van: [mailto: lingewaal.nl] 
Verzonden: dinsdag 14 februari 2017 16:25 
Aan: Gezondheidenmilieu 
CC: 
Onderwerp: FW: verzoek contra-expertiserapport stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen 
Urgentie: Hoog 

Geachte 

Even ter aanvulling op de onderstaande e-mail aan u van vanmorgen, zend ik u ter informatie toe het volgende e-
mailadres van van T.N.O.: tno.nl. 

M .vr.gr., 

beleidsadviseur ruimtelijke ordening 
afdeling Ruimtelijke Zaken 
telefoon: 
fax. 
emailadres: linqewaal.nl 
internet: www.linqewaal.nl 

Van: 
Verzonden: dinsdag 14 februari 2017 10:33 
Aan: 'gezondheidenmilieu@ggdgelderlandzuid.nl' 
CC: 
Onderwerp: verzoek contra
Urgentie: Hoog 

stralingsonderzoek militaire radarpost Herwijnen 

Geachte 

Met verwijzing naar ons telefonisch gesprek van vanmorgen en ter bevestiging daarvan, deel ik u het volgende mee. 

Het Ministerie van Defensie is voornemens een militair radarstation te vestigen in onze gemeente in het 
buitengebied in de omgeving van het dorp Herwijnen. Op dit moment loopt daarvoor een 
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bestemmingsplanprocedure om e.e.a. planologisch juridisch in te passen. lnformatie over dit 
ontwerpbestcmmingsplan kunt u vinden via de volgende link: http:ljwww.ruimtelijkeplannen.nl/web
roo/?p Ian idn=NL IM RO .0733. BP Bu iBroekgraafl-OWOl 

Onlangs zijn wij echter benaderd vanuit de bevolking in de omgeving dat er mogelijk gezondheidsrisico's kleven aan 
de straling van dit te realiseren militair radarstation. 

Wij hebben naar aanleiding hiervan contact gelegd met onze contactpersoon van het Ministerie van Defensie om dit 
aan de orde stellen. 

Als gevolg daarvan hebben ze een onderzoeksrapport van het bedrijf Thales aan ons verzonden waarin wordt 
ingegaan op de werking van het radarstation en mogelijke stralings- I gezondheidsrisico's voor de omgeving. De 
conclusie hiervan is dat deze risico's verwaarloosbaar zijn. Het bedrijf Thales construeert deze radarstations, dus ze 
hebben er dan ook belang bij dat erover een positief rapport wordt geschreven (20 zou je kunnen denken). 

Vandaar dat onze gemeente behoefte heeft aan een onafhankelijk contra-expertiserapport. Wij verzoeken u dit 
onderzoek voor ans uit te (laten) voeren en de resultaten daarvan aan ons te leveren. Macht u niet beschikken over 
onderzoeksdeskundigen voor de onderhavige materie, dan kunt u zich eventueel richten tot 

van de onafhankelijke instantie T.N.O. 

Kunt u naar aanleiding van het bovenstaande per omgaande aangeven of u het gevraagde contra-expertise
onderzoek kunt uitvoeren en het bijbehorende rapport kunt leveren en zo ja binnen we Ike termijn? 

Uw reactie zie ik met belangstelling graag z.s.m. tegemoet. 

M.vr.gr., 

beleidsadviseur ruimte/ijke ardening 
afdeling Ruimtelijke Zaken 
telefoon: 
fax: 
emoiladres: linqewaal.nl 
internet: www.linqewaal.nl 

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

[Paglnanummer] 



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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Als 
u dit bericht per ongeluk hebt ontvangen, verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij 
adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-mail altijd contact met de afzender op te 
nemen. De gemeente Ungewaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste berichten, 
berichten die niet voor de afzender zijn bestemd of berichten die te laat worden ontvangen. Tevens aanvaardt de 
gemeente Lingewaal geen enkele aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de risico's verbonden aan 
het elektronisch verzenden van berichten. 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Als 
u dit bericht per ongeluk hebt ontvangen, verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij 
adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-mail altijd contact met de afzender op te 
nemen. De gemeente Lingewaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige of onjuiste berichten, 
berichten die niet voor de afzender zijn bestemd of berichten die te laat worden ontvangen. Tevens aanvaardt de 
gemeente Ungewaal geen enkele aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met de risico's verbonden aan 
het elektronisch verzenden van berichten. 
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Doc 771 

BS/ AL/DCO 

Van: < lingewaal.nl> 
Verzonden: dinsdag 9 januari 2018 15:36 
Aan: Ing., DMO/PROJN/ PROJN DIP 

CC: 
ggdgelderlandzuid.nl' 

Onderwerp: FW: stand van zaken project radartoren, Broekgraaf 1, Herwijnen 

Geachte 

Ter bevestiging van ons telefonisch contact van vanmiddag, bevestig ik hierbij dat de besloten 
raadsinformatiebijeenkomst, gepland op dinsdagavond 16 lanuari 2018 tussen 21.00 uur en 22.00 uur definitlef door 
gaat. U wordt hiervoor bij deze uitgenodigd als hoofdwoordvoerder namens Defensie als lnitiatiefnemende partij. Zoals 
u aangaf, wordt u hierbij bijgestaan door de heer van het Rijksvastgoedbedrijf en van 
TNO. 

Tevens heb ik van de GGD, Gelderland-Zuid, te lefonisch uitgenodigd om tijdens de voormelde 
raadsinformatieavond ook aanwezig te zijn. Ze laat dit nog aan me weten. 

De vertrouwelijke stukken zoals: 
- het Thalesrapport; 
- de toegezonden informatie van over de mogelijke relatie tussen straling en ALS; 
- de informatie van de GGD over het aantal ALS-patienten in Herwijnen in relatie tot het landelijk gemiddelde, 
zijn digitaal ter beschikking gesteld aan de raadsleden. Aan de hand hiervan kunnen ze vragen aan u stellen. 

Het staat u vrij vooraf een korte toelichting te geven m.b.v. een korte presentatie. (We hebben daar immers niet 
expliciet over gesproken.) Als u daartoe besluit, kunt u dat communiceren met onze griffier, de heer Hij is 
telefonisch bereikbaar onder nummer of per e-mail lingewaal.nl. 

Zelf ben lk die avond niet aanwezig vanwege verlof. Na mens onze organisatie zal de u introduceren . 

Macht u nog vragen of opmerkingen hebben over het bovenstaande, dan kunt u contact met mij opnemen. 

M.vr.gr., 

beleidsmedewerker ruimtelijke ordening 
afdeling Ruimte/fjke Zaken 
telefoon: 
emailodres: linqewaol.nl 
internet: www.linqewaal.nl 



Van: 
Verzonden: dinsdag 2 januari 2018 16:53 
Aan: ' mindef .nl' 
CC: I 

Onderwerp: stand van zaken project radartoren, Broekgraaf 1, Herwijnen 

Beste 

Zoals ik voor de feestdagen met u telefonisch heb besproken, is n.a.v. de verkregen informatie de stand van zaken 
m.b.t. het project radartoren, Broekgraaf 1 te Herwijnen, besproken tijdens de B&W-vergadering van vandaag, 2-1-
2018. Het is de bedoeling van het college dat tijdens een te organiseren besloten raadsinformatiebijeenkomst, de 
raadsleden door u, (evt. aangevuld met andere deskundigen) nader worden ingelicht over de 
voorliggende vraagpunten omtrent de en gevolgen (en mogelijke risico's) van de door de Rijksoverheid gewenst 
radarinstallatie. Naar verwachting wordt deze bijeenkomst gehouden op dinsdagavond 16 januari a.s. tussen 21.00 uur 
en 22.00 uur in de raadzaal van ons gemeentehuis aan het raadhuisplein 3 te Asperen. U gaf tijdens ons telefonisch 
contact aan dat u in principe tijdens deze raadsbijeenkomst aanwezig kunt zijn . 

Daarna is het college voornemens (indien de gemeenteraad hiermee instemt) een informatiebijeenkomst te organiseren 
voor de inwoners van Herwijnen in het dorpshuis te Herwijnen. Hiervoor is het de bedoeling dat een onafhankelijke 
gespreksleider wordt uitgenodigd. Ook dan wordt u weer uitgenodigd voor de betrokken inwoners informatie te 
verstrekken over de radartoren en de (mogelijke) gevolgen daarvan voor hen. Deze bijeenlcomst is nog niet gepland. 
Hie rover wordt u op een later tijdstip geTnformeerd. 

Tenslotte wordt n.a.v. de verkregen informatie en de gehouden bijeenkomsten aan de raad een voorstel voorgelegd 
over de verdere proces. 

Voorlopig tot zover. lk houd u van de verdere gang van zaken op de hoogte. Mocht u nog vragen of opmerkingen 
hebben over het bovenstaande, dan verzoek ik u met mij contact op te nemen. 

M.vr.gr., 

beleidsmedewerker ruimte/ijke ordening 
af deling Ruimtelijke la ken 
telefoon: 
emailadres: linqewaal.nl 
internet: www.linqewaal.nl 

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

2 



Van: 
Verzonden: 

BS/AL/DCO 

ggdgeldertandzuid.nl > 

vrijdag 2 maart 2018 15:34 

Doc 772 

Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN 

DIP; 

CC: 

Onderwerp: RE: inloop /-informatieavond radartoren, Broekgraaf 1 te Herwijnen 

Geachte heren, dames, 

Tijdens het bestuurlijk overleg van 19 februari is ook afgesproken dat ik contact zou opnemen met huisarts 

lk heb hulsarts vanmiddag gesproken. Hij gaf aan sinds hij als huisarts in Herwijnen werkt (ongeveer 15 jaar) 7 
ALS-patienten te hebben gezien in zijn praktijk. 

vertelde dat hij het verhoogd voorkomen van ALS in Herwijnen heeft gemeld bij het ALS-centrum. 

lk heb gevraagd of hij nog vragen had aan mij. Deze had hij niet. Hij gaf aan te weten dat er geen relatie is aangetoond 
tussen EMV en ALS, en dat ook andere factoren een rol zouden kunnen spelen. 

Met vriendelijke groet, 

Milieugezondheidskundige 

Werkdagen ma en di tot 15 uur, do en vrij 
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275 Nijmegen 

Gefderland-Zuid 

GGD Gelderland-Zuid 

Postbus 1120 I 6501 BC Nijmegen 

T (088) 144 71 44 

www.ggdgelderlandzuid.nl 

Van: [mailto: lingewaal.nl] 
Verzonden: maandag 26 februari 2018 17:35 
Aan: ' mindef .nl'; ' 

CC: 
Onderwerp: inloop /-informatieavond radartoren, Broekgraaf 1 te Herwijnen 
Urgentie: Hoog 

L.s., 

Bijgaand treft u aan een samenvattend verslagje van het bestuurlijk overleg van 19 februari jl. ter voorbereiding van een 
te organiseren informatieve inloopavond voor de inwoners van het dorp Herwijnen in dorpshuis "De Poort" te 



Herwijnen, over een te realiseren militaire radartoren aan de Broekgraaf 1 te Herwijnen. Kortheidshalve verwijs ik 
hiernaar. 

Vandaag heb ik geinformeerd bij het dorpshuis wanneer deze avond gehouden kan warden. Uit een drietal principedata 
is (voor dit moment} donderdag 29 maart 2018 als enige mogelijkheid naar voren gekomen. 
Volgens informatie van het bestuurssecretariaat van onze gemeente, is deze datum ook in principe vastgelegd voor 
burgemeester Van Ruijven - van Leeuwen en wethouder Van Sambeek. 

Nu is het de uitdaging om te bezien of de volgende betrokken deelnemers die bij kunnen dragen aan de inloopavond, 
ook aanwezig kunnen zijn. 

van Maatschap voor Communicatie te Utrecht; (beoogd gespreksleider) 
(algemeen secretaris van het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden); 

(milieugezondheidskundige van de GGD, Gelderland-Zuid); 
(belangenbehartiger vastgoed en erfgoed Defensie van het Rijksvastgoedbedrijf}; 

(projectleider ACCS & ADSS Min. van Defensie. 

Gelieve z.s.m. aan ondergetekende laten weten of u aanwezig kunt zijn en een bijdrage kunt leveren. 
lndien u aanwezig kunt zijn, neem ik in de loop van deze week nog contact met u op voor nadere afspraken. 

T.a.v. 
ik heb vandaag geprobeerd met hem te/efonisch contact te leggen. Dot is me nog niet gelukt. Morgen een nieuwe 
poging. 

Voorlopig tot zover ... 

M.vr.gr., 

be/eidsmedewerker ruimtelijke ordening 
afdeling Ruimtelijke Zaken 
telefaon: 
emailadres: lingewaal.nl 
internet: www.linqewaal. nl 

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

lnitieel overleg met de gemeente Lingewaal 19-01-2016 
Gesprek met gemeenteambtenaren van de gemeente Lingewaal over de 
herbestemmingsplan procedure. 

Principegoedkeuring aanvraag herbestemming 30-05-2016 
Anterieure overeenkomst tussen Gemeente en Defensie eind 2016 
Ontwerpbestemmingsplan ter lnzage gelegd jan-maart 2017 

Dit heeft geresulteerd in twee omwonenden en drie omliggende gemeenten die een 
zienswijze hebben ingediend. 

Gesprek Burgemeester en Wethouder 13-02-2017 
Gesprekken met de twee indieners van een zienswijze 16/22-05-2017 
Gesprek met betrokken Wethouder 18-05-2017 

Gemeente wil de anterieure overeenkomst met defensie wijzigen i.v.m. de wens voor een 
second opinion over het Thales stralingsrapport. 

Gesprek met betrokken Wethouder 28-09-2017 
Besloten raadsvergadering 16-01-2018 

Briefing door Defensie en TNO aan de gemeenteraad. 
Voorbespreking met de gemeente over de informatieavond 26-02-2018 
Eerste voorlichtingsbijeenkomst omwonenden 29-03-2018 

Eerste voorlichtingsbijeenkomst omwonenden 
Bijeenkomst ondersteund door TNO en GGD Gelderland Zuid. 

Stralingsrapport van Thales (zie Stralingsrapport Thales) ter inzage gelegd voor omwonenden 
Tweede voorlichtingsbijeenkomst omwonenden 27-06-2018 

Tweede voorlichtingsbijeenkomst omwonenden, waarbij omwonenden de gelegenheid 
kregen om aan thema-tafels specifieke vragen te stellen. 
Bijeenkomst ondersteund door TNO en GGD Gelderland Zuid . 
Groot aantal vragen van omwonenden verzameld en via de gemeente beantwoord 

Derde voorlichtingsbijeenkomst omwonenden 21-08-2018 
Derde voorlichtingsbijeenkomst waarbij met name het ter inzage gelegde stralingsrapport 
van Thales verder is uitgelegd door TNO. 
Deze bijeenkomst vond plaats in het gemeentehuis. 
Ook het RIVM is bij deze bijeenkomst aanwezig en onderschrijft de presentatie en conclusies 
van TNO. 

Gemeenteraadsvergadering Gemeente Lingewaal 11-10-2018 
lnspraak door Defensie vertegenwoordiger: Belang van de radar in Hen.vijnen benadrukt. 
Helaas een negatieve beslissing van de gemeenteraad. 
Publicatie raadsbesluit 31-10-2018 

Overleg met college Lingewaal 4-12-2018 
Het college ge·informeerd over het waarschijnlijke gevolg 

lokale verkiez;ngen 
gemeente West Betuwe 
vorm;ng nieuw college gereed 
Provinciale statenverkiezing 

21 november 
1 januari 2019 
eind januari 2019 
20 maart 2019 

Overleg met nieuwe wethouder West Betuwe 8-05-2019 
RCR Briefing aan nieuwe college Gemeente West Betuwe 28-05-2019 

Briefing door Defensie, ondersteunt door TNO, aan het nieuwe college van de gemeente 
West Betuwe. 
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Ministerie van Defensie 

agenda 
-- -----

Betreft 

Vergaderdatum 

Vergadertljd 

Vergaderp aats 

Genocllgden 

militair radarstation Herwijnen 
vrijdag 30 augustus 
11.00-12.00 uur 
Gemeentehuis Geldermalsen, Burgemeesterskamer 
Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen 
Van gemeentezijde zullen tijdens het overleg aanwezig 
zijn: 
- burgemeester H. Keereweer; 
- wethouder 

(manager fysiek domein) 

Vanuit Defensie is tevens aanwezig: 

1. Opening door de Burgemeester van West Betuwe 

2. Inleiding door de Staatssecretaris van Defensie 
a. - waarom gekozen voor de beoogde locatie 
b. - terugblik op het proces 
c. - planning van het vervolgproces 
d. - adresseren van bestaande punten van zorg binnen de ge

meente 

3. Positie van de Gemeente West Betuwe door de Burgemeester 

4. Communicatie 

S. Afsluiting 
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Mlnlsterie van Defensle 

Loe a tie 
Den Haag • Pleln· 
Kalvermarktc. 
Kalvermarkt 32 
's·Gr1wenhage 

Postadres 
Postbus 20701 
2500 ES 'S·GF\AVENHAGE 
MPC 586 

Cont'11ctpersoon 

Senior Beleidsmedewerker 

www.defensie.nl 

Datum 
29 augustus 2019 

Bij beantwoordin9, d11tum, 
onze referentie en onderwerp 
vermelden. 



> Retouradres Postbus 2070 l 2500 ES Oen Haag 

de Voorzitter van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaal 
Binnenhof 22 
2513 AA Den Haag 

25 oktober 2019 

Ministerievan Defensie 

Datum 
Betreft Antwoord op de aanvullende vragen vanuit de commissies BOO en 

IWO over het besluit tot toepassing van de Rijkscoordinatieregeling 
ten behoeve van het project 'milltair radarstation Herwijnen'. 

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de brief d.d. 15 oktober 2019 van 
de leden van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken, Detensie en 
Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en voor Infrastructuur, Waterstaat en 
Omgeving (!WO). Met deze brief geef ik antwoord op de door de commissies 
gestelde aanvullende vragen. 

Urgentle 
Defensie is vanuit haar grondwettelijke taken onder meer verantwoordelijk voor 
het bewaken van (een deel van) het NAVO en het nationale luchtruim en het 
begelelden van militaire luchtoperaties, zowel in het kader van de eerste als van 
de derde hoofdtaak. Hiertoe is Defensie aangewezen op twee medium power 
radars. Een op de locatie Wier en een op de locatie Nieuw Milfigen. Vervanging op 
zo kort mogelijke termijn is noodzakelijk, omdat deze radars na ruim 40 jaar nu 
echt het einde van hun levensduur hebben bereikt. Dit leidt tot toenemende 
risico's qua inzetbaarheid, waardoor Defensie niet meer kan instaan voor de 
continue werking. Zander deze radarcapaciteit is Defensie onvoldoende in staat 
om adequaat invulling te geven aan haar hierboven genoemde grondwettelijke 
taken. Het is daarom noodzakelijk dat het vervangen van de radars zo spoedig 
mogelijk wordt afgerond. 

Proces tot nu toe 
Vervanglng van de radar te Wier is reeds gaande. Het ligt om verschillende 
redenen niet in de rede om op de locatie Nieuw Milligen een nieuw militair 
radarstation te bouwen (zie ook mijn brief van 16 september jl.). In de eerste 
plaats ligt de locatie ongunstig ten opzichte van de hoger gelegen terreindelen in 
de omgeving, hetgeen beperkingen met zich meebrengt voor de radardekking. In 
de tweede plaats Is een locatie die verder naar het zuidwesten ligt nodig voor 
betere spreiding van milltalre radarstations in Nederland en daarmee voor een 
vo lledigere dekking van het luchtruim. 
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Voorts bestaan er vanwege het Energieakkoord vergevorderde plannen om 
windmolenparken te reallseren in de provincie Flevoland. Deze windparken 
verstoren de radarontvangst ontoelaatbaar op Nieuw Milligen en kunnen daarom 
pas operationeel worden nadat de radar in Nieuw Milligen niet meer in gebruik is. 
Bij de planvorming voor modemisering van het militaire radarstation Nieuw 
Milligen is daarom, mede met het oog op de opgave wlndenergle op land, gezocht 
naar een betere locatie. Deze werd in 2015 gevonden in Herwijnen, in de 
toenmalige gemeente Lingewaal. Het was de bedoeling om met medewerking van 
de gemeente de nieuwe locatie binnen het bestemmingsplan van Herwijnen te 
realiseren. Het bestemmingsplan moest hiervoor wel worden gewijzigd. Zoals 
eerder met u gedeeld reageerde het toenmalige college van Burgemeester en 
Wethouders in eerste lnstantie positief en is de wijziging van het 
bestemmingsplan in gang gezet. Gaandeweg zijn vanuit het college van B&W 
vragen gerezen over o.a. gezondheidsrisico's en is de bestemmingsplanwijziging 
neutraal voorgelegd aan de gemeenteraad van de toenmalige gemeente 
Lingewaal. De gemeenteraad heeft vervolgens tegen het voorstel gestemd, 
waarop het gemeentebestuur van de inmiddels gevormde gemeente West Betuwe 
heeft laten weten niet opnieuw een bestemmlngsplanprocedure te zullen 
opstarten. Met deze uitspraak en de noodzaak voor vervanglng van de radar op 
de gekozen locatle resteert alleen de Rijkscoordinatieregeling (RCR) om dit 
mogelijk te maken. Het toepassen van de RCR betekent een gecoordlneerde 
besluitvorming over de ruimtelijke inpassing van het radarstation met wettelljke 
waarborgen voor o.a. inspraak, een zorgvuldige belangenafweging en met een 
overzichtelijke doorlooptijd die ervoor zorgt dat de eerder genoemde 
grondwettelijke taken adequaat kunnen worden ingevuld . 

Het is de eerste keer dat Defensie, in het belang van de nationale veiligheid, zich 
genoodzaakt voelt gebruik te maken van deze procedure. Ik realiseer me de 
zwaarte van de maatregel, maar acht het belang van snelheid groot vanwege de 
noodzaak om de continu"iteit van bewaking van het luchtruim in Nederland te 
kunnen garanderen. 

Oat laat onverlet dat ik, zoals aangegeven In het Algemeen Overleg met de 
Tweede Kamer op 4 September jl, de lessen die tot nu toe bij dit proces zijn 
getrokken ter harte neem. Vanzelfsprekend zal het proces zorgvuldig, binnen de 
kaders van de wet en met betrokkenheid van de gemeente en haar inwoners 
warden doorlopen. 

Volgordelljkheid van het proces 
In mijn brief van 16 September jl. heb ik u gei"nformeerd over afspraken met de 
gemeente West Betuwe over betere communicatie, inzicht in gezondheidsrisico's 
als gevolg van straling en onderzoek naar alternatieve locatles voor de radar. Het 
onderzoek naar alternatieve locaties heb ik bevestigd tijdens het AD met de 
Tweede Kamer van 4 september jl. Voorts laat ik TNO onderzoek doen naar de 
cumulatieve gezondheidseffecten van de radar. De onderzoeken naar een 
alternatieve locatie en naar cumulatieve stralingseffecten vormen de eerste stap 
van het verdere besluitvormingsproces. 

Tegelijkertijd zullen inwoners en gemeente warden betrokken bij de voortgang . 
Gezien het belang van snelheld dienen de RCR, onderzoeken en partlcipatie 
gelijktijdig aangelopen te warden. Wachten op de ultkomsten van de onderzoeken 
zou een vertraging van meerdere maanden betekenen en het is zeals ik hiervoor 
heb geschetst, vanwege het veiligheidsbelang, noodzakelijk vertraging te 
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voorkomen. Vanzelfsprekend zal de RCR vaar de plaatsing van een radarstatlan in 
Herwijnen stoppen wanneer een andere meer geschikte lacatle die aan de 
randvaorwaarden 1 valdaet wardt gevanden. 
Daamaast is vergunningverlening afhankelijk van de uitkamst van vaarnaemde 
anderzoeken. Als bijvoarbeeld uit het anderzoek naar cumulatieve 
stralingseffecten blijkt dat nlet wardt voldaan aan de in Nederland gehanteerde 
blootstellingslimieten, dan kan het Rijksinpassingsplan nlet warden vastgesteld en 
de omgevlngsvergunning niet warden verleend. Zaals aangegeven in het 
algemeen overleg met de Tweede Kamer van 4 september jl. en in lijn met de 
motie van het lid Voordewlnd c.s. (Kamerstuk 31936, nr. 655) zullen dus geen 
bouwwerkzaamheden voor de ptaatslng van de radar aanvangen, voordat alle 
onderzoeken zijn afgerond. 

Tot slot 
Het is van graot belang, zawel de gemeente als haar inwoners betrokken te 
houden. Daartae is een website (www.defensie.nl/ondeooeroen/radarstatlons) 
lngericht waarop Defensie actuele informatie publiceert over het project en 
waarop een overzicht van reeds uitgevoerde anderzaeken is geplaatst. Inmiddels 
heb ik de gemeente West Betuwe gevraagd om inhaudelijk te reageren op de 
onderzoeksvragen van het onderzoek naar cumulatieve stralingseffecten. Ook 
inwoners kunnen aanvullende vragen en suggesties vaor dit onderzoek indienen. 
Oak is gevraagd om suggesties voar altematieve lacaties aan te reiken, uiteraard 
binnen de gestelde randvoorwaarden. Deze kunnen averigens ook buiten de 
gemeente West Betuwe liggen. Het exacte zoekgebied daarvoor wordt spoedig 
aan de gemeente West Betuwe en via de hierboven genoemde website bekend 
gesteld. 

Recent hebben we via een persbericht, verspreid via lokale media, hier nadere 
bekendheid aan gegeven en is verzocht om aanvullende vragen en suggesties op 
de genoemde onderzoeken uiterlijk 8 november 2019 in te dienen. Zoals 
afgesproken met de gemeente houd ik hen op de hoogte van de voortgang en 
uitkomsten van de onderzoeken en blijf ik in overleg met de gemeente om te 
bezlen hoe we de inwoners zo goed mogelijk kunnen blijven informeren en te 
betrekken. 

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE 

Ors. B. Visser 

1 Voor een nieuwe locatie geldt een aantal vereisten. In het afwegingskader is gekeken 
naar: een optlmale radardekking (vrije zichtlijnen), een optimale spreiding met de radar in 
Wier, de mogelijkheld een zendvergunning te krijgen, de mogelijkheid het terrein te 
bestemmen als defensieterrein met voldoende mogelijkheden voor een ruimtelijke 
indelingen en de tijdigheid waarmee de radar kan worden geplaatst, gelet op het 
veiligheidsbelang. 
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BS/AL/DCO 

Van: < ggdgelderlandzuid.nl> 
Verzonden: vrijdag 20 maart 2020 14:07 
Aan: 
Onderwerp: RE: 2020 03 OS FV Radar Herwijnen (31936-718) 

Geachte 
lk heb nog niet met de gemeente en mijn management kunnen overleggen. Zodra ik een reactie van ze hebben 
ontvangen, neem ik contact met u op. 
Vriendelijke groet, 

Milieugezondheidskundige 

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr 
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen 

Gelderland·Zuid 

GGD Gelderland-Zuid 

Postbus 1120 I 6501 BC Nijmegen 

T 088 144 71 44 

www.ggdgelderlandzuid.nl 

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op GGDleefomgeving.nl! 

Van: 
Verzonden: vrijdag 13 maart 2020 11:16 
Aan: 
Onderwerp: RE: 2020 03 05 FV Radar Herwijnen (31936-718) 

Beste 

Gelet op de aard van de omstandigheden snap ik het probleem met de termijn. 
Kun je aangeven wat wel haalbaar is? Als dat niet in te schatten is als gevolg van Corona hoor ik dat ook graag. 

Het gaat dan in elk geval om de vragen a,b enc. 
Als er vanuit de GGD nog iets relevants te zeggen is over d mag dat natuurlijk ook. 

Alvast dank. 
Vriendelijke greet, 

Van: < ggdgelderlandzuid.nl> 
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 11:45 
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Aan: riiksoverheid.nl> 
Onderwerp: RE: 2020 03 05 FV Radar Herwijnen (31936-718) 

Geachte 

lk heb uw mail ontvangen. 

Wat bedoelt u met het feitelijke deel van de vragen 45 en 46? 
Onder 45 en 46 staan vier vragen. Kunt u aangeven welke vragen u graag wilt dat de GGD beantwoordt? 

a. Klopt het dat Franse onderzoeken spreken van een significant verhoogd risico op de ziekte ALS in geval van 
GSM-antennestations? 

b. Klopt het dater geen wetenschappelijke eindconclusie mogelijk is die uitsluit dat straling geen ALS veroorzaakt? 
c. Klopt het dat in Herwijnen ALS 36 maal zo vaak voorkomt als gemiddeld? 
d. Waarom wordt er geen onderzoe~ gedaan naar de oorzaak hiervan en het eventuele verband met straling? 

De termijn (uiterlijk a.s. maandag) is niet haalbaar. lk wil zowel internals met de gemeente (de GGD is een 
gemeentelijke dienst) afstemmen. Intern afstemmen is op het moment lastig, omdat we erg druk zijn met corona. 
Verder zal ik de vragen waarschijnlijk moeten uitzetten of informatie moeten navragen bij anderen. Dit is niet mogelijk 
binnen deze korte termijn. 

Vriendelijke groet, 

Milieugezondheidskundige 

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr 
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen 

GGD Gelderland-Zuid 

Gelderland-Zuid 

Postbus 1120 I 6501 BC Nijmegen 

T 088 144 71 44 

www.ggdgelderlandzuid.nl 

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op GGDleefomgeving.nl ! 

Van: rijksoverheid.nl> 
Verzonden: woensdag 11 maart 2020 16:06 
Aan: < ggdgelderlandzuid.nl> 
Onderwerp: 2020 03 05 FV Radar Herwijnen (31936-718) 

Geachte 

We spraken elkaar vanochtend telefonisch. 
Bij het project realisatie radar Herwijnen zijn door de 2c1e kamer technische vragen gesteld aan de staatssecretaris (zie 

bijlage) 

Zouden jullie het feitelijk deel van de vragen 45 en 46 kunnen beantwoorden? 
Bij voorkeur uiterlijk maandag. 

2 



Alvast dank. 
Vrlendelijke groet, 

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

Van: < ggdgelderlandzuid.nl> 
Verzonden: maandag 11 mei 2020 12:26 
Aan: 
Onderwerp: radarpost Herwijnen - contacVvraag centrum ALS? 

Geachte 

Vorige week maandag hebben wij elkaar gesproken over de radarpost Herwijnen. U heeft toen aangegeven dat het 
centrum ALS gaat reageren op de uitspraak In de Kamervragen dat ALS in Herwijnen 36 keer vaker voorkomt en op de 
bewering dat uit Frans onderzoek zou blijken dat straling het risico op ALS verhoogt. Ook heeft u aangegeven de 
beantwoording via de GGD te willen laten lopen. U zou mij een mail met de vragen die zijn voargelegd aan het centrum 
ALS sturen waarin ook de contactpersoon bij het centrum ALS staat. Zadra ik deze mail heb antvangen zal ik hierover 
afstemmen met mijn management en de gemeente. 

Verder spraken we af dat ik het Kennisplatform EMV zou vragen de vragen hieronder nag te beantwoarden: 
a. Klopt het dat Franse onderzoeken spreken van een significant verhoogd risico op de ziekte ALS in geval van 

GSM-antennestatians? 
b. Klapt het dater geen wetenschappelijke eindconclusie magelijk is die uitsluit dat straling geen ALS veraorzaakt? 

Jullie hebben dan, naast een reactie van het centrum ALS aok een reactie van het Kennisplatform EMV. 
lk heb hierover contact gehad met van het Kennisplatform EMV en hij gaat intern bespreken of ze de 
vragen kunnen beantwoorden. Hij vroeg op welke termijn de vragen maeten worden beantwoord. Kunt u dit aangeven? 

Oak heb ik, zaals afgesproken, averlegd met onze afdeling onderzoek. Tijdens ons telefoangesprek heb ik al aangegeven 
dat de GGD geen gedegen anderzoek kan doen naar de relatie ALS en blootstelling aan radar in Herwijnen. ALS is een 
zeldzame ziekte en Herwijnen heeft een relatief kleine populatie voor een dergelijk onderzoek. Mijn collega gaf 
aanvullend aan dat het ook moeilijk Is om onderzoek te doen als de oorzaak van een ziekte onbekend, onzeker, of zoals 
voor ALS hoogstwaarschijnlijk geldt, multifactorieel is. Als ik de contactpersoon bij het centrum ALS weet kan ik in 
overleg met het cent rum ALS bespreken of de GGD eventueel nog data kan aanleveren. De GGD beschikt over algemene 
data over de gezondheid en gezondheidsbeleving van (een steekproef van) de inwoners van de gemeente West-Betuwe 
(resultaten uit de Gezondheidsmonitor). Voorbeelden van deze algemene data zijn bijvoorbeeld data over bewegen, 
roken en alcoholgebruik. 

Met vriendelijke groet, 

Milieugezondheidskundige 

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr 
Bezaekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen 

Gelderland-Zuid 

GGD Gelderland-Zuid 

Postbus 1120 I 6501 BC Nijmegen 

T 088 144 71 44 

www.ggdgelderlandzuid.nl 



Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op GGDleefomgeving.nl ! 
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BS/AL/DCO 

Van: < minezk.nl> 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

Dag 

Veel dank voor je reactie. 

donderdag 28 mei 2020 10:34 
MA, BS/AL/HDB; 

BS/AL/HDB/Stafbureau; 
BS/AL/DS/DAOG; 

rijksoverheid.nl; 
EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs; 
RE: wp Groen/ WGB 

BS/AL/HDB/Stafbureau 
BS/AL/HDB; 

DMO/PROJ N/STGP; 
rijksoverheid.nl; 
DMO/PROJN/DIP PROJN 

Fijn dat we concreet een afspraak met elkaar kunnen inplannen om te praten over de toekomstige bouwplanning van 
windpark Groen. lk ga hier straks contact met je secretaresse over opnemen om te zorgen voor een passende datum. 
Wij denken nu aan een moment rond 17 juni. En ik zal ook zorgen, samen met en/of voor de voorbereiding 
van een korte agenda en dat het windpark vooraf enige informatie toe stuurt. 

Voor wat betreft die brieftekst het volgende. Wij hebben ten eerste nog eens even goed naar de planning van die brief 
gekeken. Omdat hiervoor ook nog afstemming met de andere departementen loopt en met IPO, is versturen van die 
brief v66r 11 juni niet realistisch. Onze planning gaat thans uit van versturen van de brief in de week van 15 juni-19 juni. 
Oftewel, na het nota-overleg Vastgoed op 11 juni. Betekent dat we direct na 11 juni desgewenst ook die passage nag 
wat kunnen actualiseren. 

Er vanuit gaande dater in betreffend nota-overleg meer helderheid komt mbt de locatie van de nieuwe radar, wil ik 
voorstellen vooralsnog uit te gaan van de volgende passage: 

De verplaatsing van de radarpost voor de gevechtsleiding van Nieuw-Milligen naar een nieuwe locatie in het midden van 
het land (beoogd te Herwijnen) is vertraagd, doordat de ruimtelijke besluitvorming door het Rijk rnoest warden 
overgenomen en hierbij vanuit het parlernent is aangedrongen op een uiterst zorgvuldig proces~ Dit heeft gevolgen 
gehad voor het afgeven van de Verklaring van Geen Bezwaar voor verschillende windenergieprojecten in Zeeland en 
Noord-Brabant. lnrniddels zijn er met het ministerie van Defensie afspraken gemaakt over de condities waaronder weer 
Verklaringen van Geen Bezwaar warden afgegeven (inhoudende dater zowel wordt getoetst aan de beoogde nieuwe 
radarlocatie als een tweetal alternatieve locaties). 

Waarbij we wellicht het laatste rode gedeelte kunnen 'schrappen' na 11 juni. Kun je je hier in vinden 

Met vriendelijke groeten, 

Van: mindef.nl 
Verzonden: zondag 24 rnei 2020 12:46 
Aan: 
CC: @mindef.nl; 

@mindef.nl; 
mindef.nl; 
rijksoverheid.nl; 

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

rijksoverheid.nl; mindef.nl; 



@mindef.nl 
Onderwerp: FW: wp Groen/ WGB 

Beste 

De tekst in de monitor Wind op Land 2019 gaat Defensie natuurlijk niet echt helpen in het politieke debat. Wij gaan 
weliswaar graag het gesprek met jullie aan om de beperkingen zo gering mogelijk te houden, maar de echte grote klap 
zit hem natuurlijk in het kunnen realiseren van HW. 
Hoe staat het er daar voor? 

1) We hebben instemming van beide Kamers 
2) We hebben voldaan aan het onderzoek naar gezondheidseffecten. Ook met de cumulatieve stralingseffecten 

blijven we ruim binnen huidige (2017) ICNIRP-normen en ook binnen de nieuwe (2020) normen als we die in 
NLD over nemen. 

3) Uit het alternatieven onderzoek zijn twee alternatieve locaties voort gekomen die voor ons niet wenselijk zijn 
vanwege het extra tijdsverlies dat gepaard gaat met het betrekken van een van die locaties. We hebben aan 
beide gemeenten waarbinnen de locaties liggen gevraagd een uitspraak te doen over de verwachte 
wenselijkheid binnen die gemeentes om de radar in hun gemeente te laten realiseren. lnformeel weten we al 
dat zijn daar tegenstander van zijn. Dit helpt ons om naar de Kamer aan te tonen dat het tijdsverlies 
substantieel zal zijn indien de Kamer ons verzoekt toch naar een alternatieve locatie te gaan. 

4) We hebben een ruime 50 tal vragen beantwoord 
5) We hebben en brief van de Kamer gekregen met de mededeling geen onomkeerbare stappen te zetten tot na 

een AO HW. Dit AO gaat ivm Covid-19 onderdeel warden van een Nota-overleg Vastgoed op 11 juni. In dat 
overleg kunnen moties warden ingediend. Onze lijn zal zijn dat de beide Kamers hebben ingestemd met RCR, 
dat de onderzoeken zijn uitgevoerd met een gunstig resultaat voor de stralingsbelasting en gezondheidseffecten 
en een ongunstig resultaat voor alternatieve locaties. Daarmee staat niets de verdere voortgang van de RCR in 
de weg. Echter de kamer kan nog steeds uit pieteit met HW (er staat al een radar en er varen schepen met 
radars) een motie indienen voor een alternatieve locatie. 

Kortom nog geen zekerheid. Daarom heb ik liever een realistischere tekst in de monitor: "Ondanks dat de beide Kamers 
hebben ingestemd met de RCR om de gevechtsleidingsradar in HW te plaatsen, heeft de Eerste Kamer gevraagd nog 
geen onomkeerbare stappen te zetten. Dit zit de realisatie van windenergie initiatieven in de weg omdat de 
radarverstoring nu moet worden doorgerekend t.o.v. HW, twee alternatieve locaties en locatie NM." 

lk ga graag in gesprek met de initiatiefnemers zoals door jou wordt voorgesteld. lk stel voor dat te doen in de eerste 
twee weken na het AO van 11 juni. Daarbij wil ik van Defensie/RVB de volgende mensen aan tafel of op de tablet 
hebben: (DGB), (OMO), of (RVB), of van 

(CLSK). Daarnaast zou het goed zijn als jij zorgt voor een afvaardiging van EZK en de initiatiefnemers. Bij ons 
ruimte genoeg voor een meeting op 1,5 m, maar een dee! van de deelnemers op MS Teams mag ook. Wil jij voor het 
plannen van een datum contact opnemen met mijn off icier toegevoegd of secretaresse (zie ondertekeningsblok) 

Greet 

Directeur lntegraal Beleid 

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



mindef.nl 
www.defensie.nl 

Officler Toegevoegd 

mindef.nl 

Secretariaat: 

@mindef.nl 
T: 
(op woensdag flex) 

Tot slot de brief. Die formaliseren we dan na het Notaoverleg met de Kamer en het gesprek dat daarna komt 

From: < minezk.nl> 
Sent: dinsdag 19 mei 2020 17:34 
To: MA, BS/AL/HOB mindef.nl> 
Cc: @minezk.nl> 
Subject: RE: wp Groen/ 

Dag 

Wind park Groen is momenteel volop bezig met de voorbereidingen om hun aanbesteding te kunnen gaan 
starten. Daarom zouden ze graag met Defensie om de tafel willen om hun bouwplanning (loopt vanaf 2022 tot 
eind 2023) af te stemmen. Vraag is met wie ze dat feitelijk kunnen doen. 

Wind park Groen wil Defensie graag tegemoet komen door de delen van het windpark die het meeste 
radarverstoring op Nieuw Milligen geven, als laatste te bouwen. Dat zou in overleg kunnen woorden vastgesteld 
en afsesproken. Verstorins op Nieuw Milligen kan dan zo lang mogelijk warden uitgesteld. 

Zou het een idee zijn dat men hun totale windproject komt toelichten in een gesprek onder jouw 
voorzitterschap + enkele relevante defensie-collega's? Dat zou mi in 1 c helft van juni digitaal, dan wel fysiek op 
het ministerie van Defensie kunnen (waar wij dan desgewenst ook bij kunnen zijn). 

In dit verband ben ik ook wel benieuwd hoe het er thans voor staat met de eerder genoemde brief. lk heb daar 
niets meer over gehoord. Is het nog steeds de bedoeling een dergelijke brief te sturen? (of is er wellicht 
geconstateerd dat dit bij nader inzien toch niet nodig is?). 
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Voorts van de gelegenheid gebruikmakend nog iets anders. Wij informeren elk jaar de Tweede Kamer aan de 
hand van een externe monitor over de stand van zaken mbt het realiseren van de doelstelling van 6.000 MW 
wind op land in 2020. Oat gaan we binnenkort wederom doen. In die brief beschrijven we ook de relevante 
factoren die hafen van deze doelstelling be"invloeden. Opp 3 bovenaan staat een passage mbt radarverstoringen 
en wordt oak de voorgenomen verplaatsing van de radar van Nieuw-Milligen genoemd. Vorig jaar stand er een 
vergelijkbare tekst; dus dit bevat weinig nieuws voor de TK. Maar toch graag even je blik daar op. Dank alvast. 

Gr 

Van: 
Verzonden: dinsdag 21 aprif 2020 22:31 
Aan:' mindef.nl' mindef.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: wp Groen defensie WGB 

Dag 

lk heb je gisteren beloofd nag even wat nadere info te sturen. Bijgaand. Kern is dat windpark Groen reeds een WGB 
onder voorwaarden heeft. En in verband met de start van aanbesteding van de windturbines en alle 
grondwerkzaamheden e.d. in juni meer helderheid over hun bouwplanning zou moeten hebben. 

De feitelijke bouw van de eerste turbines gaat pas starten begin 2022 en de laatste turbines in 2023 (met oplevering van 
de allerlaatste turbines september/oktober 2023). Het windpark wil graag met Oefensie overleggen om een 
bouwplanning op te stellen die zo min mogelijk verstoring veroorzaakt op de radar van Nieuw-Milligen; eea gebaseerd 
op TNO-berekeningen. Zie ook hun mail hieronder. Oesgewenst kan of ik aanwezig zijn bij een dergelijk 
gesprek/gesprekken. Mi vloeien hier geen onomkeerbare stappen uit voort. En we kunnen uiteraard oak afspreken dat 
de definitieve instemming op de bouwplanning vanuit Defensie pas pfaats vindt nadat de Stas het debat met de TK heeft 
gevoerd. 

Fijn als dit mogelijk zou zijn, zoals je gisteren al enigszins aan gaf. 

En benieuwd naar betreffende concept-brief. 

Met vr gr 

Van: 
Verzonden: vrijdag 17 aprii 2020 17:12 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: RE: wp Groen defensie 

Hai 

@ventolines.ni> 

@minezk.nl> 
@ventolines.nl>; minezk.nl> 

Als Defensie onze windturbine posities zou ranken op verstoring, dan kunnen we daar rekening mee houden. We 
kunnen dan de meest verstorende windturbines het laatst bouwen (We gaan er vanuit dat de meest verstorende 
windturbines bij elkaar liggen en niet verspreid over het gebied). We kunnen dus met Defensie in principe een 
bouwstart per windturbine positie overeenkomen. Die bouwstart voor de eerste windturbine zal begin 2022 zijn en voor 
de laatste turbine zomer 2023. 

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

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

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by rrtistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Doc 800 

BS/AL/DCO 

Van: < ggdgelderfandzuid.nl> 
Verzonden: maa ndag 8 juni 2020 14:29 
Aan: 
CC: Info EMV; @ggd.amsterdam.nl; 
Onderwerp: RE: Radarpost Herwijnen: deadline beantwoording vragen 

Geachte 

Vorige week woensdag heeft u van het Kennisplatform EMV antwoorden gekregen op twee Kamervragen {zie bijlage bij 
de mail van van 3 juni 2020). Zou u mij (en het Kennisplatform - in cc) willen laten weten of de vragen 
zo voldoende zijn beantwoord7 

Verder zou ik graag van u vernemen wat de stand van zaken is met betrekking tot de vragen die u heeft gesteld aan het 
centrum ALS. lk heb meerdere keren aangegeven dat ik graag wil weten welke vragen precies zijn gesteld aan het 
centrum ALS en wie de contactpersoon bij het centrum ALS is. Zeker als u de beantwoording van de vragen, zeals u 
heeft aangegeven, via de GGD wilt laten lopen. Als jullie de beantwoording van de vragen via de GGD willen laten lopen 
dan heb ik ruim van te voren meer informatie nodig, zodat ik met mijn management en de gemeente West-Betuwe af 
kan stem men. Een andere optie is uiteraard dat het centrum ALS de vragen rechtstreeks aan jullie beantwoordt, dus 
zonder tussenkomst van de GGD. 

Alvast bedankt voor uw reactie en met vriendelijke groet, 

Milieugezondheidskundige 

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr 
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen 

Gelderland-Zuid 

GGD Gelderland-Zuid 

Postbus 1120 I 6501 BC Nijmegen 

T 088 144 71 44 

www .ggdgelderla ndzuid .nl 

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op GGDleefomgeving.nl ! 

Van: 
Verzonden: woensdag 3 juni 2020 09:03 
Aan: 
CC: ; Info EMV; @ggd.amsterdam.nl 
Onderwerp: Re: Radarpost Herwijnen: deadline beantwoording vragen 

Beste 

Hierbij ontvang je de antwoorden van het Kennisplatform EMV op de twee vragen over ALS. 



Met vriendelijke groet, 

@kennlsplatform.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 11:27 
Aan: < ggdgelderlandzuid.nl> 
CC: rijksoverheid.nl>; Info EMV <info-emv@kennisplatform.nl> 
Onderwerp: Re: Radarpost Herwijnen: deadline beantwoording vragen 

Beste 

Dank jewel voor het opvragen en doorgeven van de deadline! En ook goed om te weten dat op 11 juni een 

Algemeen Overleg over o.a. het voorgenomen radarstation in Herwijnen plaatsvindt. 

We zijn bezig met de beantwoording van de twee vragen over ALS en waarschijnlijk gaat 5 juni wel lukken. Na 
overleg met op 2 juni zal ik jullie definitief uitsluitsel geven. 

Met vriendelijke groet, 

< ggdgelderlandzuid.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 mei 2020 09:57 
Aan: Info EMV<info-emv@kennisplatform.nl> 
CC: ' < rivm.nl>; riiksoverheid.nl> 
Onderwerp: Radarpost Herwijnen: deadline beantwoording vragen 

Beste 

Op 4 mei heb ik doorgegeven dat het Rijksvastgoedbedrijf ( de vragen die ik op 9 april aan het 
Kennisplatform heb gemaild graag nog beantwoord wil hebben. lk zou nog navraag doen naar de deadline en dit 
doorgeven. lk heb vanochtend gebeld en de deadline is al op 5 juni, omdat de radarinstallatie op de agenda 
staat voor een overleg van de Kamercommissie op 11 juni. Kan jij mij (en - in cc) laten weten wat nog 
haalbaar is? 

Alvast bedankt en vriendelijke groet, 

Milieugezondheidskundige 

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr 
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen 
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Gelderland·Zuid 

GGD Gelderland-Zuid 

Postbus 1120 I 6501 BC Nijmegen 

T 088 144 7144 

www.ggdgelderlandzuid.nl 

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op 
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BS/AL/DCO 

Van: 
Verzonden: 

rijksoverheid.nl> 
woensdag 10 juni 2020 09:52 

Aan: BS/AL/HDB; ., BS/AL/DS/DAOG 
Onderwerp: FW: Reactie GGD op: T.a.v. , info inzake Herwijnen 

Zoals net telefonisch toegelicht. 
Zie onderstaand. 

Groet, 

Van: 
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 15:59 
Aan: 
Onderwerp: Reactie GGD op: T.a.v. 

Geachte 

, info inzake Herwijnen 

Doc 801 

Ile wil niet datjullie het antwoord van het ALS centrum (zie hieronder- uw mail van gisteren) verstrekken 
namens de GGD, maar dat jullie het antwoord als directe input van het ALS centrum gebrui.ken bij de 
beantwoording van de Kamervraag. De GGD is immers niet bctrokken geweest bij de beantwoording van deze 
vraag. 

Ik heb twee belangrijke opmerkingen bij het antwoord van het ALS centrum: 
1. Het ALS centrum gaat voor de berekening uit van 7 gevallen van ALS in 15 jaar. Een huisarts in 

Herwijnen heeft dit aantal twee jaar geleden genoernd tijdens een kort telefoongesprek met mij. Ik weet 
niet of dit aantal (nog) klopt. Ik weet bijvoorbeeld niet of er de afgelopen jaren nog patienten bij zijn 
gekomen en of er inwoners van Herwijnen zijn die een andere huisarts hebben. 

2. Het exacte aantal gevallen van ALS is niet bij de GGD bekend. Het ALS centrum geeft aan dat dit 
waarschijnlijk wel bij ons bekend is. Ziektegevallen (met uitzondering van enkele specifieke 
infectieziekten), waaronder ALS, worden niet bij de GGD gemeld. 

Samengevat en concluderend. De GGD heeft niet alle gevallen van ALS in Herwijnen in beeld. Dit heh i.k ook 
in een telefoongesprek met u toegelicht (gesprek van 9 april). Ik heb toen ook aangegeven dat ik juist in de 
veronderstelling was dat het ALS centrum het beste beeld van het voorkornen van ALS in Nederland heeft. Het 
incidentiecijfer dat het ALS ccntrum noemt in haar antwoord is een globale inschatting gebaseerd op de 
aanname van 7 gevallen in 15 jaar. 

Ook heb ik twee inhoudelijke opmerkingen: 
Het centrum ALS geeft het volgende aan: O.b.v. de bevolkingsopbouw in de gemeente Lingewaal (circa 
10,000 inwoners, waar Henvijnen tot 2019 toe behoorde, daama overgegaan in grotere gemeente 
West-Betuwe) zou de verwachte incidentie circa 3 nieuwe ALS-patienten per 10 jaar zijn (of ±4,5 per 15 
jaar).Alleen uitgaande van Herwijnen (±2,700 inwoners) zou dit neerkomen op ongeveer 1,22 nieuwe 
ALS-patienten per 15 jaar. Het ALS centrum heeft de incidentie van 1,22 niet berekend op basis van de 
bevol.kingsopbouw. De berekening is gemaakt op basis van het bevolkingsaantal, dus hel berekende 



getal is niet gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht van de bevolking van Herwijnen. Als er meer of 
minder mannen wonen in Herwijnen of als de bevel.king van Herwijnen ouder of jonger is dan het 
landelijk gemiddelde, dan zou het berekende incidentiecijfer anders kunnen zijn. Ook denk ik dat het 
beter zou zijn om een spreiding rondom het incidentiecijfer aan te geven in plaats van een getal. Bij 
vragen over de incidentie van kanker in bepaalde straten of wijken geven wij als GGD vaak ook een 
spreiding aan (voor meer infonnatie hierover zie: 
hctps://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609400002.pdf). Uit uw mail aan het ALS centrum leid ik af 
dat u bet ALS centrum heeft gevraagd te reageren op bepaalde bestaande informatie en dat jullie ze niet 
hebben gevraagd Herwijnen te vergelijken met andere dorpen (of gemeenten) of ander onderzoek te 
doen. Dit is mogelijk een verklaring voor de globale inschatting op basis van een aanname. 
Het aantal ALS-patienten over de afgelopen 15 jaar is du.s niet 35x verhoogd, maar een stuk minder 
aantal keer verhoogd. De schatting van 35x verhoogd, komt waarschijnlijk van een vergelijking van de 
prevalentie, maar het is dus niet correct om die te gebruiken bij her vergelijk.en van gebieden. Volgens 
de website van het ALS centrum is de prevalentie 9 tot 11 per 100.000. Als er nu op dit moment 7 
patienten met ALS in Herwijnen zijn, dan zou dit in vergelijking met 9 per 100.000 een 29 keer hogere 
prevalentie zijn, maar zoals het ALS centrum ook aangeeft is bet beter om de incidentiecijfers (het 
aantal nieuwe patienten over een bepaalde periode) te vergelijken en niet de prevalentie (het aantal 
patienten op een bepaald moment). 

Succes met de beantwoording van de Kamervragen. 

Met vriendelijke groet, 

Milieugezondheidskundige 

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr 
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen 

GGD Gelderland-Zuid 

Gelderland-Zuid 

Postbus 1120 16501 BC Nijmegen 
T 088 144 71 44 

www.ggdgelderlandzuid.nl 

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op GGDleefomgevrng.nl! 

Van: rijksoverheid.nl> 
Verzonden: maandag 8 juni 2020 14:49 
Aan: < ggdgelderlandzuid.nl> 
Onderwerp: FW: T.a.v. , info inzake Herwijnen 

In opvolging op mijn vorige mail. 
Hierbij de correspondentie rod hel ALS centrum. 
We willen hun antwoord graag gebruiken, graag geven wij aan dat deze beantwoording ook metjullie is 
afgestemd. 
Is <lat akkoord? 
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Groet, 

Van: ALS Centrum <info@als-centrum.nl> 
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 11: 11 
Aan: rijksoverheid.nl> 
Onderwerp: Re: T.a.v. , info inzake Herwijnen 

Beste 

Dank voor uw e-mail. Ik heb uw infonnatie doorgestuurd naar de deskundigen op dit gebied binnen het ALS 
Centrum Nederland en hierop hebben zij onderstaande antwoorden geformuleerd. Ile hoop dat u hierrnee verder 
bent geholpen en ik hoor het uiteraard graag als wij nog iets voor u kunnen betekenen! 

Vragen omtrent radar in Herwijnen van , Omgevingsmanager Rijksvastgoedbedrijf 
Vraag 1: "In een van deze vragen wordt de Stelling geponeerd dat in Herwijnen sprake is van 35x meer ALS 
gevallen dan in de rest van Nederland. Graag ontvang ik jullie zienswijze of deze stelling klopt. " 

Het belangrijkste is om de incidentie en niet de prevalentie te gebruiken om gevallen van ALS tussen 
verschillende regio' s te vergelijken. Dus niet alleen het absolute aantal patienten meenemen, maar ook de 
periode waarover geobserveerd wordt hoeveel personen ALS krijgen. Dus om gemeenten (of landen) te 
vergelijken gebruikt men het aantal ALS-patienten per 100,000 persoonsjaren. Bij voorkeur ook gecorrigeerd 
voor bevol.kingsopbouw (leeftijd en geslacht). 

O.b.v. de bevol.kingsopbouw in de gemeente Lingewaal (circa 10,000 inwoners, waar Herwijnen tot 2019 toe 
behoorde, daarna overgegaan in grotere gemeente West-Betuwe) zou de verwachte incidentie circa 3 nieuwe 
ALS~patienten per 10 jaar zijn (of ±4,5 per 15 jaar). 
Alleen uitgaande van Herwijnen (±2,700 inwoners) zou dit neerkomen op ongeveer 1,22 nieuwe ALS-patienten 
per 15 jaar. 
In een overleg met de huisarts van Herwijnen heeft die aangegeven 7 ALS-patienten in zijn praktijk te hebben 
gehad in de afgelopen 15 jaar (zie bijlage). 
De exacte geobserveerde gevallen in de gemeente Lingewaal van de afgelopen 15 jaar zijn waarschijnlijk bij de 
GGD bekend. Er loopt een onderzoek bij het ALS Centrum om deze aantallen preciezer in kaart te brengen, 
maar daar zijn nog geen gegevens van bekend. 

Het aantal ALS-patienten over de afgelopen 15 jaar is dus niet 35x verhoogd, maar een stuk minder aantal keer 
verhoogd. 
Hierbij is het nog belangrijk dat verschillende factoren, zoals genetische factoren en omgevingsfactoren, van 
invloed kunnen zijn. Bij kleine groepen, zoals bij een laag inwonersaantal in Herwijnen, is het nog moeilijker 
om verbanden aan te tonen. 

De schatting van 35x. verhoogd, komt waarschijnlijk van een vergelijking van de prevalentie, maar het is dus 
niet correct om die te gebruiken bij bet vergelijken van gebieden. 

Vraag 2: "Daamaast ben ik ook benieuwd naar jullie standpunt over de relatie tussen de betreffende straling 
en de mogelijke invloed op een verhoogd risico op ALS. Ook hier zijn vragen over gesteld en wordt door de 
vraagstellers verwezen naar Frans onderzoek (Beard et al 2016, zie biflage)." 

3 



Door het ALS Centrum is in de Prospectieve ALS studie Nederland (PAN studie) onderzoek gedaan naar 
blootstelling aan extremely low-frequency magnetic fields (ELF-MF) binnen beroepen. Maar deze straling is 
niet vergelijkbaar met radar. In het onderzoek van Beard et al. 2016 wordt geschreven over het effect van radar 
op de duur tot overlijden bij militairen met ALS. Ze beschrijven een trend met mogelijk een kortere overleving 
na blootstelling aan radar, maar dit is niet significant en zou dus eerst verder onderzocht moeten worden. Er is 
dus nog maar beperkt onderzoek beschilcbaar over het effect van radar op ALS en hier is dus geen goede 
uitspraak over te doen. 

Binnen het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) is specialist op het gebied van 
magnetische straling en gezondheid en mogelijk kan zij nog vragen beantwoorden. 

Met vriendelijke groet, 

ALS Centrum Nederland I UMC Utrecht 
Huispostnr F02.230 I Postbus 85500 1 3508 GA Utrecht 
www.als-centrum.nl I @ALS_Centrum 

Op vr 29 mei 2020 om 10:20 

Geachte 

Ile heh geprobeerd u net telefonisch te bereikben 

rijksoverheid.nl>: 

Kennelijk is er iets misgegaan met het versturen van de info als opvolging van rnijn mail van 1 mei. 

Hierbij nogmaals deze informatie. 

Het gaat vooral om de stelling dat er in Herwjinen 36 zoveel maal ALS zou zijn als elders in NL. 

Kunnen jullie hier een reactie op geven. 

De vraag heeft inmiddels enige urgentie, 11 juni staat er een kamerdebat gepland. 

Ik wil graag even afstemmen of een reactie voor die tijd nog mogelijk is en als dat niet zo is wat we eventueel 
kunnen communiceren wat wel haalbaar is, ik ben berei.kbaar op 

Met vriendelijke groet, 
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Omgevingsmanager RVB 

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

Ministerie van Defensle 
t.a.v. 
Postbus 20701 
2500 ES OEN HAAG 

GGO/N/DIR/2296/MP/mvv 

Doc 803 

Dlrectle ons kenmerk: 
uw kenmerk: 
datum: 
onderwerp: 

12junl 2020 
Onderzoek ALS-gevallen Herwljnen 

afdellng: 
contactpersoon: 
doorklesnummer: 
e-mail: 

7102 
ggddlrectle@ggdgelderlandzuid.nl 

Geachte 

In het NRC van 10 junl jl. stond een artlkel over het plaatsen van een radar door Defensle In 
Herwljnen, gemeente West-Betuwe. 
In dat artlkel staat dat het mlnlsterle van Defensle de GGD gevraagd heeft om het aantal ALS-gevallen 
te bekljken. 
Ook In de Gelderlander van 11 jun I staat In een artlkel over dlt onderwerp dat staatssecretarls B. 
Visser de GGD heeft gevraagd het aantal zlektegevallen na te gaan en te dulden. 

Deze ultspraken In de media herkennen wlj nlet. GGD Gelderland-Zuld heeft van uw mlnlsterle geen 
opdracht ontvangen om onderzoek te doen naar het aantal ALS-gevallen In Herwljnen. 

Vanult onze GGD is over deze zaak alleen contact geweest met de 
Rljksvastgoedbedrljf. 

omgevlngsmanager 

De GGD Is een gemeentelljke orgaan. Wlj werken voor de gemeenten en hun lnwoners In onze reglo. 
Als het mlnlsterle van Defensle de GGD een opdracht zou wll geven, zal dlt altijd moeten in 
afstemmlng met betreffende gemeente. 

Met vrier)delljke groet, 

I 
Dlrecteu~ Publleke Gezondheld 

GGD Gelderl•nd·ZUld 

Postbus 1120 

6501 BC Nljmegen 

www.ggdgelder1endzuld.nl 

lnrt>Cggdgelderlandzuld.nl 

Bezoek•dres reglo Nljmegen 

Groenewoudseweg 275 

6524 TV Nljmegen 

T 088 • 144 71 44 

F 024 • 322 69 80 

Bezoekadres reglo Rlvlerenl11nd 

Kersenboogerd 2 

4003 BW Tiel 

T 088 • 144 73 00 

F 088 • 144 73 99 



NOTITIE 
Aan: 
Kopie: 

Defensie/DG B/D M O/RvB/CL.SK 
EZK 

Van: WKG 
Datum: 12 juni 2020 
Re: Doelen en achtergrondinfo vergadering 17 juni 

INLEIDING 
Wind plan Groen is een plan van 400 agrariers voor de realisatie van 86 windturbines (zie 
onderstaand plaatje). Optioneel kunnen er op termijn mogelijk in het meest zuidelijke deel nog 4 
windturbines bijkomen, nadat de aldaar bestaande turbines zijn gesaneerd. 

~PONDERA Almabnven windlult>ines WP Groen 
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Het plan bestaat uit 78 grote windturbines en 8 kleine windturbines met een gezamenlijk opgesteld 
vermogen van ongeveer 500 MW en een productie van 1,8 GWh. Hiermee wordt dit windpark zowel 
in opgesteld vermogen als in productie het grootste windproject op land in Nederland. De totale 
investering voor het windpark bedraagt ongeveer 500 Miljoen. Het project zal een 
projectfina nciering aantrekken van banken. 

PLANNING 
Het is essentieel dat dit windpark kan bijdragen aan het behalen van de kabinetstaakstelling voor het 
opwekken van duurzame energie in 2023. Dit betekent dat het Windpark in dat jaar in gebruik meet 
worden gen omen om voor de taakstelling mee te tellen. Daarnaast is er voor WKG een SDE subsidie 
verleend met een uiterste datum van in gebruikstellen van de windturblnes: Maart 2024. l.v.m. de 
financierbaarheid eisen banken een marge van 3 - 4 maanden tussen de gecontracteerde 
bouwplanning en de uiterste datum voor in gebruik name. 
Terugrekenend: 

Doc 804 



Om in 2023 in gebruik genomen te kunnen warden, moet de bouw van het Windpark, die 
ongeveer 17 maanden duurt, starten uiterlijk in juni 2022. 
Daarv66r moeten de turbines besteld en geleverd warden, wat ongeveer 14 maanden kost. 
Voorafgaand aan deze contractering vindt de aanbesteding van een turbineleverancier plaats 
en moet de noodzakelijke financiering warden verkregen. 
De aanbesteding moet uiterlijk starten in juli 2020. 

Momenteel bevindt het project zich in de voorbereiding van de definitieve aanbesteding. Een eerste 
aanbestedingsronde is gehouden en de resultaten daarvan warden gebruikt om de definitleve 
aanbestedingsdocumentatie aan te scherpen en in Juli 2020 met marktpartijen te kunnen delen. 
De bouwplanning is een essentieel onderdeel van de aanbestedings-documentatie. 
Voor een definitieve bouwplanning is definitieve goedkeuring van Defensie nodig dat aan de 
voorwaarden van de VVGB is voldaan. 

RADARHINDER 
Ult een onderzoek van TNO is komen vast te staan dat de windturbines de Defensie radar te Nieuw 
Milligen verstoren. Het plan is deze radar naar het dorp Herwijnen te verplaatsen. Voor Windplan 
Groen heeft Defensie een WGB verstrekt waarin ook wordt geanticipeerd op deze verplaatsing. De 
verplaatsing van de radar lijkt goed uitvoerbaar voor het einde van de bouw van Windplan Groen. 
Mogelijk is de verplaatsing nag niet gerealiseerd voor de start van de bouwperiode, maar kan hinder 
op de radar te Nieuw Milligen voorkomen warden door eerst de windturbines te bouwen die geen 
hinder veroorzaken. Het is dus mogelijk om de realisatie van Wind plan Groen zodanig aan te passen 
dat eventuele hinder voor de Defensieradar in Nieuw Milligen tot een minimum wordt beperkt. In 
dat kader zijn in de loop van de tijd een aantal afspraken tussen WKG en Defensie benodigd: 

Tijdstip Relevante Mijlpaal WPG Afspraken WKG - Defensie 
Juli 2020 Uitsturen definitieve Vaststellen bauwvolgorde voor de 86 

aanbestedingsdacumentatie windturbines om radarhinder op de radar Nieuw 
inclusief bouwplan ning Milligen te voorkomen 

Januari 2021 Goedkeuring Verklaring van Defensie dat aan alle 
kredietcammissie banken voorwaarden in de WGB wordt voldaan, indien 

WKG voldoet aan de overeengekomen 
bouwplanning 

Juni2022 Start bouw windturbines WKG informeert Defensie over voortgang bouw 

DOEL VAN HET OVERLEG 17 JUNI 
De windturbines van Wind plan Groen worden gebouwd in de periode tussen Juni 2022 tot eind 2023. 
WKG kan t/m juli 2020 de bouwvalgorde van de windturbines nag aanpassen, waarbij de 
windturbines die geen hinder opleveren voor de Defensie radar (vanaf Jacatie Nieuw Milligen) het 
eerst warden gebouwd en de windturbines met de meeste hinder naar achteren warden geschoven. 
Bespreekpunten: 

Welke windturbine posities zijn voor Defensie het meest hinderlijk voar de radar te Nieuw 
Milligen, zadat WKG dit kan meenemen in het aanpassen en vaststellen van de 
bouwplanning? 
Wat is nu de planning vaor het lnpassingsplan Herwijnen en realisatie van de radar 
Herwijnen? 
Daarnaast bespreken we graag de definitieve verklaring van Defensie die WKG nodig heeft 
om het project te kunnen financieren en de wijze waarop partijen elkaar informeren over de 
vorderingen. 



Doc 805 

BS/AL/DCO 

Van: < ventolines.nl > 

Verzonden: dinsdag 16 juni 2020 14:22 
Aan: BS/ AL/H DB/Stafbu reau; 

DMO/PROJN/DIP PROJN; 
DMO/PROJN/STGP; 

CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Goedemiddag, 

BS/ AL/DS/DAOG; 
gmail.com; 

rijksoverheid.nl; 
AL/HDB/PROJ DGB; 

MA. BS/AL/HDB 
RE: Wp Groen 17 juni 14:00 uur 
20200616 - WKG - Defensie .pdf 

minezk.nl; 
BS/AL/HOB; 

rijksoverheid.nl; 
minezk.nl 

Ter voorbereiding op het overleg van morgen ontvangen jullie hierbij een korte notitie met achtergrond informatie over 
Wind plan Groen en met de voor ons belangrijke bespreekpunten. 

Tot morgen 

Met vriendelijke groet, 

Windkoepel Groen 

Van: mindef.nl 
Verzonden: maandag 15 juni 2020 10:19 
Aan: mindef.nl; 

@mindef.nl; 
rijksoverheid.nl; 

minezk.nl 
CC: mindef.nl 
Onderwerp: Wp Groen 17 juni 14:00 uur 

Goedemorgen allen, 

mindef.nl; 
mindef.nl; 

rijksoverheid.nl; 
gm ail.com; 

minezk.nl; 
mindef.nl; 

mindef.nl; 

Gezien de hoeveelheid deelnemers aan de vergadering is een andere vergaderruimte gereserveerd (MFR Stovepipe). De 
MFR Stovepipe bevindt zich in gebouw 276 (Eetzaal). Bij binnenkomst (hoofdingang) rechts de gang in en dan rechtdoor 
de MFR Stovepipe. Gebouw 276 is na de slagboom (lngang AOCS NM) rechtsaf en direct (na 10 meter) linksaf. U rijdt 
dan voor het gebouw langs. Voorbij het gebouw bevinden zich rechts de parkeerplaatsen. 

Adres AOCS NM: 
Amersfoortseweg 248 
3888 NS UDDEL 

Met vriendelijke groet, 

Officier Toegevoegd Commodore van lngen 



Directoraat-Generaal Beleid 
Ministerie van Defensie 
Plein 4 I Den Haag I Kamer A-23 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC 588 

E 
M 

mindef.nl 

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

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

Onderwerp: 

• EMSD, CLSK/PLV C-LSK/D0/C41SR/SAIR C2 
woensdag 17 juni 2020 13:41 

, DMO/PROJN/DIP PROJN; 
, MA, BS/AL/HDB; 

, BS/AL/HDB; 
BS/ AL/DS/DAOG 

Fwd: Verklaring van Geen bezwaar windpark groen 

Doc 807 

Bijlagen: 20190918 Verlaring van geen bezwaar (VVGB) Windplan Groen (d.d. 2juli 2019. ref. 
DHW-2019- RT-1 00322340) 

Van:" , CLSK/PLV C-LSKJDO/C4ISRJSIE ATM"< @mindef.nl> 
Datum: woensdag 17 juni 2020 om 13:33:41 
Aan: " , EMSD, CLSK/PLV C-LSKJDO/C4ISR/SAIR C2" < @mindef.nl> 
Onderwerp: Verklaring van Geen bezwaar windpark groen 

Routeringgegevens Document 2019006365 

Omschrijving : Rapportage aangaande radarverstoringsonderzoek voor radarhinderl,oetsi.ng Windplan e 

~ Exemplaar : 01 van 1 

Beh. Afd. BehandeJaar Naam 
DIB/CLSK #nm REGISTREREN # DIB REGISTREREN 

T CLSK/DO C41SRADMMDW - - ---- --- - - ----

CLSKIDO C4ISR AIR.C2 L VL LUCIITHA VN HOT -

DIB/CLSK #- DIB VERZENDEN # DIB VERZENDEN 

DIB/CLSK #nm DOSSIERVORMING # DIB DOSSIERVORMING 
DIB/CLSK # DIB ARCHIEF #DIBARCHIEF 



GGD Gelderland-Zuld 

T.a.v. 

Postbus 1120 

6501 BC Nljmegen 

Ministerie van Defensie 

Datum 
Bet re~ Aantal en duldlng ALS-patienten te Herwijnen 

Het Ministerie van Defensle heeft het voornemen een radarstatlon te Herwljnen te 
plaatsen. Om deze radar ruimtelijk julst In te passen is het besluit tot 
Rljkscoordinatieregellng (RCR) op 6 junl 2019 genomen. In de uitvoering van een 
zorgvuldige RCR-procedure Is ruimte voor inspraak en het beantwoorden van 
vragen van omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden. 

In de afgelopen periode kwamen zorgen omtrent ALS naar voren vanuit de 
omgeving. Sinds medlo 2017 Is diverse keren contact geweest tussen 
medewerkers van de GGD Geldertand-Zuld (hierna GGD), de gemeente Lingewaal 
(nu gemeente West Betuwe) en de projectgroep van het Mlnisterle van Oefensle 
en het Rljksvastgoedbedrijf (RVB) met betrekking tot deze zorgen. Het Mlnisterle 
van Defensle spreekt voor deze eerdere samenwerklng haar dank ult. 

Door het RVB namens Defensle media maart vier vragen gesteld. In de brief met 
kenmerk GGD/N/DIR/2296/MP/mvv d.d. 12 juni 2020 geeft u aan deze vragen 
niet direct van het Minlsterie van Defensie te hebben ontvangen waardoor 
onduidelijkheid omtrent de herkomst van de vragen Is ontstaan. De heer Kaat van 
het RVB werkt ln opdracht van het Mlnlsterie van Defensle en maakt dlt bij 
externe contacten ook duldelijk. Hlerover ls telefonisch contact geweest op 16 juni 
2020 tussen u en mlj. Om onduldelljkheld weg te nemen hebben we afgesproken 
dat ik een brief zou sturen. 

Van de vier door hem aan de GGD gestelde vragen zijn twee vragen door de GGD 
uitgezet bij kennisplatform EMV, twee vragen zijn door het RVB ln overleg met de 
GGD gesteld aan het ALS-centrum. De beantwoording door het ALS-centrum is op 
8 junl door de RVB aan de GGD voorgelegd met de vraag of we mochten aangeven 
dat de beantwoording met jullle is afgestemd. Daarop is door de GGD aangegeven 
dat zij nlet geassocleerd wilde warden met de beantwoordlng. Tevens is door de 
GGD een aantal opmerkingen blj de beantwoording door het ALS-centrum 
geplaatst. Een van de opmerklngen betreft het lnddentlecijfer, waarvan u aangeeft 
dat dit een globale lnschattlng is gebaseerd op een aanname. H1erover treden we 
graag nader met de GGD in gesprek. 
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Voor Defensle bllJ~ duldelljl<heid omtrent het daadwerkelljke aantal ALS-gevallen 
van belang. Om antwoorden op de vragen en zorgen van de omgeving te bleden, 
wil ik u vragen om een reactie op de onderstaande vragen: 

Hoeveel ALS patienten zljn er in het dorp Herwijnen In de gemeente West 
Betuwe7 
Kent het dorp Herwljnen daarmee een significant hoger aantai ALS
patlenten In vergelljking met de rest van Nederland? 
Indien 'la', kunt u dlt significant hoger aantal ALS-patienten in het dorp 
Herwijnen dulden en kunt u daarblj lngaan op de lnhoudelljke 
opmerklngen die u maakte n.a.v. de beantwoordlng van het ALS-centrum? 
Indien u nlet in staat bent onze vragen te beantwoorden, kunt u dan 
aangeven welke instantie: 

mogelljk wel beschilct over informatle omtrent het exacte aantal ALS
gevallen; en/of, 

• in staat is een mogelijk slgnificante verhoging van het aantal ALS-
gevallen in Herwijnen te kunnen duiden. 

Zoals besproken in het telefonlsch contact op 16 juni 2020 tussen u en mij is 
afgestemd dat u het contact zult verzorgen met de gemeente West Betuwe. 

Ik zie graag uw reactle tegemoet. 

Met vriendelljke groet, 

Dlrecteur Integraal Beleld 

- -- . 
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BS/AL/DCO 

Van: < tno.nl> 
Verzonden: woensdag 24 juni 2020 14:57 

BS/AL/HOB Aan: 
CC: 
Onderwerp: Re: Moties Herwijnen NO 11 juni 

Ha 

Ja, we mikken op een rapport inderdaad medio juli (2020). 

Grt 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 24 jun. 2020 om 14:02 heeft " mindef.nl" het volgende geschreven: 

Hi 

Op onderstaande bericht had ik nog geen bevestiging van gezien. Is half juli nog steeds de 
verwachting? En aangezien ik niet betrokken was bij de afstemmlng over deze evaluatie, ben ik even 
benieuwd in welke vorm jullie dit 'product' zullen opleveren. Is dat in de vorm van een rapport? 

Groet, 

Ha 

rijksoverheid.nl; 
BS/ AL/DS/DAOG ; 

lk meen mij te herinneren dat we medio juli hadden aangegeven en ik denk dat die planning wel te 
halen is(@ 

Grt 

T 
M 
E 

Location 



Senior research scientist 

Electronic Defence 

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

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the 

manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the 

electronic transmission of messages. 

mindef.nl < mindef.nl> 
Sent: dinsdag 16 juni 2020 16:21 
To: ri jksoverheid.nl: rijksoverhe1d.nl: mindef.nl : 

< tno.nl>; JA.Wagner@mindef.nl 
Subject: Moties Herwijnen NO 11 junl 

Allen, 

Zojuist zijn de volgende moties aangenomen in de stemming van de moties uit het NO. Zie 
onderstaande tekst; 

Motie 34919-57 Karabulut: verzoekt de regering alle onderzoeken en informatie af te wachten, 
de rijkscoordinatieregeling op te schorten en derhalve de Smart-L-radar nu niet in Herwijnen te 
plaatsen en verzoekt de regering tevens in gesprek te gaan met het bewonerscomite "Radar 
nee" en de gemeente West Betuwe. 
Appreciatie staatssecretaris: ontraden 
VERWORPEN 
Motie 34919-59 Voordewind: verzoekt de regering vanwege landsbelang door te gaan met het 
zoeken naar alternatieve locaties voor het geval Herwijnen toch niet de definitieve locatie van 
de Smart-L-radar kan worden. 
Appreciatie staatssecretaris: oordeel Kamer 
AANGENOMEN 
Let op: Stas heeft interpretatie van deze motie bij Voordewind getoetst en Voordewind is met 
volgende interpretatie akkoord gegaan: STAS: "Als ik het verzoek in de motie zo kan 
interpreteren dat ik nogmaals aan de twee betrokken gemeenten die gaan over de drie locaties 
die uit het alternatievenonderzoek zijn gekomen, vraag hoe zij daar tegenover staan, dan zou lk 
de motie oordeel Kamer kunnen geven." [NB dus niet: opnieuw alternatief onderzoek doen 
breed in Nederland] 

Motie 34919-60 Voordewind: verzoekt de regering te wachten met de bouw van de radar tot 
het ALS-onderzoek er is. 
Appreciatie staatssecretaris: oordeel Kamer 
AANGENOMEN 
Let op: Stas heeft interpretatie van deze motie bij Voordewind getoetst en Voordewind is met 
volgende interpretatie akkoord gegaan: STAS "lk ga mijn interpretatie geven, omdat ik de motie 
op meerdere manieren kan uitleggen. lk heb aangegeven dat ik de GGD specifiek heb gevraagd 
om te duiden of de aantallen die door bijvoorbeeld bewoners genoemd worden, kloppen. Oat 
zijn dus de aantallen waaraan wordt gerefereerd. Verder heb ik gevraagd of ze die aantallen 
kunnen du Iden. Die vraag heb ik uitgezet. Daarnaast heb ik gezegd dater volgens mij een 
wetenschappelijk onderzoek loopt van de Universiteit Utrecht. lk weet dat niet helemaal zeker, 
maar volgens mij doet de Universiteit Utrecht dus ook onderzoek, overigens niet in opdracht 
van Defensie maar gewoon in algemene zin. Oaar ga ik niet op wachten, voorzitter. Het is een 
onafhankelljk onderzoek en ik weet niet wat het tijdpad is. lk weet dus ook niet wanneer het 
beschikbaar komt. Het enige wat ik kan beinvloeden, is de GGD en de vraag die ik heb gesteld. 
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In de motie staat "de bouw van de radar". Als ik de rijkscoordinatieregeling inclusief alle 
stappen ga doen, betekent dat dat de bouw in 2021 zou starten. lk kijk even opzij en zie dat dat 
klopt. Als ik de motie zo zou mogen uitleggen dat de vraag die ik aan de GGD heb gesteld, voor 
die tijd moet zijn beantwoord, dan is de motie oordeel Kamer." [NB dus niet: ook nog wachten 
op onderzoek Universiteit Utrecht] 

Motie 34919-61 Voordewind: verzoekt de regering aan te tonen dat de Smart-L-radar aan zowel 
de ICNIRP-norm van 1998 als van 2020 zal voldoen. 
Appreciatie staatssecretaris: oordeel Kamer 
AANGENOMEN 

Komende donderdag wil de STAS daarnaast een update over het verdere proces weten en daarvoor wil 
ik o.a. de nota proces Herwijnen ter kennis neming gebruiken die we maandag hebben besproken. 

Mijn vragen zijn daarmee: 
@ Motie 34919-59 Voordewind onder de interpretatie van de STAS had jij al opgenomen als 
actiepunt. Wanneer denkjij dat we een formeel antwoord van de gemeenten kunnen ontvangen? Dan 
neem ik die op in de procesplanning. 
@ Motie 34919-61 Voordewind: 'aan te tonen dat de Smart-L-radar aan zowel de ICNIRP-norm 
van 1998 als van 2020 zal voldoen'. Deze evaluatie hebben jullie al informeel gedaan, maar dat moeten 
we nu dus aantonen. Hoe kunnen we daar formeel vorm aan geven? Op welke termijn kan dat? 

Mijn opmerking mbt motie Motie 34919-60 Voordewind: een formele uitvraag zal een dezer dagen naar 
de GGD en het RIVM (op advies van de GGD) worden verstuurd. De benodigde brieven worden nu 
informeel voorgelegd aan de Stas. 

Met vriendelijke groet, 

Beleidsmedewerker 

Hoofddirectie Beleid 
Ministerie van Oefensie 

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

M 
E mindef.nl 

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee 
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to infonn the sender and delete 
the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks 
inherent in the electronic transmission of messages. 
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Doc 812 

BS/AL/DCO 

Van: ) < minezk.nl > 
Verzonden: maandag 29 juni 2020 18:05 
Aan: BS/AL/HDB; ventolines.nl 
CC: rijksoverheid.nl; gmail.com; 

@ventolines.nl 
Onderwerp: RE: Overleg Wind park Groen/ WGB 

Dag 

lk heb eea net nog even een keer gelezen: prima wat mij betreft. 

Gr 

Van: mindef.nl 
Verzonden: vrijdag 26 juni 2020 14:30 
Aan: ventolines.nl; 
CC: rijksoverheid.nl; gmail.com; @ventolines.n I 
Onderwerp: RE: Overleg Wind park Groen/ VVGB 

Allen, 

Dank voor de op- en aanmerkingen. Deze heb ik verwerkt in het verslag. 

Mbt. de vraag van : ik heb de volgende actie in het verslag opgenomen: 
Actie: TNO betrekken in het vaststellen van de volgorderlijkheid van de bouw van de turbines en te betrekken in de 
bepaling welke mogelijkheden I beperkingen er zijn in de afstemming van de beider projectplanningen op basis van 
voortschrijdend inzicht (Actle: 

heeft al aangegeven contact te leggen met TNO mbt deze actie. 

Graag voor 1 juli reactie op het concept indien er nog resterende op-/aanmerkingen zijn. Wanneer ik die niet ontvang, 
veronderstel ik dater een akkoord ligt op deze versie van het verslag. 

Groet, 

From: < ventolines.nl> 
Sent: woensdag 24 juni 2020 15:28 
To: < minezk.nl>; BS/AL/HOB< mindef.nl> 
Cc: rijksoverheid.nl; < minezk.nl>; 
< gmail.com>; @ventolines.nl> 
Subject: RE: Overleg Wind park Groen/ WGB 

Goedemiddag 

Hierbij nag enkele aanvullingen in de tekst m.b.t. de planning. 



Wat betreft de acties: 
We den ken dat de eerste 2 acties (van het verslag) in 1 meeting tegelijk behandeld kunnen worden. Aangezien we graag 
z.s.m. tot afspraken willen komen over de bouwvolgorde zal mijn collega vandaag nog contact zoeken met 

voor het inplannen van de vervolgafspraak. 

Met vriendelijke Groet, 

Van: < minezk.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 juni 2020 18:06 
Aan: ' mindef.nl' < mindef.nl>; 
CC: rijksoverheid.nl; 
Onderwerp: RE: Overleg Windpark Groen/ WGB 

Dag 

< 

< 
minezk.nl> 

ventolines.nl> 

Goede zaak dat eea wat meer op hoofdlijnen is gebracht. Zie bijgaand wat tekstueel commentaar van mijn kant + een 
vraag. 
En het lijkt me goed dat-(zoals je ook vraagt) nog even expliciet de planningsmomenten van Wp Groen checkt, 
zoals die hier weergegeven staan. 

Vr gr 

Van: mindef .nl < mindef.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 juni 2020 16:13 
Aan: mindef.nl: m indef.nl; mlndef.nl: 

ventolines.nl: < minezk.nl>; @ventolines.nl: 
@mindef.nl: gmail.com: mindef .nl; ri jksoverheid.nl; 

rijksoverheid.nl 
Onderwerp: RE: Overleg Windpark Groen/ WGB 

All, 

Naar aanleiding van reacties het stuk geanonimiseerd en op hoofdlijnen gebracht. Graag verzoek aan windpark Groen 
om de planning - zoals genoemd in het verslag - van haar project expliciet te controleren. 

Groet, 

From: BS/AL/HOB 
Sent: vrijdag 19 juni 2020 10:5 7 
To: MA, BS/AL/HOB 

mindef.nl>; 
ventollnes.nl' < 

min def .nl>; 
DMO/PROJN/DIP PROJN < 

DMO/PROJN/STGP 
mindef.nl>; 

< minezk.nl>; 

BS/ AL/DS/DAOG 

@ventolines.nl' 
r@mindef.nl>; ' 

ventolines.nl>; 
@ventolines.nl>; 

gmail.com' < 

mindef.nl>; ' 
rijksoverheid.nl' < 

. gmail.com>; 
rijksoverheid.nl' 
rijksoverheid.nl> 

< 
r ijksoverheid.nl>; ' 

Subject: RE: Overleg Windpark Groen/ WGB 
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All, 

Bij deze het gespreksverslag van onze bijeenkomst op 17-06-2020 te AOCS Nieuw Milligen met betrekking tot Wind park 
Groen en SMART-L. 

Graag ontvang ik op/aanmerkingen zodat het verslag kan warden vastgesteld. 

Groet, 

-----Original 
From: MA, BS/AL/HOB 
Sent: dinsdag 2 juni 2020 12:51 
To: MA, BS/AL/HOB; 
PROJN; ' ventolines.nl'; 

BS/AL/DS/DAOG; BS/AL/HOB; I 

LSK/DO/C41SR/SAIR C2;' rijksoverheid.nl'; ' 
Subject: Overleg Wind park Groen/ 

mindef.nl> 

DMO/PROJN/STGP; DMO/PROJN/DIP 
@ventolines.nl'; 

gmail.com'; 
rijksoverheid.nl' 

EMSD, CLSK/PLV C· 

When: woensdag 17 juni 2020 14:00-15:30 (UTC+Ol:OO) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna. 
Where: AOCS Nieuw Milligen/ MS teams 

Beste heer/mevrouw, 

Hierbij nodig ik u uit voor een gesprek omtrent de bouwplanning en het totale windproject van Windpark Groen. De 
vergadering zal plaatsvinden in de "Highway" op AOCS Nieuw Milligen in het stafgebouw (gebouw 278), eerste 
verdieping, naast Bureau Commandant. Hier is voldoende ruimte voor max acht personen om een meeting te houden, 
maar een deel van de deelnemers zou ook op MS teams kunnen. MS team vergaderfng wordt deze week nog 
aangemaakt. 

Macht de datum of tijdstip u niet schikken, verneem ik dit graag van u. 

Met vriendelijke groet, 

Officier Toegevoegd Commodore van lngen 

Directoraat-Generaal Beleid 
Ministerie van Defensie 
Plein 4 I Den Haag I Kamer A-23 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC SSB 

E 
M 

mindef.nl 

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

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

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

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

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

BS/AL/DCO 

DMO/PROJN/DIP PROJN 
dinsdag 30 juni 2020 14:07 

@ventolines.nl' 

Doc 813 

CC: BS/AlJHDB; Al/HDB/PROJ DGB 
Onderwerp: FW: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Hierbij een opgave van de bouwnummers van de windmolens waar wij hinder van ondervinden en storend zijn: 
Concreet de windturbines met de volgende bouwnummers: HVN 1.1 t/m HVN 1.9 en HVZ 1.1 t/m HVZ 1.8 voor de 
westelijke rij en HTN 1.1 t/m HTN 1.6, HTZ 1.1 t/m HTZ 1.5 en OST 1.1 t/m OST 1.2 voor de oostelijke rij. 

MVG 

Wnd. Projectlelder ADSS 

Directie Projecten 
Defensle Materieel Organisatie 
Ministerie van Defensie 
Kromhoutkazeme I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht I Gebouw K7/K8 I 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

T 
M 
E mindef.nl 
W www.defensle.nl/dmo 

Van: 
Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 07:51 
Aan: BS/AL/HOB; 
CC: 

DMO/PROJN/DIP PROJN; 

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Goedemorgen 

Dank voor je reactie. 

AL/HDB/PROJ DGB 

en (als ik de namen goed heb genoteerd, zou ik van jullie oak een reactie mogen ontvangen? 

Bij voorbaat dank, 

Project Manager 



~entolines 
WTC Almere 25th floor, P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere, The Netherlands 
M: 

@ventolines.nl 
W: www.ventolines.nl 

Van: mindef .nl < mindef.nl> 
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 16:51 
Aan: < 

CC: < 

< @ventolines.nl> 

@ventolines.nl>; 
ventolines.nl>; 

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Hallo 

mindef.nl; mindef.nl 
< @ventolines.nl>; 

Bij deze alvast mijn beschikbaarheid op dit moment in kleur onderstaand. 

Groet, 

From: < @ventolines.nl> 
Sent: donderdag 25 juni 2020 14:48 
To: DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>; 

AL/HDB/PROJ DGB 
ventolines.nl>; 

BS/AL/HOB 
mindef.nl> 

@ventolines.nl>; 
< 

Cc: 
mindef.nl>; 

< 

< @ventolines.nl> 
Subject: WKG: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar 

Beste mensen, 

Vorige week spraken wij elkaar in Nieuw-Milligen over de verplaatsing van de defensie radar naar Herwijnen in relatie 
tot de realisatie van Windplan Groen. Er zijn aan het einde van de vergadering een aantal acties genoteerd: 

Actfe: opstellen tijdspaden RCR-procedure/Herwijnen en Windpark Groen, naast elkaar leggen, inpassen en 
restrisico's inzichtelijk maken (Actie: coordinatie door en ) 
Actie: vaststellen mogelijke volgorderlijkheid van de bouw van de turbines ten behoeve minimaliseren 
knelpunten (Actie: ) 
Actie Ventolines en TNO via projectteams: als wind park Groen nieuwe technische details aanlevert, kan TNO bij 
projectteam Herwijnen daarin betrokken warden om te onderzoeken of product- en materiaalkeuze in de 
turbines nog invloed heeft op de verstoring door de windmolens. TNO dient gast te warden aan het overleg. 

Met name met betrekking tot de tweede actie zouden we graag op korte termijn met ju I lie spreken, maar ook de derde 
actie willen we graag oppakken. Onze doelstelling is om voor 1 juli de beperkingen in kaart te hebben in de 
volgordelijkheid van de bouw van de wind turbines. 

Wij zouden beschikbaar zijn voor een online (video-)vergadering op korte termijn op de volgende tijdstippen (een uur 
lijkt hiervoor in eerste instantie voldoende?). 

2 



Maandag 6 juli 14.00- 17.00 
Woensdag 8 juli 09.00 -14.00 
Vrijdag 10 juli 12.00 - 16 00 

lk hoop dat een van deze mogelijkheden jullie uitkomt. Ook zouden we graag de informatie ontvangen welke wind 
turbines binnen Windplan Groen het meest verstorend zijn voor de defensie-radar Nieuw-Milligen, zodat we deze 
informatie alvast kunnen meenemen in onze overwegingen. 

Bij voorbaat dank voor jullie reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Project Manager 

~entolines 
WTC Almere 25th floor, P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere, The Netherlands 

M: 
ventolines.nl 

W: www.ventolines.nl 

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

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

Beste 

BS/AL/DCO 

BS/Al/HOB 
dinsdag 7 juli 202016:33 

Bewonersgesprek actiecomite Radar NEE radar herwijnen 

Doc 818 

In een eerder stadium heb ik begrepen dat jullie gesprekken voeren met bewoners om hen verder te 
informeren over de gecombineerde enderwerpen gezondheid en radars. Daarin heb ik begrepen dat deze 
11 en 17 maart zijn geheuden, maar dat er neg een bijeenkomst met het actiecomite Radar Nee 
gehouden meet warden. In verband met corona was dat destijds uitgesteld. Mijn vraag is: is dat gesprek 
met het actiecomite inmiddels gepland/heeft deze plaats gevonden? 
Zo nee, is het mogelijk om dit gesprek plaats te laten vinden veer een aangevraagde en inmiddels 
geplande Technische Briefing aan de Tweede Kamer (10 september 2020)? Het zou onze voorkeur hebben 
dat een gesprek tussen het RIVM en het comite voor deze briefing plaatsvindt. 

Mocht het bovenstaande onjuist zijn, hoer ik dat natuurlijk ook graag. 

Met vriendelijke groet, 

Senior Beleidsmedewerker 

Hoofddirectie Beleid 
Ministerie van Defensie 

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

M 



~entolines 
Doc 819 

wind plan groen 

Verslag overleg Windplan Groen - Ministerie van Defensie 

Datum 8 juli 2020 

Van 

Onderwerp Acties uit te voeren naar aanleiding van overleg tussen Ministerie van defensie, EZK, 
AVB en Windplan Groen op woensdag 17 juni 2020 

Aanwezigen: 

Vraag van Hadden 

Waarnemend Projectleider SMART-L Herwijnen Min. Defensie 
Beleidsmedewerker Min. Defensie 

Omgevingsmanager Min. Defensie 

Project Development Manager Windplan Groen Ventolines 
Assistant Project Manager Wind plan Groen Ventolines 

Projectmanager Contractering Windplan Groen Ventolines 

en niet ook bij dit overleg moeten zijn? 

Antwoord: Misschien wel, maar de focus van dit gesprek is op de verschillende acties (planningen naast 
elkaar en bouwvolgorde I radar), in een vervolgoverleg zullen zij waarschijnlijk wel aansluiten. 

1. Opstellen tijdspaden RCR-procedure/Herwijnen en Windpark Groen, naast elkaar leggen, inpassen 
en restrisico's inzichtelijk maken 

De planningsscenario's 'Happy Flow' en 'Beperking Bouwwerkzaamheden in afwachting beroep 

Herwijnen' zijn door opgesteld en door verder ingevuld. Het blijkt dater 2 knelpunten 

zijn: 

a. Onvoorwaardelijke Verklaring Van Geen Bezwaar in januari 2021 
Het is niet zeker of het ministerie van defensie de onvoorwaardelijke WGB al in januari kan afgeven, 
mogelijk in februari maar bij veel of kansrijke beroepen tegen de nieuwe radar misschien pas eind 

2021. Windplan Groen heeft de VVGB in januari nodig om in maart Financial Close te kunnen 
bereiken. Wanneer de onvoorwaardelijke WGB pas eind 2021 kan warden afgegeven dan is dat 

problematisch voor Windplan Groen want dan wordt de planning niet gehaald. Mogelijk is een 

Verklaring van Geen Bezwaar mogelijk met een voorwaarde, dat de (meest) verstorende wind 

turbines niet eerder dan in Q3 van 2023 zullen warden gebouwd. De bouw van de wegen, 

kraanopstelplaatsen, funderingen, transformatorstation, (export)kabels en de onderste torendelen 

(<65m boven antennehoogte) is voor alle wind turbine posities mogelijk zonder de radar van Nieuw

Milligen te verstoren. 

b. Constructie van wind turbines met verstoring van de radar tweede helft 2023 
In het scenario 'Beperking Bouwwerkzaamheden' is de nieuwe radar te Herwijnen nog niet 

opgeleverd en zorgt dit voor verstoring op de huidige radar van Nieuw-Milligen. De overlap periode 

is beperkt tot de tweede helft van 2023 in dit scenario. Mogelijk is een oplossing te vinden door de 

meest verstorende wind _turbines aan het einde te bouwen en hierbij knelpunt b. op te lessen. Om 
deze reden is actie 2 geformuleerd. 



De tijdspaden zijn met deze actie duidelijk. In de loop der tijd kunnen de tijdspaden veranderen en zal 
het document met de tijdspaden worden aangepast als dat zo is. 

2. Vaststellen mogelijke volgorderlijkheid van de bouw van de turbines ten behoeve minimaliseren 
knelpunten 

heeft voorafgaand aan het overleg de bouwnummers van de windmolens waar defensie hinder 

van ondervindt en welke storend zijn doorgegeven: 

Concreet de windturbines met de volgende bouwnummers: HVN 1.1 t/m HVN 1.9 en HVZ 1.1 t/m HVZ 
1.8 voor de westelijke rij en HTN 1.1 t/m HTN 1.6, HTZ 1.1 t/m HTZ 1.5 en OST 1.1 t/m OST 1.2 voor de 

oostelijke rij. 

Op dit moment kan door defensie geen verder onderscheid worden gemaakt tussen de verstorende wind 

turbines, voordat er door TNO nadere berekeningen worden uitgevoerd (actie 3). Wind plan Groen geeft 
aan dat in eerdere informatie wel een onderscheid werd gemaakt tussen de westelijke en de oostelijke 

rij en dat de nummers HVN 1.1 t/m 1.8 en HTN 1.1 t/m 1.5 niet werden genoemd. Deze informatie was 

via verkregen (waarschijnlijk via RVS of EZK). herkent dit onderscheid niet. Windplan Groen 
gaat vooralsnog uit van de volledige lijst van bouwnummers zoals doorgegeven door 30 wind 

turbines zonder hierin onderscheid te maken. 

3. Als windplan Groen nieuwe technische details aanlevert, kan TNO bij projectteam Herwijnen daarin 
betrokken worden om te onderzoeken of product- en materiaalkeuze in de turbines nog invloed heeft 
op de verstoring door de windmolens. TNO dient gast te worden aan het overleg. 

Het doel van deze extra berekeningen is om het aantal wind turbines dat verstorend is op de radar 

Nieuw-Milligen te verkleinen en om onderscheid te kunnen maken tussen de verschillende wind turbine 
posities (voor bepaling bouwvolgorde). 

Om budgetoverschrijding te voorkomen en omdat de capaciteit bij TNO beperkt is, is het wenselijk dat 

het nadere rekenwerk zoveel mogelijk wordt beperkt, maar er kan wel een verdiepingsslag worden 

gemaakt met de wind turbine types welke nu beoogd warden door Wind plan Groen. Deze hebben naar 
verwachting minder verstoring op de radar dan het worst case scenario waarmee tot nu toe werd 

gerekend. neemt contact op met TNO (wat wordt extra berekend en wanneer?), die vervolgens 

weer contact opneemt met verzamelt de benodigde informatie en levert deze aan TNO 

aan. Mede gelet op de vakanties is de verwachting dat het wel even gaat duren, maar er zal getracht 
worden zoveel mogelijk tussen de vakanties door te werken. 

Nadat actie 3 is voltooid zal een vervolgoverleg worden ingepland waarbij ook en 

zullen aanschuiven om de stand van zaken te bespreken en de vervolgacties te bepalen. Dit 
zal waarschijnlijk na de zomer zijn. 

Overig 

verzamelt de verschillende geplande vakanties. Ventolines I WKG: 

: per week 1-3 dagen vrij in weken 29 t/m 31 

: geen vakantie gepland voor november 
weken 31 en 32 (eind juli, eerste week augustus} 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Ha 

BS/AL/DCO 

< 

maandag 13 juli 2020 12: 17 
BS/AVHDB 

RE: Planning aanvulling 

doc 825 -docd 

tno.nl> 

Prima, de status werkdocument is prima voor de werkzaamheden in het voorbereidende proces. Tegen de tijd dat de 
publicatiedatum van 31 augustus nadert zal, naar alle waarschijnlijkheid, het reviewproces van de aanvullende 
rapportage wel voltooid zijn. En dan is het document definitief. 

lk hou je in de loop. 

Grt 

Senior research scientist 
Electronic Defence 

T 
M 
E 

location 

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

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

From: 

mindef.nl 
Sent: maandag 13 juli 
202011:57 
To: 

manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the Subject: RE: Planning 

electronic transmission of messages. aanvulling 

Hi 

Ja dat helpt mij zeker. Gezien de verlofperiodes van collega's bij ons die een handtekening moeten zetten moet ik de 
eerste reviewronde al laten aanvangen eind juli om 31 augustus (voorlopige publicatiedatum) te kunnen publiceren. lk 
zal dan opnemen dat het nog een werkdocument betreft, maar vermoed dat aan de conclusie van het rapport niet veel 
zal veranderen, waardoor ik die nuance dan mogelijk nog gedurende de reviewrondes kan aanbrengen. 

Groet, 

From: < 

Sent: maandag 13 juli 2020 11:46 
To: BS/Al/HOB< mlndef.nl> 
Subject: RE: Planning aanvulling 

Ha 

Als jij geholpen bent om al een draft versie te krijgen (die in de reviewronde gaat) dan is dat wat mij betreft mogelijk. 
Oat dan de status van een werkdocument. 



Grt 

Senior research scientist 
Electronic Defence 

T 
M 

E 

Location 

From: 

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

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the 

manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the 

electronic. transmission of messages. 

< mindef.nl> 
Sent: maandag 13 juli 2020 11:33 
To: < 

Subject: RE: Planning aanvulling 

HI 

mindef.nl 

Ben erg benieuwd. © Wacht met smart af, want dan kan ik met de Kamerbrief aan de slag om een paar moties af te 
doen voor de TB plaatsvindt. 

Succes ! 

Groet, 

From: < tno.nl> 
Sent maandag 13 juli 2020 11:30 
To: BS/AL/HOB< mlndef.nl> 
Cc: < tno.nl> 
Subject: RE: Planning aanvulllng 

Ha 

Dank je well 

lk gaze, daar waar nuttig, integreren met de rapportage. 

FYI: ik hoop/verwacht eind deze week een concept klaar te hebben waar ik de (als eerst de intern-TNO) reviewronde 
mee op kan starten. 

Grt 

Senior research scientist 

Electronic Defence 

T 
M 
E 

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

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

manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the 

electronic transmission of messages. 
< mindef.nl> 
Sent: maandag 13 juli 2020 09:45 
To: < 

mlndef.nl 

Cc: < 

tno.nl> 
1!:!Q..nl>; < tno.nl>; mindef.nl 

Subject: RE: Planning aanvulllng 

HI 

Onderstaand een overzicht van de verstuurde brieven. 3 daarvan zijn inhoudelijk niet zo lnteressant (verzoek tot 
uitstel), daarnaast een aantal verslagen/debatten waarin over het project gesproken is. Dan heb je die ook direct, mocht 
je daar nag naar willen verwijzen. 

2019 06 07 Kamerbrief EK en TK Beslult RCR 
2019 09 04 TK Verslag Algemeen Overieg Project Militair Radarstation Herwijnen 
2019 09 11 TK Verslag Algemeen Overleg Project Militair Radarstation Herwijnen (vaststellen aantal moties) 
2019 11 20 Kamerbrief EK beantwoording vragen besluit tot RCR 
2019 12 02 EK Verslag Project Militair Radarstatlon Herwijnen 
2019 12 03 EK Verslag Project Milltalr Radarstation Herwijnen 
2019 12 19 TK Kamerbrief uitstel toegezegde onderzoeken in kader RCR 
2019 12 20 EK Kamerbrief Uitstel toegezegde onderzoeken Herwijnen 
2020 02 06 TK Kamerbrief publicatle onderzoeken 
2020 03 27 TK uitstel antwoorden vragen over onderzoeken 
2020 04 20 TK antwoorden vragen over onderzoeken 
2020 06 11 TK Verslag NO Vastgoed 

Greet, 

From: < 

Sent: maandag 13 Juli 2020 08:58 
To: BS/AL/HOB< 
Cc: < 
DMO/PROJN/DIP PROJN < 

Subject: RE: Planning aanvulling 

Goedemorgen 

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

< 

lk ben een beetje aan de luie kant (I plea guilty as charged, your honor) en vraag mij af of jij zo 123 een overzicht kan 
ophoesten van de kamerbrieven (iig die sinds medio 2019 zijn verstuurd). lk wil, voor zover relevant, verwijzen naar 
antwoorden. En ook voor de motivatie va.n de aanvulllngsrapportage. 

BVD! 
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Grt 

Senior research scientist 

Electronic Defence 

T+ 
M+. 
E 

Location 

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

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

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

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

mindef.nl' < min def .nl> 
Cc: < < 

Subject: RE: Planning aanvulling 

Ha 

From: 

Sent: woensdag 8 juli 
202009:05 
To: 

mindef.nl 

Dank voor je reactie. lk snap het helemaal en zet alles op a Iles om te zorgen dat we ons niet in de voet schieten door te 
krappe tijdlijnen te veroorzaken en oncomfortabele reactietijden te creeren. 

Grt 

Senior research scientist 

Electronic Defence 

T +31 
M+3'. 
E 

Location 

From: 

......................... ~==============-~~-=;;:i -~-~-
mindef.nl 

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

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the 
sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the 

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

< mindef.nl> 
Sent: woensdag 8 juli 2020 08:58 
To: < 

Cc: < tno.nl>; < 

Subject: RE: Planning aanvulling 
mtndef.nl 

Dank voor de heads-up. Aangezien de Tweede kamer nu met reces is, heeft het momenteel geen bloedspoed het 
rapport te ontvangen. Als ik het zou kunnen ontvangen voor jouw verlof, heel graag. Als het na jouw verlof wordt, wordt 
het namelijk wel krap op de inspraakperiodes aangezien ik verwacht dat daar ook nog flink wat voorbereidingen voor 
noodzakelijk zijn tegen die tijd. 

Succes! 
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Groet, 

From: <. 

Sent: woensdag 8 juli 2020 08:47 

To: BS/Al/HOB< 
Cc: < 

OMO/PROJN/DIP PROJN < 
Subject: Planning aanvulling 

Goedemorgen 

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

tno.nl>; 

lk ben druk bezig met onze aanvulling; maar links en rechts schieten er andere projecten (tussen)door waardoor ik wat 
achterloop. Daar zitten twee grote (Defensie) projecten in die door de versoepelingen eerder in de herstart zijn 
gekomen dan ik eerder verwacht had. De bijbehorende projectleiding wil die projecten voor de zomervakantie weer op 
gang hebben. Daarom denk ik dat het iets later wordt dan 15 juli dat de aanvulling klaar is. Vanaf 27 juli ga ik 4 weken 
met verlof en het is mij zeer lief om voor die tijd klaar te zijn. 

Vandaag weer een hele dag ingepland dus ik ga weer snel aan de slag;-). 

Grt 

Senior research scientist 

Electronic Defence 
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M 
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Dit bericht kan 
.----

1
- informatie bevatten die 

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

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

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

niet voor u is bestemd. 
lndien u niet de 
geadresseerde bent of 
dit bericht abusievelijk 
aan u is toegezonden, 
wordt u verzocht dat 

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

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

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

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

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

s 



abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan 
het elektronisch verzenden van berichten. 

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

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

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

The Ministry of Defence has announced its intention to install a radar system to be 
used by the Royal Netherlands Air Force (KLu) for monitoring the airspace over the 
Netherlands. This radar system is also important for guiding friendly fighter aircraft. 
Compared to an ATC (Air Traffic Control) radar system, of which seven are installed 
in the Netherlands, this specific system, known as SMART-L, can achieve longer 
ranges. Unlike an ATC radar system, the SMART-L system can also determine the 
altitude of flying objects (generally referred to as 'targets') that do not have a working 
transponder. The proposed location for this long-range radar is Broekgraaf 1 in 
Herwijnen, municipality of West-Betuwe. 

Local residents participating in various public meetings have voiced concerns about 
the possible adverse health effects that can be incurred from exposure to this radar 
system. These concerns are understandable given that electromagnetic fields are 
invisible to the naked eye. This report aims to analyse and address these concerns 
based on currently available scientific knowledge. 

Scientific research results appear to be contradictory at times. Conflicting results and 
scientific uncertainty may increase public concern. The public's demand for evidence 
from scientists showing that no adverse health effects will be incurred is not realistic. 
After all, it is impossible to absolutely rule out the existence of a certain phenomenon 
or effect. 

Within the Netherlands, the ICNIRP Guidelines serve as the assessment framework 
used to establish whether public health is adequately protected. These Guidelines 
have been ratified by the Council of State, partly on the advice of Council of the 
European Union. This report examines the process by which various bodies (WHO, 
IEEE, ICNIRP, Health Council of the Netherlands) set exposure limits. It also examines 
scientific uncertainty and the possible implementation of the so-called precautionary 
principle. The aspect of contradictory information is further explained from the 
perspective of the possible cause of ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis), as well as 
the increased risk of developing cancer from exposure to electromagnetic fields. 

Central to the assessment of the ICNIRP Guidelines is the determination of the overall 
cumulative exposure of residents to electromagnetic fields in the radio frequency 
part of the spectrum. A person's exact exposure depends on the environment and 
the (number of) radio frequency sources in the area. It is therefore impossible for 
TNO to provide a complete and exact calculation of the exact exposure. TNO has 
estimated the exposure for the dwelling closest to the radar system in question. The 
estimates have been rounded off 'broadly', i.e. TNO has rounded off the values of 
intensity upwards, rendering them less favourable for the results of the assessment. 
TNO believes this will keep the probability of undervaluation of the actual exposure 
to a minimum. However, the reverse is true. The actual exposure levels are expected 
to be lower than the estimates. The reference measurement of electromagnetic field 
levels carried out by TOV Rheinland (October 2019) confirms this expectation. In 
other words, this report provides a worst-case estimate for the nearest dwelling. 

It is concluded that the proposed SMART-L radar near the village centre of Herwijnen 
meets the exposure limits set in the current ICNIRP Guidelines. This is explained in 
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more detail in this report. When the ICNIRP Guidelines have been updated. it is 
recommended that the conclusions and recommendations presented in this report 
be revisited in light of the update. It is recommended that the TOV Rheinland's 
measurements of the wor1<ing radar system be repeated after the SMART-L radar 
system has been installed . If it is established that the system complies with the 
then-ICNIRP Guidelines in force, it can be made operational. 
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1 Introduction 

1.1 Functionality of the SMART-L Radar System 

The Ministry of Defence has announced its intention to install a radar system, which 
the Royal Netherlands Air Force (Klu) will use for surveillance of Dutch airspace. This 
system is also important for guiding friendly fighter aircraft. Compared to an ATC (Air 
Traffic Control) radar system, of which seven are installed in the Netherlands. this 
specific system, known as SMART-L. has a greater range coverage. It can also 
determine the altitude of flying objects (generally referred to as 'targets') that do not 
have a working transponder, something that an ATC radar cannot do, see figure 1. 

North 

South 

Figure 1 The SMART-L system is able to determine not only the range (distance) and aZimuth 
angle, bYt also the elevalion angle, making it possible to estimate altitude. 

The proposed location is near the village centre of Herwijnen, municipality of West
Betuwe. An image of the system's antennas is shown in figure 2. 
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Figure 2 Impression of the SMART-L radar at Broekgraaf 1 In Herwijnen {Source: Thales, used 
wrth permission). 

The system has two antennas. The top-mounted rake-like antenna is the so-called 
secondary radar. This system communicates with aircraft transponders and is therefore 
a communication system rather than a radar system 1• The more precise name of 
this system is MSSR: Monopulse Secondary Surveillance Radar. The antenna of the 
primary radar (PSR: Primary Surveillance Radar) is installed below the secondary 
radar. 

The Netherlands has ordered two of these radar systems. They will replace the so
called MPR (Medium Power Radar) systems that were introduced to the market in 
the mid-70s. One SMART-L system will be installed in Wier, Friesland. Compared to 
the Nieuw Milligan location, where an MPR is currently installed, Herwijnen offers 
better radar coverage (less overlap) with the system in Friesland. This is covered in 
a separate report from the Dutch Central Government Real Estate Agency. 

During normal use, the system's antenna makes a complete revolution - referred to as 
a 'search mode' - every 5 seconds. But it can also observe in stationary mode, where it 
can detect targets at extended ranges. This considerable range is not so much 
achieved by transmitting more power (in W), but by using two mechanisms: 
concentrating the light output into a single narrow beam (think focusable flashlight) 
and transmitting longer pulses. In this report, we cover both the search and track 
modes (stationary or 'staring' antenna). 

In search mode, the system can be compared to a lighthouse, where a radar beam -
rather than a light beam - rotates at a constant angular speed. The system. however. 
does not emit light continuously, whereas a lighthouse does. The pulse duration of 
this radar consists of a period in which the radar listens - but does not transmit - during 
90% of the time. The radar uses the remaining 10% of the time to transmit. A normal 
value of this pulse duration ranges from a few microseconds to a few hundreds of 

1 Radar is an acronym for radio detection and ranging (using radio waves). 
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a microsecond. Also , an object, or person, is not always illuminated by the radar (or 
the lighthouse), given that the radar beam (or the light beam) rotates. 

The system operates unmanned and is remotely controlled . Radar observations are 

routed to the command centre (in Nieuw Milligen for the time being). System degra
dation is determined through so-called built-in test equipment (BITE). The manufacturer. 
Thales, stated, at a meeting with the Ministry of Defence. where TNO was also present, 

that the BITE would eliminate any unsafe situations (e.g. a downward-directed beam) 
in which the ICNIRP exposure limits could be exceeded. 

1.z Health Aspects 

ICNJRP Guidelines were developed to protect public health (1]. The following aspects 
are important to bear in mind when assessing whether the system complies with these 
guidelines. 

1 The transmission beam pattern and the antenna gain (i.e. the degree of beam 
concentration) . 

2 The transmitted power (in Watt (W)). 
3 The so-called duty cycle, the transmission/listening time ratio. 

4 The frequency at which the radar operates, which in the case of the primary 
radar is around 1300 MHz. The secondary radar transmits at 1030 MHz. 

The ICNIRP Guidelines consider two situations: 
1 The time-averaged field strength must remain below a specific threshold. To 

determine this experimentally, ICNIRP Guidelines specify an averaging time of 
6 minutes for determining the exposure level. 

2 The peak field strength must remain below a specific threshold. This represents 
the (worst case) situation where the radar beam is aimed at the observer and 
the transmitter is on. 

ICNIRP has also established requirements for so-called cumulative exposure: the 

criterion to be met if there are multiple radiation sources . 

1.3 Layout of the Report 

Chapter 2 covers the impact of non-ionizing electromagnetic fields on health . The role 
of ICNIRP (1ntemational Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) is also laid 
out in this chapter. Because residents have specifically e>epressed concerns about 
ALS, we will also devote particular attention to this progressive neurodegenerative 
disease. Chapter 4 focuses on laws and regulations, not only in the Netherlands but 
also in neighbouring countries. The precautionary principle and ALARA {As Low as 

Reasonably Achievable) will also be discussed. Chapter 4 will briefly address the 
RadHaz (Radiation Hazard) report provided by the radar supplier. Estimates for 

cumulative exposure (i.e. cumulative exposure to multiple sources) will be discussed 
in Chapter 5. Chapter 7 examines the reference measurements performed in 
Herwijnen. Conclusions are laid out in Chapter 7 and the references in Chapter 8. 

1.4 Method Used 

The authors have studied all available scientific information based on their own 
literature research and publications of ICNIRP, WHO, IEEE and various review 
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articles. The sources of information used in this report are included in Chapter B. 
For a specific topic. such as research into Amyotrophic Lateral Sclerosis and radio 
frequency fields, TNO consulted experts at the Utrecht University about the scientific 
certainties and uncertainties in relation to applying the ALARA principles. In addressing 
the topics covered in this report, TNO reviewed the debates held in both chambers . 
Some of the topics. which were raised in questions submitted by residents and the 
municipality, have also been addressed in the study as much as possible. 
TNO conducted this study to determine whether there is cause to use a different 
assessment approach than the one recommended in the ICNIRP Guidelines. As 
provided for in Section 4 of the TNO Act2, the authors were able to prepare this 
report freely and without any external influence. 

2 https:/twetten .overheid. nl/BWBR0003906/2019-01-01 
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2 Introduction about Exposure to Non-Ionizing 
Electromagnetic Fields 

2.1 General 

10 / 48 

This chapter provides an overview of what exposure to non-ionizing electromagnetic 
radiation involves, and what it means for humans. In the chapter's title, non-ionizing 
is intentionally referred to in a way that differentiates it from another part of the 
electromagnetic spectrum, i.e. the ionizing part. In this report, no further reference is 
made to non-ionizing, instead the term EMF, short for electromagnetic fields, is used 
to refer to non-ionizing electromagnetic radiation or radiation in general. 

figure 3 shows an overview of the so-called electromagnetic spectrum. X-ray and 
gamma rays are forms of electromagnetic radiation that occur in the ionizing part of 
the spectrum. Radio and radar applications are located in the non-ionizing radio 
frequency part of the spectrum. The distribution of electricity through high voltage 
power lines is located in the (extremely) low frequency part of the spectrum. 
Frequencies are shown under the type designation bar.3 

Visible light 

IR T UV 
red11 Ion light 

300 ~Hz 
-r ·• 

300 GHz 30PHz 30EHz 

~30 THz 790 THz 

Figure 3 Image of the electromagnetic spectrum 

Within the scope of this report, EMF refers to electromagnetic fields in the non-ionizing 
part of the spectrum, where the field is unable to ionize atoms. A known use of ionizing 
radiation is X-rays Ionizing and non-ionizing radiation have different biological effects. 
From the per.ipective of physics, this difference is clear and physicists use Maxwell's 
equations [2} to describe electromagnetic fields as wave phenomena. Another 
description would be to view electromagnetic radiation as discrete particles of energy 
called photons. When using the term radiation. a distinction should be made between 
ionizing and non-ionizing radiation. This distinction is very important because of the 
physical behaviour and possible harmful effects. 

Lastly, it should be noted that where concerns about possible health risks from 
electromagnetic fields are concerned, high frequency radiation is more harmful than 
lower frequency radiation. Perhaps this has created confusion with ionizing radiation. 
The photon's energy is directly proportional to its frequency, but this effect is only 
relevant for the ionizing part of the electromagnetic spectrum where photon energy 
plays an important role in the ionizing properties of the radiation. 

1 The wavelength, A (m), can be calculated using the c :::; A. f below. Where c is the speed of light (mis) 
and f the frequency (Hz). 
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2.2 Protection of the Public from Exposure to Electromagnetic Fields 

Where the protection of public health from electromagnetic fields is concerned, it is 
important to note that a biological effect generated by an electromagnetic field does not 
necessarily cause an adverse health effect. Exposure to high intensity electromagnetic 
fields can be dangerous. An example of this is the development of cataract. Cataracts 
have been observed in experimental animals when" [3] the eye is exposed to very 
high levels of radiation. This occurs in very extreme cases and at very high intensities 
and is caused by a temperature rise In the eyes.~ 

To prevent adverse health effects resulting from human exposure to excessive 
levels of electromagnetic fields, the Netherlands has adopted the exposure limits 
recommended in the ICNIRP Guidelines. In Council Recommendation 1999/519/EC 
(4), the Council of the European Union recommends that Member States adopt these 
exposure limits . A number of Member States have transposed the recommended 
limits into their national laws; however, some Member States have proposed specific 
legislation on this matter or have established more flexible limits. Although a safety 
margin is built into the ICNIRP Guidelines, some Member States have adopted 
stricter limits [5]. This is discussed in more detail in section 3.2 of this report. 

2.3 ICNIRP 

ICNIRP is an independent organisation that establishes exposure guidelines based 
on scientific evidence. ICNIRP regularly assesses current scientific knowledge in the 
area of electromagnetic fields and possible adverse effects on human health. As per 
the ICNIRP website [6]: 

"As an independent organization, the lntemational Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection (ICNIRP) provides scientific advice and guidance on the 
health and environmental effects of non-ionizing radiation (N/R) to protect people 
and the environment from detrimental N/R exposure." 

NIR is short for 'non-ionizing radiation'. 

The World Health Organization (WHO) has created a page dedicated to ~standards 
and Guidelines" on its website [7], where it formally acknowledges that exposures 
below the limits recommended by ICNIRP are not expected to have any adverse 
health effects. In doing so, the WHO recognises the legitimacy and authority of the 
ICNIRP as a non-governmental organisation that correctly assesses the current 
scientific knowledge on possible effects of non-ionizing electromagnetic fields. See 
the text below [7]: 

4 Cataract is a condition in which the lens of eye becomes cloudy. 
~ Clinical research into the occurrence of cataracts dunng a medical treatment known as hyperthermia 

indicates that prolonged exposure exceeding the ICNIRP Guidelines (even by a factor of 4 to 10) 
does not cause cataracts [55). 
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"The main conclusion from the WHO reviews is that EMF exposures below the 
limits recommended in the ICNIRP international guidelines do not appear to 
have any known consequence on health." 

The WHO has also published fact sheet no. 226 [6] about the exposure of humans 
to electromagnetic fields from radar systems. 

uro date, researchers have not found evidence that multiple exposures to RF 
fields below threshold levels cause any adverse health effects. No accumulation 
of damage occurs to tissues from ropeated low-level RF exposure.~ 

Given the foregoing statement, it is worth noting that scientific papers linking 
electromagnetic field exposure to adverse health effects are published in peer
reviewed journals with some regularity. However, there are also scientific papers 
that do not report such causal link . As such, science does not provide a conclusive 
answer about the presence or absence of long-term effects. 

That ICNIRP, as an entity, continuously assesses scientific knowledge is evident 
from a recent memo [9] about two studies from 2018, which show a possible link 
between cancer and high-frequency electromagnetic fields. In addition to their 
strengths, the studies also have limitations. ICNIRP concludes the following about 
radio frequency fields (see the summary of [9]): 

"ICNIRP concluded rhat these substantial limitations preclude conclusions 
being drawn concerning RF EMFs and carcinogenesis." 

Thus, based on the findings in these studies, it is impossible (preclude} for ICNIRP 
to conclude that a link exists between radio frequency electromagnetic fields and 
the development of cancer. Some argue that ICNlRP is rationalising the evidence 
for such causal links, while magnifying the evidence against possible causal links. 
However, the process of scientific practice only allows for a significant change in 
current scientific knowledge, if it is accompanied by solid results that can stand the 
test of scientific criticism. This also implies that differences of opinion will continue 
to persist among scientists until such change is accepted. This is regularly observed 
across the scientific board and constitutes the essence of the self-cleansing ability 
of the scientific community. 

The practices of ICN IRP and the integrity of its members are described in (1 O]. 

2.3. 1 Principles of the ICNIRP Guidelines 

Having knowledge about when an effect occurs and the potential impact it could 
have on health is imperative for preventing adverse health effects from exposure to 
external factors. This knowledge can be gained through biological, epidemiological 
and health studies and/or through in vitro or in vivo experiments on animals. This list 
is not exhaustive, but it indicates that the severity of each effect must be established 
in order to provide a basis for deriving exposure limits. Uncertainties in scientific 
knowledge and/or cohdilions may give rise to the introduction of safety factors. ICNIRP, 
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for example, establishes the limits which, according to scientific knowledge, would 
provide adequate protection. 

For a comprehensive and exhaustive overview of what is currently being done, please 
visit the websites of the WHO, IEEE, Health Council of the Netherlands and ICNIRP 
for more information about their current activities. These organisations regularly 
assess current scientific knowledge. New knowledge can lead to changes in the 
limits. A change does not necessarily mean a that an exposure limit will be reduced 
(made more severe), rr could also be increased (made less severe). A revision of the 
ICNIRP Guidelines is expected to be published in the first quarter of 2020. When the 
ICNRIP Guidelines have been revised, it is recommend that the conclusions and 
recommendations presented in Chapter 7 be revisited in light of the revision . 

Only observed effects, which can stand the lest of scientific crilicism 6, can be used 
as basis for developing the ICNIRP Guidelines. ICNIRP has established that these 
effects are: 
• Thermal effects 

The temperature rise in the body and/or in the head and limbs should be restricted . 
This is similar to the aforementioned effect. which occurs when the eye is exposed 
to very high levels of radiation that lead to development of cataract. This can be 
compared to boiling an egg, where the egg white turns into a solid. white mass. 
It should be noted that this only occurs at much higher levels than the ICNIRP 
Guidelines allow. 

• Non-thermal effects such as contact currents and induced electric currents 
These electric currents should not be allowed to compete with the electric currents 
inside the body. One example is the prevention of unintentional stimulation of 
nerve pathways. 

• Thermoelastic effect 
This is a low thermal effect known as RF-pulsed hearing or microwave auditory 
effects. The exposure levels depend on the average volume of energy in a single 
pulse. The intensity depends on the average volume of energy in a single pulse . 
[11] shows that these clicks can only be heard in a very quiet environment. Even 
at peak field strengths against the ICNIRP Guidelines, the generated acoustic 
energy is still well below the limit at which hearing impairment occurs. The ICNIRP 
says the following about his effect, "Repeated or prolonged exposure to microwave 
auditory effects may be stressful and potentially harmful". However, neither the 
ICNIRP Guidelines, nor the IEEE standard [12] or the WHO (B] have established 
any exposure limits as these effects would not occur under normal conditions . 

The CENELEC (Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique) standard 
EN50413 (13] describes the methodology to be used to determine exposure to 
electromagnetic fields. This can be done by conducting measurements . CENELEC 
describes the measurement method to be used. Exposure can also be determined 
through (computer) calculations based on the properties of the transmitting antennas 

D The practice of science is built around understanding observations, formulating hypotheses, 
testing hypotheses, adjusting hypotheses , reassessing hypotheses and having them replicated 
by other (multiple) research groups . The careful complelicn of this process and the withstanding 
of cn1ical analyses by peer scientists are essential criteria for obtaining scientific acceptance. 
The Berkeley Un versity website [52] explains the scientific process in a simple, easy to 
understand manner. 
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and the transmission power. Currently, the EN50413 standard is in revision and is 
known as PREN 50413of1January2018. 

ICNIRP has established heat exposure limits as intense heat production in the body 
can be harmful (thermal effect). This also applies to induced electric currents, which 
could interact with the currents naturally occurring in the human body. The guideline 
for frequencies below 100 kHz was published in 2010 [141 and applies to those 
frequencies . Because this report primarily concerns electromagnetic fields above 
100 kHz frequency, publication [14] will not be covered in greater detail. 

As mentioned earlier, radio frequency electromagnetic fields can increase the 
temperature of biological tissue. To this end, ICNIRP has established basic restrictions 
for heat stress, power density of the electromagnetic field and induced currents, see 
page 508 in [1]. The basic restrictions for heat stress are given as Specific Absorption 
Rate [W/kg] , which indicates the amount of electromagnetic power absorbed per 
kilogram of weight. ICNIRP identifies two types of SAR values as basic restriction : 
whole body SAR and localized SAR (for head, torso, and limbs). The basic restriction 
for whole body SAR is 0.08 W/k.g, 2 W/kg for localized SAR and 4 Wlkg for limbs. 
These three basic restrictions apply to the general public . 

The basic restrictions and the exposure limits derived from them include a safety 
margin, which is applied to the exposure level at which biological effects were found . 
This exposure level is expressed as a threshold level in the context of the discussion 
on ALARA further on in this report. In the Guidelines, this threshold level - the SAR 
level for RF energy- is defined as the level at which possible adverse health effects 
may occur. This threshold level is reduced by a safety margin of a factor of 50 for 
establishing the exposure limits for the general public (in other words the exposure 
limits for the general public are set at 1/50th of the threshold level). The factor of 50 
has been chosen to take account of differences in human physique, vulnerable groups 
such as the elderly, children and/or people with poor health. 

The exposure limits are given as a function of the frequency of electromagnetic 
radiation, a fact that can be confusing for the uninitiated. For example, a high-voltage 
power line at 50 Hz is subject to a different limit than a radar at 1 GHz, or a WiFi router 
operating at 2.4 GHz and/or 5.8 GHz. 

It should be noted that the ICNIRP Guidelines specify an averaging lime of 6 minutes 
for establishing the lime-averaged exposure. As such, an occasional, short-term 
exposure that exceeds the ICNIRP limit will not automatically result in exposure that 
exceeds the time-averaged lCNIRP limit. It should also be noted that the ICNIRP 
Guidelines set threshold levels for the peak electric field strength levels (see left 
column, section two on page 513 of [1 ]). 

It is important to note that, according to current scientific knowledge, 'below the ICNIRP 
limit' means that the general public is provided adequate protection against the adverse 
effects of exposure to electromagnetic fields . 
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The ICNIRP Guidellnes [1] were re-ratified by ICNIRP in 2009; see the following quote: 

"However, it is the opinion of fCNIRP that the literature published since the 1998 
guidelines has provided no evidence of any adverse effects below the basic restrictions 
and does not necessitate an immediate revision of its guidance on limiting exposure 
to high frequency electromagnetic fields." [15]. 

2.3.2 Electromagnetic Fields Committee of the Health Council of the Netherlands 
In addition to ICNIRP, the Electromagnetic Fields Committee of the Health Council 
of the Netherlands (EMF) regularly assesses scientific knowledge as well. Generally 
speaking, while the Health Council Committee confirms the scientific analysis and 
findings of the ICNIRP in its advisory reports, it also conducts its own assessments. 

The Committee also states that, to date, there has not been any consistent scientific 
evidence to verify the existence of long-term effects. In a recent advisory report, the 
Health Council reported the following about the probable link between mobile 
phones and tumours on page 11 [16] (verbatim quote): 

"Near haar oordeel kan niet worden gesteld dar er een bewezen verband is 
tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd 
risico op tumoren in de hersenen of het hoofd-hals gebied. Op basis van de 
zeggingskracht van de beschikbare gegevens kan volgens de commissie slechts 
worden geconcludeerd dat zo'n verband niet vaft uit te s/uiten. De commissie acht 
het onwaarschijnlijk dat blootstef/ing aan radiofrequente velden, die samenhangt 
met het gebruik van een mobiele telefoon. kanker veroorzaakt. Gegevens uit 
dierexperimenten wijzen op de mogelijkheid dat bJootstelling aan dergelijke 
ve/den de ontwikkeling van tumoren stimuleert. Het is echter onduidelijk of 
hiermee de toegenomen kans op tumoren in de hersenen en het hoofd
ha/sgebied, die in sommige epidemiologische onderzoeken is waargenomen, 
kan warden verklaard. De commissie vindt hat waarschijnlijker dat een 
combinatie van verstoring, vertekening en toeval de verklaring vormt voor de 
epidemiologische bevindingen. •{In its opinion, it cannot be said that a proven 
link exists between prolonged and frequent use of a mobile phone and increased 
risk of brain, head and neck tumours. Based on the weight of the available 
scientific evidence, the Committee can only conclude that such a link cannot 
be ruled out. However, it finds it unlikely that exposure to radio-frequency fields 
associated with the use of mobile phones will cause cancer. Data from animal 
experiments suggest that exposure to such fields may stimulate the development 
of tumours, but it is unclear whether this can explain the increased risk of brain, 
head and neck tumours that have been observed in some epidemiological 
studies. The Committee believes that a combination of disturbance, distortion 
and coincidence is more likely the reason for epidemiological findings relating 
to these diseases.] 

2.3.3 National Toxicology Program (NTP) ·Study 2019. 
As mentioned in section 2.3, scientific knowledge should be assessed regularly as 
ICNIRP shows with the publication of [17]. The carcinogenicity of GSM and UMTS 
fields is reported in a recent October 2019 publication known as the NTP study [18]. 
It is noteworthy that during exposure. the lowest applied whole-body SAR limit during 
this animal experiment is 1.5 Wfkg. This lowest limit is a factor of 18.75 higher than 
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the ICNIRP basic restriction for whole body exposure. Although Smith-Roe et al. 
presume that the body temperature did not rise more than 1°C throughout the study, 
they also report that it is not clear how electromagnetic fields induce the DNA damage 
they found . The extent to which findings from animal experiments can be translated 
to human outcomes also remains in question. Especially since during testing conditions 
the trial animals' whole body was exposed to electromagnetic fields in a completely 
different way than how a human being would be exposed while making a call, i.e. with 
the phone held a!;)ainst the ear. Smith-Roe at a/. are cautious about their findings, 
noting "Thus, whether the findings in the NTP animal studies (e .g . .. .. ) indicate 
a potential for adverse health outcomes in humans remains a question" (see 
"Discussion" of [1 BJ). Whether the results of this NTP study will lead the Health 
Council to change its position remains to be seen. 

2.3.4 Cumulative Exposure 
During the meetings held by the Municipality, residents argued that the Thales 
report [19] does not address the cumulative effect of exposure to multiple radiation 
sources. This observation is correct. The report specifically refers to mobile telephony, 
KNMl's weather radar and navigation radars on ships on the Waal. Upon reflection, 
accumulation is not the correct term, although it has been used recently, see among 
others [20]. This is because radiation does not accumulate over lime, unlike ionizing 
radiation . But the heating effects will add up as a result of the simultaneous accumu
lation of all individual effects and contribute to the overall heating effect . That is why 
in this report, TNO prefers to use the term cumulative exposure (to multiple sources) 
rather than accumulation. 

The ICNIRP Guidelines recommend a methodology for determining whether cumulative 
exposure to multiple radiation sources exceeds the threshold level. This methodology 
factors in several radiation sources with potentially different frequencies . Then, in 
order to determine compliance with the lCNIRP exposure limit, the following equation 
needs to be calculated: 

where Ei (in the numerator) is the electric field strength to be measured, or calculated, 
for frequency i. Et,i (in the denominator) is the electric field strength reference level 

given as maximum frequency'!' in the lCNIRP. L, calculated by taking the square 
root of the summed sequence, results in the fraction of the total ICNIRP exposure 
limit. L multiplied by 100 yields the limit in percentage terms . 

The square root of the above equation must then be taken lo calculate the percentage 
of the total limit for the combined exposure . If the square root is consistent with the 
situation where there is only one frequency, then the calculation used here for 

cumulative exposure will yield the original ratio L = !.... For the sole determination of 
EL 

whether the cumulative exposure meets the ICNlRP exposure limits, then determining 
whether the summed sequence is less than or equal to 1 is sufficient. Therefore, the 
application or non-application of the square root is not important. 
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2. 3.4. 1 Different sources of electromagnetic fields 
This section covers cumulative exposure to electromagnetic fields in more detail. The 
threshold levels recommended in the ICNIRP Guidelines depend on the frequency. In 
addition to the time-averaged value of the electromagnetic field, ICNIRP also imposes 
a restriction on the peak value of a pulsed field. figure 1 shows the threshold levels 
for the electric field according to the ICNIRP Guidelines [1]. Frequency dependence 
can be clearly seen here. 
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Figure 1 Limits for the electric field according to ICNIRP 1998. The arrows show the threshold 
levels for the general public. The top arrow represents the threshold level for the peak 
rield strength of a pulsed signal, the bottom arrow the lime-averaged field value. 

During daily activities, people are exposed to electromagnetic fields from various 
sources, such as mobile phones, Bluetooth devices, WiFi access points, anti-theft 
gates, (garage) door openers, Smart keys, wireless payment, and so on. The exact 
type of exposure varies, depending on the type of sources, the distance to each 
source and the use. The head's exposure to a mobile phone is different from its 
exposure to hands-free earbuds. 

As such, we cannot provide an exact calculation as to the type of cumulative exposure 
each resident will experience. TNO will, however, provide an outline of the expected 
exposure to various sources, using an assumptions-based approach. When making 
these assumptions, TNO will choose a value that makes the calculation higher (worst
case estimate) than a value that makes the cumulative exposure more favourable in 
relation to the threshold level. In an earlier memorandum, TNO advised [20] to verify 
through measurements whether the SMART-L radar system complies with the ICNIRP 
Guidelines in effect prior to putting it into service. An upper limit of the expected 
cumulative exposure can be obtained by not seeking the most favourable value for 
each source in the calculations. In Chapter 5, this calculation will be specifically 
illustrated for the closest location to the SMART-L radar. 
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In daily life, people are perpetually exposed to various radio frequency sources. 
such as: 
• broadcasting technologies (analogue, DVBT, DAB+); 
• mobile telephony base stations: 
• WiFi, one or more wireless routers and other devices using WiFi, such as 

computers (particular1y laptops), wireless camera systems, mobile phones, 
tablets, photo cameras; 

• personal mobile devices, such as Bluetooth in wireless headsets, mobile 
phones, tablets and laptops; 

• DECT home phone. 

The above list is not exhaustive but provides an impression of what a Dutch household 
can be exposed to. In [21], the RIVM [National Institute for Public Health and the 
Environment] analysed the exposure of citizens to electromagnetic fields and fields 
under typical conditions and states that, in general, the recommended ICNIRP 
exposure limits (referred to as reference levels in [21]) are not exceeded. 

The following established sources will be factored into the calculation in Chapter 5. 
• KNMI weather radar; 
• the primary radar (PSR) of the SMART-L system; 
• the secondary radar (MSSR) of the SMART-L system. 

The following mobile sources will also be factored in: 
• ship navigation radars on the Waal; 
• mobile telephony and broadcasting technologies, using measurements perfonned 

by the Agentschap Telecom (radio communications Agency) [22). 
It should be noted that the measurements by the Agentschap Telecom relate to 
the exposure levels from the base stations and broadcasting masts. The exposure 
levels from personal mobile phones, DECT phones and WiFi equipment are not 
included in these measurements. TNO has made an estimate of the expected 
exposure levels from these radio frequency sources. 

2.3.5 Developments in 5G Technologies 
A letter concerning SG technologies and health sent recently by the State Secretary 
for Economic Affairs and Climate and the Minister for Medical Care and Sport to the 
Speaker of the lower House, [23], is informative in this context. The document 
concludes (verbatim quote): 

#All the studies that nave now been completed and the Health Council's advisory 
reports, which include all the literature, show that there are no indications [of 
health risks] as long as exposure remains below the exposure limits." 

The website of the knowledge platform Electromagnetic Fields provides additional 
information about SG technologies [24]. At the time of writing, 5G technologies are 
still in development in the Netherlands. For more information. please refer to the 
website of the Antennebureau [25] . 
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Because 5G technologies are still in development, little -can be said in this report 
about what the contribution of 5G will be to the cumulative exposure in Herwijnen. 
Initial measurements of the electrical field strengths at the experimental sites show 
that the maximum field strengths do not exceed the 3 Vim value, which means that 
the expected exposure to 5G is below the ICNlRP Guidelines [26). The Netherlands 
Radiocommunications Agency, however. is still on the fence, as can be read in the 
following conclusion: 

"As is to be expected in experiments with test rigs, the results of the measure
ments are strongly inffuenced by the settings of the systems chosen by the 
operators; a different transmission power is used for each test rig. The measured 
field strengths therefore only provide an indication of the 5G systems used. n 

Another aspect involves the expectation that the 5G bandwidth and the short delay 
times will change the character of use, including use in autonomous systems. This. 
too, will have effects on future exposure, which cannot be adequately quantified at 
this time. 

2. 3. 6 Conclusion about simultaneous, cumulative exposure 
An exact value cannot be given for every resident of the Herwijnen village centre in 
the municipality of Nieuw Betuwe. The exact exposure depends very much on the 
number of sources of electromagnetic fields, the type and effective emitted power per 
source, the modulation form and the distance to that source. The residents' devices, 
especially, create uncertainties in "what the exact exposure level" would be. 

The cumulative exposure for the plot closest to the proposed radar system is explained 
in more detail in Chapter 5. taking into account SMART-L, mobile telephony and 
broadcasting technologies as well as navigation radars on the Waal. 

2.4 Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) and Electromagnetic Fields 

Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS} is a progressive neurodegenerative disease, which 
leads to muscular weakness and paralysis and is usually fatal two to five years after 
the first symptoms appear ( [27) and (28]). The exact cause of ALS is still unknown. 
A correlation between genetic traits and environmental factors is considered an 
important factor in the development of ALS. A 2015 review article by lngre et.al. (27] 
provides an overview of this disease. 

2.4. 1 Possible Causes of the ALS Disease 
Environmental factors likely involved in the development of ALS are diverse. see for 
example Ing re et.al. (27). It is presumed that certain genetic expressions are stimulated 
by environmental factors, which can cause ALS to develop. Considerable scientific 
research is conducted in order to gain a better understanding of the disease. A recent 
dissertation (29), however, shows that science does not have any conclusive answers 
for this. 

The Health Council expects to publish an advisory report on low-frequency 
electromagnetic fields and ALS in the first quarter of 2020. 
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2.4.2 ALS and Low-Frequency Electromagnetic Fields 
A scientific literature review and meta-analysis of ALS and exposure in the workplace 
is provided in [30]. It also establishes a likely correlation between low-frequency 
electromagnetic fields and ALS. The same is true for electric shocks. It is important 
to note that if a statistically significant correlation exists, it does not mean that low
frequency electromagnetic fields cause ALS. This statistically significant correlation 
also applies to occupational exposure in the electric power and welding industries . 
Because of the large difference in exposure to low-frequency electromagnetic fields 
between these industries and residents, the result is not necessarily applicable to 
a residential situation. 

2.4.3 ALS and Radio Frequency Electromagnetic Fields 
A literature review has revealed a lack of research into establishing a possible link 
between radio frequency electromagnetic fields and ALS. A recent article published 
by Luna et al. [31] reports a possible link between populations living in the vicinity of 
GSM base station antennas and a statistically significant increase in the relative risk 
of developing ALS. 

Although the authors are cautious about causal interpretations in their study, and 
conclude that more studies are needed to establish a possible link between radio 
frequency electromagnetic fields and neurodegenerative diseases, the study appears 
to be lacking in many areas: 
• The main problem is that Luna et al. have no knowledge of the residential locations 

of the control group They distributed the control group equally in buildings based 
on building locations but specified the residential addresses of the ALS patients. 
The assumption that the analysis is correct based on this manner of grouping is 
simply not correct. 

• Mobile telecom providers design their networks such that they can offer their 
customers sufficient capacity. This means that the more densely populated an area, 
the more base stations can be expected. It is unclear whether the respondents 
in the control group live in locations with a similar population density. 

• An additional problem is that the sources of exposure changed over the course 
of the study; in addition to GSM (2G), UMTS (3G) had also been rolled out, with 
LTE (4G) following fairly quickly on its heels. Mobile phone use had also changed 
drastically over time. These types of changes over time make it extremely 
complicated to establish a correlation between an adverse health effect and 
a specific exposure. 

• A common problem in such studies is the risk of misclassification of exposure. The 
authors have used simple free-field calculation models and ignored environmental 
factors such as buildings. They claim that the measurements and calculations 
do not contradict each other, even though they failed to conduct a proper exposure 
study. 

2.4.4 Scientific Assessment of Article by Luna et.al. {31] 
The study by Luna et al. (31] was methodologically inadequate to support any 
conclusion about a possible correlation between electromagnetic RF fields and the 
development of ALS. 7 

7 TNO consulted experts at the Utrecht University (IRAS) for assistance in evaluation [31] of the 
quality and interpretation of the study (49) . 
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Lastly, it should be noted in this respect that a statistically significant correlation 
does not necessarily mean that a causal relationship exists, see Appendix B. 
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3 Laws and Regulations, Precautionary Principle, 
A LARA 

3.1 Current Framework In the Netherlands 

22148 

To prevent adverse health effects resulting from human exposure to excessive 
levels of electromagnetic fields , the Netherlands has adopted the exposure limits 
recommended in the ICNIRP Guidelines. In Council Recommendation 1999/519/EC [4], 
the Council of the European Union recommends that Member States adopt these 
exposure limits. Over the years, the Council of State has determined by decisions 
200102167/1, 200508031/1, 200506514/1, 200800497/1, 201506265/1/A 1, 
201006187/1/H1, 20180106211/A 1, 201803436/1/A 1, that the ICNIRP exposure 
limits should be adopted for the assessment of exposure to electromagnetic fields . 

The foregoing list is not exhaustive but aims to show that the Council of State has 
been using the ICNIRP Guidelines as an assessment framework for years spanning 
the period 2001 to 2018. A substantive analysis of these decisions falls outside the 
scope of this study. 

3.2 Our Neighbouring Countries 

The RIVM report [5] provides an inventory of whether and to what extent national 
guidelines, possibly enshrined in law, differ from the ICNIRP Guidelines. As stated 
earlier, a Member State's guidelines may be different from the recommendation 
of the Council of the European Union (document 1999/519/EC (4]). Establishing 
threshold levels is a sovereign matter and each Member State is entitled to establish 
its own guidelines. It should also be noted that there is a great diversity in the 
different guidelines adopted by each Member State, which makes it difficult to draw 
a comparison. It is also noteworthy that the divergent guidelines often involve the 
presence of mobile telephony base stations and broadcasting systems. 

The RIVM report defines the following three groups of clusters in comparing the 
various reference levels : 

Group 1 
Group 1 includes the countries that have transposed the recommendation of the 
Council of the European Union (document 1999/519/EC [4]) into their national laws. 

Group 2 
Group 2 includes the countries that have not transposed the recommendation of the 
Council of the European Union (document 1999/519/EC [4]) into their national laws. 
The Netherlands falls into the latter group, with the report noting that telecommuni
cations companies adhere to the lCNIRP Guidelines on public places. 

Group 3 
Group 3 includes the countries that have adopted stricter reference levels than the 
recommendation of the Council of the European Union (document 1999/519/EC 
[4]). With regard to Group 3, RIVM reports the following : 
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"In the third group of member states, there are stricter reference levels and/or 
basic restrictions based on the precautionary principle and/or due to public 
pressure. 
The limits chosen are sometimes based on the pn·ncip/e 'as low as reasonably 
achievable without endangering service '. One practical choice for stricter limits 
can be to adopt the lower limit for interference in the European standards for 
electromagnetic compatibility (for example in Belgium) . In other countries the 
reasons for particular limits are unclear or arbitrary (for example in Greece and 
Italy). In some member states the stricter reference levels are applied as 
exposure limits that may not be exceeded. Since there is a great diversity in 
particular rules and limits, a summary is given per member state." 

Thus, there appears to be a greater diversity of policy among the various Member 
States. In the following sections in this chapter, we cover the precautionary principle 
and ALARA, which likely played a role in the considerations of the Member States in 
Group 3. These countries are Belgium, Bulgaria, Croatia, Greece, Italy, Lithuania, 
Luxembourg, Poland and Slovenia. We cannot provide a clear assessment within 
the context of this study as to whether the current and future situations will meet the 
requirements of the above-mentioned countries. An example of this is Belgium; 
a country that is often referenced for its application of the precautionary principle. 
The maximum permissible electric field strengths in Belgium vary from 3 Vim per 
antenna location to 21 Vim in cumulative exposure. However, the regulations differ 
from region to region. Brussels has adopted the lowest limit. In Wallonia and Flanders, 
a 3 Vim limit per antenna location is adopted for the public domain , with a total 
exposure limit of 20.6 Vim (at 900 MHz). Brussels has adopted a total exposure 
limit of 6 Vim for total exposure in public places (see footnote 3 of [5]) 8. 

It should be noted that the Brussels Capital Region has declared the so-called 
'ordinance' [32} Inapplicable, among other things, to the electromagnetic fields of 
personal devices. Thus, personal systems will be excluded from consideration of 
cumulative exposure in Appendix C of this report. 

3.3 Precautionary Principle and ALARA 

On 28 September 2008, the Health Council presented to the Minister of Housing, 
Spatial Planning and the Environment an advisory report entitled "Precaution with 
reason" (33]. This advisory report was prepared in response to the increasing desire 
to apply the precautionary principle (in terms of policy). After scientific analysis, the 
Committee will submit an advisory report on what the precautionary principle involves 
and how it could be applied. The Committee's advice is primarily intended for 
policymakers, but the Committee states that it is also useful for all parties involved 
in decision-making. 

The Committee does not view the precautionary principle as a decision-making rule 
that can be generally applied to situations with uncertainties. In the Committee's 
view, the precautionary principle is a strategy for: 

8 Anne" C shows how the simultaneous cumulative exposure would occur 1f the strictest Belgian 
guidelines (Brusse s) were adopted. 
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"dealing with the uncertainties in a vigilant, careful, reasonable, transparent 
and situation-specific manner." 

The Committee is also of the opinion 

"that (possible) adverse effects should not necessarily outweigh (possible) 
positive ones." 

(both quotes from (33] on page 15). 

To illustrate the second opinion : the fact that mobile telephony helps save human 
lives is a positive effect that should certainly be taken into consideration. 

The precautionary principle applies to issues where (great) uncertainty exists. The 
uncertainty is of such a degree that it makes decision-making challenging. The 
Committee notes that, over the past decades, the approach to the issue of risks within 
the decision-making process has shifted from an almost exclusively technological and 
scientific framework to one where the psychological and sociological aspects of 
citizens' perception of risk are also taken into consideration. The Committee therefore 
recommends that relevant social partners be involved early in the implementation of 
the risk policy. Openness and transparency should be central to this (see page 17 
of [33]). 

In its advisory report, the Committee highlights a strategy that can be regarded as 
a precautionary principle for addressing uncertainties. The precautionary principle 
can be a useful strategy for mitigating the risk of overlooking early warnings and an 
opportunity for limiting damage as much as possible through learning by restricted 
error. The precautionary principle is no guarantee that society will be spared 
unpleasant surprises. 

A good example of addressing uncertainties in an informed manner can be found in 
ionizing radiation protection . The impact of the ALARA principle has created a culture 
where the informed handling of uncertainties and risks has become commonplace. The 
ALARA principle is regularly cited as an approach for implementing the precautionary 
principle. Whether this is actually the most obvious course of action depends on the 
reasonableness of the measures to be taken in relation to knowledge of possible 
risks and uncertainties. 

3. 3. 1 As Low as Reasonably Achievable 
The ALARA principle is not identical to the precautionary principle, see Appendix E 
in (33]. The ALARA principle is a principle of radiation protection stating that whenever 
ionizing radiation has to be applied to humans, animals or materials, exposure should 
be as low as reasonably achievable. Within this domain of radiation protection, it is 
an established fact that exposure to ionizing radiation increases the risk of cancer. 
The uncertainty here is that not every individual develops a tumour at the same dose9 . 

While one individual may not develop tumours at a given dose, another might. There 
is a stochastic element in the risk assessment for each individual, which gives rise to 
uncertainty. However, the conclusion that can be drawn from theoretical considerations 
and study findings is that the risk of developing tumours decreases at a decreased 
dose. This is referred to as LNT (Linear Non-Threshold}. In the LNT model, the 

9 Dose: the sum of all periods of radiation intensity level multiplied by the exposure time. 
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assumption is that (at low radiation doses) any dose higher than zero increases the 
risk of cancer in a linear fashion. Because there is no threshold level and uncertainty 
exists about the possible adverse health effects from any form of exposure to ionizing 
radiation, the ALARA principle serves as a logical step for implementing the 
precautionary principle. The reverse reasoning does not work, i.e. implementing the 
precautionary principle does not automatically mean implementing ALARA. 

3.3.2 ALARA and Electromagnetic Fields 
Although the ALARA principle is a safety principle specifically designed to provide 
protections against adverse health effects of ionizing radiation, it can also be 
implemented as a precautionary principle to prevent other forms of exposure to 
potentially harmful environmental factors, such as exposure to chemical substances 
or disease-causing hazards. These exposure aspects fall outside the scope of this 
study and will not be covered further in this report. 

The possible implementation of ALARA and exposure to electromagnetic fields is 
discussed in more detail in this section. To this end, a distinction is made between low
freQuency electromagnetic fields below 300 Hz and high-frequency electromagnetic 
fields in the 10 MHz - 300 Ghz freQuency range. In this report, the freQuency range 
between 300 Hz and 10 MHz is considered a transition area and given the scope of 
the study where the RF sources are between 80 MHz and 12 Ghz, this distinction is 
justified. 

3.3.2.1 Low-Frequency Electromagnetic Fields (<300 Hz) 
ALARA is applied to reduce exposure to non-ionized radiation in the low freQuency part 
of the spectrum. This problem involves high-voltage power lines and is of a completely 
different order than radio frequency (radar) signals. What the science fails to mention, 
however, is that there is a clear, statistically significant association, but no causal 
link, between low-freQuency magnetic fields stronger than 0.4 µT and the incidence 
of childhood leukaemia. According to the statistics, for every one additional death 
every two years, about 135 new cases of childhood leukaemia are diagnosed 
annually in the Netherlands (34}. Biological effects have been found to occur at low
freQuency magnetic fields stronger than 100 µT, but it remains a scientific challenge 
to understand why epidemiological research findings indicate an increased risk of 
childhood leukaemia for time-averaged exposure greater than 0.4 µT. A conclusive 
biological mechanism has not been established and this biological mechanism is 
still being sought within this field of research, see review article [35]. 

In this context, it is important to reiterate that exposure to low-frequency electromag
netic fields creates an entirely different interaction than exposure to radio-freQuency 
electromagnetic fields. 

On 1 October 2019, the Minister of Economic Affairs and Climate sent the advisory 
report "Precautionary policy on High Voltage and Health" to the Lower House of 
Parliament [36]. Further to the discussion on the precautionary principle and ALARA 
in section 3.3.1, implementation of ALARA with respect to exposure to low-frequency 
electromagnetic fields as an implementation of the precautionary principle may not 
be necessary, but it is useful in preventing social unrest and possibly disproportionate 
measures. The new advisory report abandons the 0.4 µT limit and the distinction 
between old and new situations. In the coming period, the Minister of Economic 
Affairs and Climate will adopt ALARA measures in consultation with stakeholders. 
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3.3.2.2 High-Frequency Electromagnetic Fields (10 MHz to 300 GHz) 
RF has shown no clear and consistent, statistically significant association with cancer; 
however, a slightly increased risk has been found for prolonged mobile phone use 
[37]. In [37]. a suggestion is proposed to change the lARC classification from 28 
(possibly carcinogenic) to 1 {carcinogenic) based on this new scientific knowledge. 
In a recent short note, ICNIRP slated the following about RF fields and possible 
carcinogenicity: 

"ICNIRP concluded that these substantial limitations preclude conclusions 
being drawn concerning RF EMFS and carcinogenesis." [9] 

The scientific debate is therefore ongoing . For the purposes of completeness, it is 
noted here that exposure to the proposed radar system is different from exposure to 
a mobile phone held against the ear during long and frequent phone calls. 

3.4 Scientific Uncertainty versus Policymaking 

In its 2016 advisory report on mobile phones and cancer [16], the Health Council 
states the following in its conclusion: 

"It follows from the conclusions that were recently formulated that the value of 
the measures to reduce exposure to radio frequency electromagnetic fields is 
unclear. Nevertheless, the Committee would like to reiterate fts earlier 
recommendation: implement the A LARA principle. In other words: keep 
exposure as low as reasonably achievable. For example, it is unnecessary for 
devices to trensmit at a higher power or for a longer period of time than is 
necessary to have a good connection. In this respect, the Committee stands 
behind the recommendations in the Health Council's advisory report on 
Precaution with Reason." [33) 

The Committee also states the following based on the uncertainty expressed in the 
conclusion [16): 

"However, it is unclear whether this explains the increased risk of brain, head 
and neck tumours, which have been observed in some epidemiological studies. n 

The recommendation is to refrain from making exposure to humans higher than 
necessary for the operation of one or more systems. For example, in its advisory 
report, the Health Council also refers to the use of earbuds instead of holding the 
phone against the ear. Not because there is scientific evidence that suggests this 
would be better for health, but to make head exposure - if the user (m/f) so wishes 
for whatever reason - as low as possible, which aligns with the implementation of 
the ALARA principle. It is very important to note in this context that this advisory 
report by the Health Council has been given for the use of mobile phones and that 
epidemiological studies were conducted on people who make (frequent) calls with 
their phone held against their ear. The exposure in such cases is very different from 
exposure to sources that are further away, such as a base station, radar system, 
and so on. 

However, from a scientific perspective there is no reason to recommend the 
implementation of ALARA for radio frequency electromagnetic radiation, as has 
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recently been done for high-voltage power lines. The application of the safety factor 
50 (for the public) can be construed as implementation of the precautionary principle. 
The scientific uncertainties brieny addressed in this report could, despite the current 
ICNIRP Guidelines, encourage policymakers to implement ALARA and reduce the 
permissible exposure limits. Possible implementation of Al.ARA for radio-frequency 
electromagnetic fields in this case extends beyond the proposed location of the 
SMART-L radar in Herwijnen. The WHO Backgrounder on Cautionary Policies [38]" 
could be ~elpful in policymaking , as could the advice on communication on electro
magnetic fields and health (39]. The RIVM (21) also provides various frameworks for 
action. 
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4 Thales S MART-L Report 

The report by radar manufacturer Thales [19] provides insights into exposure to the 
primary radar component of the SMART-L system and the safe positions {in altitude 
and distance) to the radar antenna. These are the positions that comply with the 
ICNIRP Guidelines for the 'General public'. The report has been written for technical 
experts such as safety engineers. TNO believes that the format of the report does 
not lend itself to publication as an appendix to an Environmental Impact 
Assessment (EIA) or to publication for public viewing, for example. 

At the behest of the Central Government Real Estate Agency, TNO assessed the 
manufacturer's report. as well as the technical information, and subsequently 
conducted an audit. This assessment was submitted in a letter report to the Ministry 
of Defence in 2017 [40]. Based on the documents and information made available, 
as well as the discussions during the audit, TNO has found no reason to assume 
that the electromagnetic field strength levels produced by the proposed radar system 
will breach the boundaries of the installation site or exceed the maximum threshold 
levels of the ICNIRP Guidelines [1). This conclusion applies only to the SMART-L 
primary surveillance radar (as the sole source} and to the configurations calculated 
in the reports. (The cumulative exposure analysis is provided in this report}. 

A new version of the Thales report was published in the autumn of 2019 (41]. There 
are significant differences with the first version [19). The safe distances to the boresight 
for the tracking antenna mode (higher than 24 m above ground level) have increased 
by more than 25%. In the rotating antenna mode, however, the safe distances to the 
antenna radiating surface have decreased, but the pattern is more erratic at lower 
levels. The conclusion that the system meets the requirements is maintained. 

TNO tested these new data for plausibility and found them to be realistic. This new 
information has been used in Chapter 5 and has led to a more accurate determination 
of electrical field strength levels - especially for the tracking mode -than TNO used 
in a recent memorandum (20). 

4.1. 1 Correlation with Cumulative Exposure 
The analysis by Thales is based on the single radar system as the manufacturer 
cannot take unknown environmental factors into account. The manufacturer, as with 
a mobile phone manufacturer, is primarily responsible for analysing possible health 
effects and, if necessary, informing the user of necessary mitigating measures. 
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5 Location of SMART-L Broekgraaf 1, Herwijnen 

5.1 Expected Simultaneous Cumulative Exposure 

This chapter examines the cumulative exposure aspect in more detail. The SMART-L 
is installed at Broekgraaf 1 in Herwijnen. The nearest dwelling is 450 m from the 
SMART-Las shown in [42] (Figure 6). All cumulative exposure calculations have been 
carried out for this dwelling. A lower (peak) field strength will prevail at a location 
farther away from the SMART-L radar than at 450 m distance due to the propagation 
attenuation . 

It is not possible to define cumulative exposure in a clear-cut way. Humans are 
exposed to different sources that produce varying electromagnetic fields over time. 
Personal systems - such as personal mobile phones, DECT phones and WiFi 
routers - also make a (significant) contribution to this simultaneous cumulative 
exposure. It is therefore impossible to establish exact cumulative exposure. 
However, an analysis will be carried out to establish the order of magnitude. 

But first, an overview is given of the sources that are factored into the equation for 
determining cumulative exposure. Then an estimate will be made of the expected 
contributions from the different sources. Lastly, the cumulative exposure is determined 
and compared with the ICNIRP Guidelines [1) . 

Following the debates held in both chambers, chamber members expressed their 
desire for transparency about what the application of limits other than the lCNIRP 
Guidelines would mean. This is provided as a thought experiment in Appendix C. It 
is important to note that this appendix is intended purely for information purposes. 

5.1.1 Stationary Radar Sources 
The KNMI weather radar is located in the vicinity of the Herwijnen village centre. 
This radar is considered a stationary source. The proposed SMART-L radar system 
Is also considered a stationary source. which consists of two systems: the PSR and 
the MSSR. The calculations for the SMART-L. consisting of a PSR and the MSSR, 
take into account that the MSSR will be tu med off when the SMART-L Is used in 
non-rotating (tracking) mode. 

5.1.2 Personal WiFi Routers/APs, DECT and Mobile Phones 
This section provides an estimate of the expected exposure to personal systems 
such as WiFi Routers. DECT and mobile phones. These estimates will be included 
as typical values in the calculation of the simultaneous cumulative exposure. 

It should be noted that the contribution of personal systems depends very much on 
their use. Phones that are held against the ear will not be factored into the calculations. 
This is a very different type of exposure and cannot be compared to the far-field 
reference values stated in the ICNIRP Guidelines. The manufacturer is required to 
provide in their manual the extent to which their mobile phone comply with the 
localized SAR values recommended in the ICNIRP Guidelines. 

The radio frequency powers specified in the standards (43] and [44) for 4G and SG 
devices are used for mobile phones. The powers given in Chapter 6 of these standards 
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are 200 mW (23 dBm), which are comparable to the values of 2G (250 mW) and 3G 
(125 mW). 

5.1.3 Navigation Radars of Ships on the Waal 
Ships on the Waal may use navigation radars. This contribution is also factored into 
the cumulative exposure. Because the EMF levels of ships can vary greatly, a minimum 
contribution of one and a maximum of ten navigation radars is assumed. To obtain an 
upper limit in the worst-case approach, these ten navigation radars are concentrated 
in the same closest location. If a ship's navigation radar is farther away, the field 
strength decreases In proportion to that distance, so this can be seen as a worst
case approach. 

5.1.4 5G Technologies 
The website of the knowledge platform Electromagnetic Fields provides additional 
information about 5G technologies, see [24J. At the time of writing, 5G technologies 
are still in development in the Netherlands. For more information, please refer to the 
website of the Antennebureau [25] . 

Because 5G technologies are still in development, little can be said in this report 
about what the contribution of 5G will be to the cumulative exposure in Herwijnen. 

Initial measurements of the electrical field strengths at the experimental sites show 
that the maximum field strengths do not exceed the 3 V/m value, which means that 
the expected exposure to 5G is below the ICNIRP Guidelines [26]. The Netherlands 
Radiocommunications Agency, however, is still on the fence about the results of the 
field strength values measured. A recent article [45] on the expected exposure to 5G 
indicates that this subject is still under study. Thus, we will maintain in our analysis 
the values measured by the Radiocommunications Agency for the contribution of 
5G to cumulative exposure. 

The values specified in table 1 [26) have been used to establish the cumulative 
exposure and the contribution of 5G to it. 
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Table 1 Radiocommunications Agency's mea&Kements of exporimental 5G dcVlcas in 2019 

Location Antenll8 !=requency Measurement Technology Reid 
type range strength 

Grornngen Sta!Jc 2605 MHz 53m LTE 3V/m 
'massrve 
MIMO' 

Maastricht Dynamic 3465MHz 140m SGNew 1.1 Vim 
'massive Radio 
MIMO' 

Rotterdam Dynamic 3675MHz 170m SGNew 2.6 Vim 
'massive Radio 
MIMO' 

Simultaneous Cumulative Exposure 

The cumulative exposure is calculated in this section: The distance from the radar to 
the developed area of Herwijnen is approximately 1 km. The distance to the nearest 

dwelling, to the southeast of the radar location, is approximately 450 m. The cumulative 
exposure is calculated for the nearest dwelling. 

The ICNIRP Guidelines recommend a methodology for determining 'Nhether a.mulative 
{time-averaged) exposure to multiple radiation sources exceeds the threshold level. 

TNO has determined the exposure values according to this methodology. The results 
are set out in this chapter. The terms "minimum" and "maximum• refer to the levels 

of electromagnetic fields within 'Nhich the actual exposure will likely occur. In the 
calculation, TNO has used different starting points, where choosing the "worst" possible 

field strength is preferred. The reported values are therefore an upper limit. 

The equation for estimating electric field strength, given distance and emitted power 
is provided in Appendix A This correlation is: 

.j30 • 1,64 • PliRP .j30PlilR.P 
E,., =-.....,,....-

R R 

E [Vim] is the absolute value of the electric field vector, PHRP [W] is the effective emitted 
power relative to a tuned dipole antenna, P61R,. [W] is the effective emitted power 
relative to an isotropic emitter and R (m) is the distance between the source point 
and the observation point. These parameters can be used to estimate the electric 
field strength that can be expected from a radio frequency source. It should be noted 
that the factor 1.64 corresponds to the gain of a tuned dipole relative to an isotropic 
emitter, i.e. 2.15 dBi. 

In the calculations, the shortest distance has been taken for personal mobile, whereby 
the foregoing equation can be used to determine the field strength. This is the distance 
at which the field behaviour has far-field conditions. The rule of thumb is that in case 
of wire antennas, these conditions are present as from a wavelength distance. The 
lowest frequency is 700 MHz and the wavelength is 43 cm. Phones held against the 

ear are subject to very different rules, 'Nhereby the localized SAR must be established 
if the phone complies with the ICNIRP Guidelines. Every manufacturer is required 
to provide in their manual the SAR value relative to the localized SAR. 
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A distance of 200 cm (2 m) has been maintained for personal WLAN routers and 
DECT phone base stations. It should be noted that these distances have been 
chosen arbitrarily and will therefore provide a rough impression of the individual 
contribution to the overall exposure . The percentage contribution relative to the 
ICNIRP exposure limit has also been calculated and reported for each source. 

Due to the very low power of Bluetooth applications (during normal use: 2.5 mW), 
these sources have been excluded from the calculations. 

The expected exposure to 5G has been included as an additional factor in this chapter, 
with all the uncertainties and caveats described in 5.1.4. However, the expectation 
is that the introduction of 5G on the market will lead to the older standards (2G and 
3G) being abandoned. This means that part of the exposure now included in "Mobile 
telephony and broadcasting technologies" is superfluous. It is currently not possible 
to qualify more accurately the consequences for the introduction of 5G. 

5. 2. 1 Cumulative Exposure without SMART-L and own RF Sources 
This section covers the cumulative exposure of the following sources: 
• KNMI weather radar; 
• current RF exposure from mobile telephony and broadcasting technologies; 
• expected 5G infra structure (see 5 .1.4): 
• navigation radars on the Waal. 

figure 4 provides an overview of the expected cumulative exposure for KNMI weather 
radar, mobile telephony, broadcasting technologies and navigation radars . It is 
difficult to see from this figure that the cumulative exposure is between 1. 9% and 
15.5% of the ICNIRP Guidelines. In this case, there is a factor of 8.2 between the 
highest and lowest values . 
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ICNIRP percentage per source and cumulative 
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Figure 4 Cumulative exposure without SMART-Land own RF sources. The bars represent the 
minimum (blue) and maximum (green) expected electrical field strength Both values are 
compared wi1h the ICNIRP Guidelines Lower than 100% means that the Guidelines are 
met. 

5.2.2 Cumulative Exposure without SMART-L, but with Own RF sources 
This section provides an estimate of the contributions of proprietary systems (WLAN, 
DECT and mobile phone) to cumulative exposure. 

For the cumulative exposure where only the own RF system is taken into account, 
the cumulative exposure is shown in figure 5. It is difficult to see from this figure that 
the cumulative exposure is between 12.8 % and 22.8 % of the ICNIRP Guidelines. 
In this case, there is a factor of 1.78 between the highest and lowest values. This 
situation also complies with the threshold levels set forth in the ICNIRP Guidelines. 
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ICNIRP percentage; per sourcG and cumulative 
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Figure 5 Cumulative exposure without SMART-L, but with own RF sources The bars represent 
the minimum (blue) and maximum (green) expected electrical field strength. Both 
values are compared with the ICNIRP Guidelines. Lower than 100% means that the 
Guidelines are met. 

5.2.3 Cumulative exposure with SMART-L, but without own RF sources 
This section provides the cumulative exposure level from the following sources: 
• KNMI weather radar; 
• PSR, both with rotating antenna and non-rotating antenna (tracking mode); 
• MSSR. It should be noted that the MSSR is switched off in non-rotating mode; 
• current RF exposure level to mobile telephony and broadcasting technologies; 
• expected 5G infrastructure (see 5.1.4 ); 
• navigation radars on the Waal. 

figure 6 shows the cumulative exposure level from a rotating SMART-L antenna, which 
will be the most common situation. The contribution of own RF systems is not taken 
into account. It is difficult to see from this figure that the cumulative exposure to external 
sources is between 10.4 % and 18.5 % of the ICNIRP Guidelines. In this case, there 
is a factor of 1.78 between the highest and lowest values. This situation also complies 
with the threshold levels set forth in the ICNIRP Guidelines. 
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Figure 6 Cumulative exposure with SMART-L and without own RF sources. The bars represent 
the minimum (blue) and maximum (green} expected electncal field strength. Both 
values are compared with the ICNIRP Gu1delrnes lower than 100% means that the 
Guidelines are mel 

figure 7 shows the cumulative exposure in case of a non-rotating SMART-L antenna 
(tracking mode). The contribution of own RF systems is not taken Into account. It is 
difficult to see from this figure that the cumulative exposure is between 21.1 % and 
26.1 % of the ICNIRP Guidelines. In this case, there is a factor of 1.24 between the 
highest and lowest values. This situation also complies with the threshold levels set 
forth in the ICNIRP Guidelines. 10 It should be noted that this situation occurs when 
the SMART-L Is 'looking' exactly over the nearest dwelling at 450 m. 

This calculation is based on continuous exposure. Because the ICNIRP Guidelines 
allow a 6-minute time-average, a higher peak field strength is immediately allowed. 
However, the ICNIRP Guidelines also set a limit value for the peak field strength, 
namely 32 times the time-averaged electric field strength. In the current ICNIRP 
Guidelines [1 ], this value is 1506 V/m for the SMART-L. As long as this peak field 
strength and the average field strength do not exceed 6 minutes, the radar complies 
with the threshold levels given in the ICNIRP Guidelines. 

' 0 As a result of data recently prov ded by the radar supplier. the conlnbution of the SMART-L 1n 
tracking mode has been determined more accurately and hH therefore been adjusted 
downwards 
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Figure 7 Cumulative exposure with SMART-Lin traclong mode and without own RF systems. 
The bars represent the minimum (blue) and maximum (green) expected electrical field 
strength. Both values are compared with the ICNIRP Guidelines. Lower than 100% 
means that the Guidelines are met. 

5.2.4 Cumulative Exposure to Rotating SMART-L, Including own RF sources 
This section provides the cumulative exposure level to the following sources: 
• KNMI weather radar; 
• PSR, both in normal operation and in tracking mode; 
• MSSR: 
• current RF exposure due to mobile telephony and broadcasting technologies; 
• expected SG infrastructure (see 5.1.4 ); 
• navigation radars on the river Waal. 

An estimate of the contributions of proprietary systems (Wt.AN, DECT and mobile 
phone) to the cumulative exposure is also provided. 

figure 8 shows cumulative exposure for a rotating SMART-L antenna. It is difficult to 
see in this figure that the cumulative exposure is between 16.4 % and 24.9 % of the 
ICNIRP Guidelines. In this case, there is a factor of 1.52 between the highest and 
lowest values. This situation also complies with the thresholds set forth in the ICNIRP 
Guidelines. 
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Figure B Cumulative exposure with SMART-Land own RF sources. The bars represent the 
minimum (blue) and maximum (green) expected electrical field strength. Both values 
are compared with the ICNIRP Guidelines. Lower than 100% means that the 
Guidelines are met. 

figure 9 shows cumulative exposure for a SMART-L antenna in tracking mode. The 
contribution of own RF systems has also been factored into the calculation. It is 
difficult to see from this figure that the cumulative exposure is between 24.6 % and 
30. 9 % of the ICNIRP Guidelines. In this case, there is a factor of 1.56 between the 
highest and lowest values. This situation also complies with the threshold levels set 
forth in the ICNIRP Guidelines. It should be noted that this situation occurs when the 
SMART-Lis 'looking' exactly over the nearest building at a distance of 450 m. If the 
target is just above the edge, this exposure will be considerably reduced due to the 
high directional effect of the antenna. 

This calculation is based on continuous exposure. Because the ICNIRP-Guidelines 
allow a 6-minute time average, a higher peak field strength 1s immediately allowed. 
However. the ICNIRP Guidelines also set a limit value for the peak field strength, 
namely 32 times the time-averaged electric field strength. In the current ICNIRP 
Guidelines [1), this value is 1506 Vim for the SMART-L. As long as this peak field 
strength and the average field strength do not exceed 6 minutes, the radar complies 
with the limits given in the ICNIRP Guidelines. 
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Figure 9 Cumulative exposure with SMART-L in traddng mode end without own RF systems. 
The bars represent the minimum (blue) end maximum (g.-een) expected electrical fiold 
strength. Both values are compared with the ICNIRP Guldefines. Lower than 100% 
means that 1he Guidelines ere mel 

5.2.4.1 Conclusion about Cumulative Exposure at Plot at Broekgraaf 1A in Herwijnen 
As can be concluded from the above tables, the cumulative exposure of the expected 
external sources induding the SMART-L falls within the exposure limit set in the lCNlRP 
Guidelines [1]. 

5.3 Exposure to Peak Electric Field Strengths 

ICNIRP provides that the time-averaged cumulative exposure during a 6-minute 
period may not exceed the limit value of 1 (=100%). This has been examined above. 
Moreover, the ICNIRP Guidelines provides that the peak field strength (of pulsed 
systems such as radars) should not exceed 32 times the specified limit value. This 
limit value is frequency-dependent and table 2 shows what this means for the village 
centre of Herwijnen. 

Teble 2 Over\liew of peek field strengths compared to lhe ICNIRP Guidelines. The "percentage" 
column shows the expected peek field strength oxposin compared to the ICNIRP 
Guidelines. 

Source Frequency Ei,. •• ('//m) Et...,.('//m) Percentage 
(GHz) 

MSSR 1 12 20 1391.40 088 
KNMI wealhElf 56 6030 1952.00 3.09 
radar 
Navigation radar 10 7 1952.00 038 

PSR 1.2 108 1524.20 7.09 
PSR treclung 12 316 1524 20 2 07 
mode 
Total 12.6 

It can be noted from table 2 that the expected peak field exposure of the different 
pulsed RF systems remains well below the ICNIRP Guidelines. Even if all 
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contributions were to be aggregated, which is not required by the ICNIRP 
Guidelines, the overall contribution would remain below 13%. 
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6 Reference Measurements Performed in Herwijnen 

On 15 Odober 2019, a measurement of the electromagnetic field strengths in the 
radio frequency spectrum range 300 kHz-18 GHz WBS commissioned by the Central 
Government Reel Estate Agency. In addition to broadband measurements between 
300 kHz· 18 GHz, frequency-selective measurements between 30 MHz and 6 GHz 
were also performed. The measurements were carried out by TOV Rheinland 
Nederland B.V. based in leek. TOV Rheinland has reported the measurements in 
a measurement report [46). 

The purpose of these measurements was to determine the current background levels 
of the electromagnetic environment in the village centre of Herwijnen. A secondary 
purpose of this field measurement was to have a baseline measurement available 
for comparing differences prior to and after installation of the proposed radar system. 

TOV Rheinland conducted measurements at three different locations: Boutlaan, 
Schotensteeg and Waeldijk. Measurements were taken in five 6-minute segments. 
This was done because the current ICNIRP Guidelines recommend an averaging 
time of 6 minutes, while the revised ICNIRP Guidelines expect the averaging time to 
be 30 minutes. 

The concise results are provided in table 3. More details and the results of the 
frequency.selective measurements are set out in TOV Rheinland report [46]. 

Table 3 Elecbical Field Strengths (RMS) over 300 kHz-18 GHz measured at three locations 
(15 October 2019) in the village centre or Herwijnen 

Location 

WaaldtJk 
Schoutensteeg 
Boudaan 

Maximum average 
field strength (6 min ) 
(V/ml 
03 
0.3 
0.7 

Average field Maximum peok 
strength (30 min ) field strength (Vim] 
(Vlml 
03 21 
02 1.4 
07 1 8 

As can be seen from table 3, the field strength levels are well below the INCIRP 
exposure limit (the lowest exposure limit is 27.5 Vim). The peak field strength is 
(obviously) higher than the average field strength, but this, too, is covered by the 
ICNIRP Guidelines. On the Waaldijk, the average field strength is in the same order 
of magnitude than elsewhere. The peak field strength is slightly higher, which is 
probably due to a ship radar on the Waal. 

On Boutlaan, with a view of the KNMI weather radar, a special option of the measuring 
equipment was used to measure the radar's peak value. This is the "Extra Max-Fast 
RMS Measurement" option of the Wavecontrol SMP2 measuring tool. The RMS value 
is determined within a short time period of 4 ms. The maximum value is presented 
at each 500 ms interval. This value was 2.6 Vim and is in all probability attributable 
to the KNMI weather radar. 
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6.1 Conclusion 

The measurements carried out by TOV Rheinland [46) on 15 October 2019 are 
primarily intended as reference measurement. The measurements also show that the 
current average electrical field strengths (from different sources, i.e. combined) 
correspond to the field strength levels measured by the Netherlands Radiocommu
nications Agency (22) at various other locations. The highest measured value (at the 
Boutlaan) of 0.7 Vim RMS more than meets the lowest ICNIRP reference level of 
27.5 V/m RMS. 

The contribution of personal devices such as DEC phones. mobile phones, Bluetooth 
devices and WiFi routers are not included In these measurements. 

After development of the proposed radar system, it is advised to conduct these 
measurements again in order to ensure that the reference levels in the then-applicable 
ICNIRP Guidelines are not exceeded. 
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7 Conclusions and Recommendations 

If ICNIRP Guidelines are complied with, public health will be adequately protected 
against the possible adverse effects of electromagnetic fields. Possible installation 
of the SMART-Lin Herwijnen has been assessed against the current ICNIRP 
Guidelines [1 ]. If these ICNIRP Guidelines are revised, it is recommended that the 
conclusions and recommendations formulated in this chapter be revisited in light of 
the revision. 

The assessment shows that the SMART-L complies with the exposure limits recom
mended in the ICNIRP Guidelines [1) . Even if other radio frequency sources are 
included, such as KNMI weather radar, mobile phone base stations and broadcasting 
technologies, the ICNIRP Guidelines will still be satisfied. This will not change if own 
RF systems such as mobile phones, WiFi routers and DECT phones are included. 
The Guidelines will also be complied with in that case. 

TNO has assumed the worst-case scenario in the calculations. Where estimates had 
to be made, the exposure levels were rounded up. This ensures that the actual situation 
will not be determined in a more favourable light. 

In October 2019, TOV-Rheinland conducted measurements of electromagnetic field 
strengths. lt is advised to construe these measurements as reference measurements 
and to conduct the measurements again with the SMART-Lin search and track mode 
after installation of the SMART-L, if necessary. Compliance of the SMART-L with the 
then-ICNRIP Guidelines must be verified. 

The precautionary principle and ALARA are explained in more detail in 3.3 . However, 
from a scientific perspective and with regard to the usefulness and necessity of the 
implementation of ALARA, there is no reason to recommend the implementation of 
ALARA for radio-frequency electromagnetic fields, as has recently been done for 
high-voltage power lines. The application of the safety factor 50 (for the public) can be 
construed as implementation of the precautionary principle. The scientific uncertainties 
briefly addressed in this report could, despite the current lCNIRP Guidelines, encourage 
policymakers to apply ALARA and reduce the permissible exposure limits. Possible 
implementation of ALARA for radio-frequency electromagnetic fields in this case 
extends beyond the proposed location of the SMART-L radar in Herwijnen. 
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A Calculation of Electric Field Strengths of Radar 
Systems 

For the assessment of compliance with the ICNIRP Guidelines. peak and time
averaged field strengths must be determined for a number of radiation sources. 
There will be a significant difference between these two quantities, particularly for 
pulse-emitting radar systems. The pulse duration to repetition time ratio is referred 
to as duty cycle, usually indicated by the Greek letter ri (eta}: '1 = r I T, r is the pulse 
duration (s). Tis the pulse repetition time (s}. Furthermore, the scanning and antenna 
patterns of the radar are also important. The antenna of a so-called search radar, 
such as a ship radar and the radar of the Royal Netherlands Air Force to be installed 
in search mode, rotates at a constant angular speed. During the rotation time - usually 
a few seconds - an observer is occasionally illuminated by the main lobe of the 
antenna. The exposure time depends on the antenna's rotation speed and beam 
width. If the antenna is not pointed at the observer, the field strength at the observer's 
location will be significantly lower, possibly even negligible. The WHO also makes 
this observation in fact sheet 226 [BJ. 

The KNMI weather radar has a different scanning pattern. The radar's antenna 
produces a helix pattern that repeats every 4 minutes and 30 seconds. As a result, 
the lowest elevation angle is measured 32% of the time. With a beam width of 1 ·, 
an observer on the ground is exposed through the nank of the main lobe only 0.08% 
of the time. 

The distance to the radar antenna is also important. The power density (in W/m2) is 
inversely proportional to the square of the distance. The electric field strength (in Vim) 
is inversely proportional to the distance. These rules apply if the distance to the antenna 
is greater than the so-called far-field distance. 

In the analysis of the cumulative exposure, TNO has taken into account the systems 
whose properties are summarised in table 4. 

Table 4 System data d is the distance to the dwelling, Bu is the azimuth beam width, Pis the 
peak power, 'I is the duty cycle, G is the maximum antenna gain. Confidential data are 
not provided (minus sign). 

System 

I 
d e., p ,, G 

(m) {') (kW} (%) (dBi) 

SMART-L MSSR ! 450 22 2 7 27 
KNMI weather radar I 510 1.0 500 0.12 45 
Navigation radar 1910 4.0 6 1 30 
SMART-L PSR rotating antenna 

I 
450 - - - -

SMART-L PSR stationary antenna 450 - - - -

The field strengths during reception of the radar pulse. the average field strength 
across the pulse repetition interval and the average field strength across time are 
given in table 5. 

I 
I 
, 

I 
I 

Table 5 Overview of field strengths at a distance of 450 m and an altitude of 9 m from the 
SMART-L system. EP is the field strength during reception of a radar pulse. EPRJ is the 
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field strength time averaged across the pulse repetition interval, Eis the field strength 
averaged over time. 

System Ep EPA1 E 
0Jtm) (Vim) fY/m) 

SMART-L MSSR 12.2 3.2 0.25 
KNMI weather radar 60.3 2.1 0.06 
Navigation radar 7.0 0.7 0.07 
SMART-L PSR rotating antenna 108.3 34 2 4.84 
SMART-L PSR stationary antenna 31 .6 100 9.99 

Field strengths Ep and E are used for assessing the strength levels against the ICNIRP 
Guidelines. 

For the calculation of the time-average field strength. E, the fact that the radar beam 
makes a scanning movement must be taken into account. For this purpose, the 
fraction in time that the beam of the system is aimed at the observer is important. 
This fraction is indicated by ~ and is given per system in table 6. This is based on the 
assumption that the maximum antenna gain over the -3 dB points of the single-way 
antenna pattern is maintained, while the antenna gain beyond that is negligible. 

Table6 Exposure duration fractions for the various systems 

System ~ 
(%) 

SMART-L MSSR 0.6 
KNMI weather radar 0.1 
Navigation radar 1.1 
SMART-L PSR relating antenna 2.0 
SMART-L PSR stationary antenna 100.0 

The calculation method used by TNO in this report differs from the method used by 
the radar system supplier (Thales) in the so-called RadHaz report, [41). Thales uses 
the characteristics (emitted power and antenna pattern) of the individual radiating 
elements for its calculations, whereas TNO uses the net emitted power and the antenna 
transmission pattern of the entire array antenna. It goes without saying that the results 
must not deviate substantially. To check this, the safe distance stated in the Thales 
report must be converted to the field strength calculated by TNO at 450 m distance 
from the PSR/MSSR. In the non-rotating antenna mode, Thales specifies in Table 5 
a safe distance of 226 m in case the observer is exposed by the first side lobe next 
to the main lobe. This distance applies to 'general public'; the peak power density, 
according to the ICNIRP Guidelines. should be less than 6500 W/m 2 (field strength 
less than 1565 V/m, see A.1). the time-averaged power density should be less than 
6.5 W/m2 (field strength less than table 4, Thales report), the corresponding field 
strength is then 49.5 Vim. Extrapolating the latter value to 450 m results in 24.9 V/m. 
TNO's finding (31 .6 V/m) is thus less favourable but does not deviate substantially. 

A.1 Equations Used 

The peak power density <PP (W/m2) at a specific distance to the antenna d (m) is 
given by 
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where G is the antenna gain and Pp the peak power (W). The time-averaged power 
density, <P (Vim). is given by 

Given that power density is the product of electric field strength E and the magnetic 
field strength H (Alm) and H =Ello with lo= 120rr the impedance of free space, then: 

E = J3ol:Pp (Vim) 
P a 

E = .foEp (Vim) 

Field strength and power density can be converted: 
E = .J120 TC <P. 
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B IKEA stores and Nobel laureates 

A telling e>t;ample of a statistically significant correlation found that need not necessarily 
reflect a causal relationship is the statistically significant correlation between chocolate 
consumption and the number of Nobel laureates (47] . Possible explanations were 
sought in (48] and the authors report that they did not find them. In this paper (48], 
another interesting, statistically significant relationship has been found, namely 
between the number of JKEA stores and Nobel laureates. The authors did not find 
a causal link in this case either (48]. 

It is difficult to understand why the number of IKEA stores would be conducive to 
the mental capacity of residents in a country. The authors of publication (48] stress 
that correlation is not the same as causation. Prosperous countries have higher 
education and research institutions. and it is to be expected that those countries will 
produce more Nobel laureates. The number of IKEA stores and chocolate consumption 
per capita is higher in prosperous countries. 

Over-evaluation of a statistically significant correlation between a factor under study 
and an observed event is often a trap. Therefore, conclusions on causal correlations 
without a plausible explanation should be approached with caution, as the examples 
given here show. 
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C A Thought Experiment of a Cumulative Exposure Assessment 
against Differing Limits 

This appendix covers the following thought experiment: what if the assessment framework within the 
Netherlands were to be the same as the Belgian model according to the Brussels Capital Region? It 
should be noted that the Brussels Capital Region has declared the ordinance [32) inapplicable, among 
other things, to non-ionizing radiation from devices used by private individuals. Thus, personal systems 
will be excluded from this consideration of simultaneous exposure. The situation for cumulative exposures 
in the event of the application of the ordinance of the Brussels Capital Region is set out below. It is 
noted that even without the possible contribution of the SMART-L system, there is a risk that the limit 
used in the Brussels Capital Region will already be exceeded at the nearest dwelling, as the maximum 
exposure is 107 .8%. 

Assessmsnt against precautionary limit· p&1 source and cumulative 

0 00 •l) 

p D 

Figure 10 Cumulative exposure according to the Brussels Capital Region, where the SMART-Lin not in rotating mode 

Jf the SMART-Lin rotating mode is added to the overview, it follows that the likelihood of the simultaneous 
exposure limit being exceeded would increase in this thought experiment, as shown in figure 11 . 

UNCLASSIFIED 



UNCLASSIFIED I TNO report I TNO 2020 R10094 APPENDIX C 2/4 

Assessment aga1ns1 precautionary l11111l per so.nee and curnula1ive 
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Figure 11 Cumulative exposure according to the Brussels-Capital Region, where the SMART-Lis in rotating mode 

figure 12 shows cumulative exposure where the SMART-Lis used in non-rotating (tracking) mode. 
The Brussels Capital Region ordinance assessment indicates that this value exceeds 100%, thus it is 
not permitted in this thought experiment. 

Assess nenl against ecaut1onary l1m1t per source curnula\1ve 
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Figure 12 Cumulative exposure according to the Brussels Capital Region, where the SMART-Lis in tracking mode 

C.1 Conclusion about Thought Experiment on Applying the Brussels Capital Region Ordinance to 

SMART-L 

If the ordinance of the Brussels Capital Region were to be applied in the Netherlands, it would follow 
from the evaluation that installing the SMART-L 450 m from a dwelling is not permitted, as figure 11 
and figure 12 show. It is difficult to see from figure 12 that the cumulative exposure for the SMART-Lin 
tracking mode is between 144.4% and 179.4%. 
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C.1.1 Thought Experiment on Installation in European Countries with Different (stricter) Exposure Limits 
than ICNIRP. 
For the purposes of completeness, this section briefly discusses what installation of the SMART-L in 
other countries would mean. This overview does not intend to provide a complete analysis of the 
ordinance of the Brussels-Capital Region as is the case in the previous section. In this experiment, it 
has been decided to use the SMART-Lin tracking mode, i.e. where the highest exposure level is 
achieved locally. The results are given in table 7. As expected, the SMART-Lin tracking mode would 
not be allowed to be installed anywhere where a dlNelling is located within 450m. The test is positive 
for Belgium, Croatia, Greece, Lithuania, Luxembourg and Slovenia, see table 7. The test exceeds 100% 
for Bulgaria, Italy and Poland. As mentioned earlier, this is a thought experiment and should be seen 
as an indicative estimate without in-depth analysis. For the Dutch situation, the assessment should be 
made against the ICNIRP Guidelines, as described in 5.2. 

Table 7 SMART-L in tracking mode assessed against precau00nary limits ot a number of EU countries 

Country Precautionary limit Percentage of Percentage of 
(Vim) precautionary precautionary 

limits for SMART-L limits for SMART-L 
in rotating mode In tracking mode 

Belgium 21 230 47 6 
Bulgaria 6 80 7 166.5 

Croaba 161 301 621 
Grnece 31.2 15.5 32.0 

Italy 6 80 7 166 5 
Lithuania 13 37.2 76.8 

Luxembourg 41 11 8 244 

Poland 6 80.7 166.5 
Slovonla 13 37 2 76 B 

To improve the readability of the information, table 7 has been converted to a bar chart. 
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Figure 13 A thought experiment in which the individual precautionary limits of different countries are applied to the 
SMART-L. 

For the purposes of completeness the assessment in figure 14 is made against a notional (precautionary) 
limit of 3 V/m, which may be considered extremely low. In this case, the SMART-L is in search (rotating) 
mode. 

•t" 

W( ' ,..,t:",J ;j, i 

SC liX 

Figure 14 Cumulative exposure according to a notional limit of 3 Vim. In this overview. own and external RF sources. 
including the SMART-L, are considered in search (rotating) mode. 
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Doc 832 

BS/AL/DCO 

Van: < @ODRivierenland.nl> 
Verzonden: maandag 1 S juli 2019 13:20 
Aan: 
Onderwerp: radartoren Herwijnen 

Geachte 

Zojuist hebben we elkaar gesproken over bovenstaand onderwerp. Je stelde ons de vraag of een m.e.r. of m.e.r. 
beoordeling noodzakelijk is. 

De noodzaak tot het opstellen van een m.e.r. of m.e.r. beoorldeling is geregeld via het Besluit m.e.r. 

De activiteiten moeten genoemd zijn in onderdeel C of D van de bijlage van het Besluit. Dit is niet het geval. Er is daarom 
geen verplichting tot het opstellen van een m.e.r. of m.e.r. beoordeling. 

Met vriendelijke groet, 

Vergunningverlening Milieu, 

Omgevingsdienst 

Rivierenland 

Bezoekadres: J.S. de Jongplein 2, 4001 WG Tiel 
Postadres: Postbus 6267, 4000 HG, Tiel 
Telefoon: 

@ODRivierenland.nl 
www.ODRivierenland.nl> 

~Save a tree ... please don't print this e-mail unless you really need to 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Beste 

BS/AL/DCO 

woensdag 15 juli 2020 13:00 
@ventolines.ni 
BS/AL/HOB; 

RE: contact inzake windplan Groen 

Ben vandaag bezet, maar je kunt me morgen bellen. 
Groeten 

tno.nl> 

DMO/PROJN/DIP PROJN 

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

-----Original Message----
From: [ @ventolines.nl] 
Received: woensdag, 15 jul. 2020, 9:41 
To: [ 
CC: mindef .nl f 

tno.nl] 
mindef.nl]; 

Subject: RE: contact inzake windplan Groen 

Goedemorgen 

mindef.nl r mindef.nl) 

Doc 83: 

Graag zou ik n.a.v. onderstaande met je willen afstemmen over de mogelijkheden voor het aanscherpen van de 
radarhinderanalyse o.b.v. actuele gegevens van de turbinetypen die mogelijk gebouwd gaan worden (we hebben 
inmiddels een goed beeld van welke turbinetypen nog 'in de race' zijn en wat de max. afmetingen zullen zijn) en welke 
aanpak voor ons naar verwachting de meest zinvolle resultaten zal opleveren. 

Met vriendelijke groet, 

Van: mindef.nl 
Verzonden: woensdag 8 juli 2020 14:29 

tno.nl 
CC: mindef.nl; 
Onderwerp: contact inzake windplan Groen 

Beste 

Zoals vanmorgen besproken hierbij de vraag of jij met (Ventolines; in CC) nader kunt afstemmen over de 
benodigde informatie/gegevens van de windmolens om nauwkeuriger na te gaan welke bouwnummers hinder 
opleveren voor onze radar in Nieuw Milligen en zo beter de bouwvolgorde kunnen bepalen. 

Vervolgens zullen we in overleg met jou na gaan hoe we dit onderzoek gaan aanlopen. 
Alvast dank, 



Wnd. Projectleider ADSS 

Oirectie Projecten 
Oefensie Materleel Organisatle 
Ministerie van Defensie 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht I Gebouw K7/K8 I 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

T 

M 
E mindef.nl 
W www.defensie.ni/dmo 

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

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

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

85/AL/DCO 

< 

maandag 20 juli 2020 17:02 
BS/Al/HOB 

RE: Werkdocument 

doc 837 

tno.nl> 

Bijlagen: TNO rapport-aanvulling ICNIRP2020-V4 met vragen AE-1steReactieAPMZ.pdf 

Hoi 

OK, ik zal en jou zo een MS Teamsverzoek doen. 

lk heb in de pdf nog een eerste reactie gestuurd. Wordt vervolgd. 

Fijne avond ! 
Grt 

Senior research scientist 
Electronic Defence 

T 

E 

Location 

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

Werkdocument 

Hi 

Dank al voor de toelichting en graag even doorspreken. lk heb deze week door alle verlofperioden een vrij lege agenda 
waar ik makkelijk kan schuiven. Als woensdag/donderdag/vrijdag jou het beste schikt, lijkt me dat prima. Jouw agenda 
zit zo te horen voller, dus doe jij maar een voorstel voor een tijd op een van die dagen. 

Groet, 

From: < 

Sent: maandag 20 juli 2020 15:33 
To: BS/AL/HOB< mrndef.nl> 
Cc: < tno.nl> 
Subject: RE: Werkdocument 

Ha 



From: < 

Sent: vrijdag 17 juli 2020 17:19 
To: BS/Al/HOB< mindef.nl> 
Cc: < 

Subject: Werkdocument 

Beste 

Zoals beloofd zou ik je vandaag een werkdocument doen toekomen zodat jij jouw voorbereidingen kan doen. 

In ·de bijlage tref je het werkdocument aan. Het heeft echt de status van werkdocument en is informatief bedoeld. 

Uiteraard zijn suggesties ter verbetering van het document meer dan welkom. 

Goed weekend! 

M .vr.gr. 

Senior research scientist 
Electronic Defence 

T -+ 
M 
E 

Location 

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

electronic transmission of messages. 

niet voor u is bestemd. 
lndien u niet de 
geadresseerde bent of 
dit bericht abusievelijk 
aan u is toegezonden, 
wordt u verzocht dat 

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

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

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was 
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability 
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Doc 838 

BS/AL/DCO 

Van: < WestBetuwe.nl > 

Verzonden: maandag 20 juli 2020 17:09 
Aan: 
CC: rijksoverheid.nl; 

DMO/PROJ N/STG P; BS/Al/HOB 
Onderwerp: stand van zaken project radartoren Herwijnen 

Beste 

In reactie op ons telefonisch overleg van vorige week het volgende: 
Je gaf aan dat v. w.b. het proces de volgende data zijn vastgesteld: 

1. 28 augustus 2020 --- publiceren voorontwerpinpassingsplan radartoren Herwijnen; 
2. 31 augustus 2020 

Herwijnen; 
-- begin ter inzage legging (gedurende zes weken) van het voorontwerpinpassingsplan radartoren 

3. 10 september 2020 --- technische briefing 2e Kamer der Staten Generaal over de door betrokken kamerleden gestelde 
inhoudelijke vragen; 

4. 14 september 2020 - inloopavond I voorlichtingsbijeenkomst aan omwonenden I belangstellenden over het 
voorontwerpinpassingsplan radartoren Hcrwijnen, te houden in het dorpshuis te Herwijnen. (In overleg met de afdeling 
communicatie van West Betuwe). 

Als ik iets niet geheel correct of onvolledig heb aangegevenlverwoord, s. v.p. graag per omgaande corrigeren. 

Verder verz;oek ikje nog aanvuJlende procesafspraken en relevante inhoudelijke informatie te verschaffen betreffende het project 
radanoren te Herwijnen, graag z..s.m. in verband met het onlangs aftreden van rnijn voormalige wethouder mw. Jacoline Hartman -
van Tour (partij: Leejbaar Lokaal Belang (LLB) en het aantreden van mijn nieuwe wethouder, mw. Sietske Klein (partij: VVD). lk 
wil haar (de laatst vermelde persoon) graag op korte tennijn bijpraten over de actuele stand van zaken en te volgen (verdere) 
procedure m.b.t. dit dossier. 

Je schriftelijke Cper e-mail) reactje op het bovenstaande zie ik (mede daarom) namens onze gemeente s.v.p. per omgaande tegemoet. 

Bij voorbaat dank daarvoor. 

Met vriendelijke groet, 

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen 

WestBetuwe.nl 

Aanwezig op: maandag, dinsdag (alleen oneven weken), woensdag en donderdag 

GEt.tUNT[ 

w s 
BETUWE 

Kuipershof 2 I 4 191 KH Geldermalsen 

Postbus 11214190 CC Geldermalsen 



BS/AL/DCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Beste 

BS/ AL/HOB 
dinsdag 28 juli 2020 09:18 

AL/HDB/PROJ DGB; 
RE: Planning reactie op brief ALS Herwijnen 

Dank voor de snelle reactie . Ik zie de antwoorden graag tegemoet zodra deze gereed zijn. 

Groet, 

From: 
Sent: dinsdag 28 juli 2020 09:16 
To: BS/ALjHDB 
Cc ___ _ 

Al/HDB/PROJ DGB ; 
Subject: RE: Planning reactie op brief ALS Herwijnen 

Beste 

Doc 851 

Ik heb afgelopen vrijdag de gegevens van de huisarts ontvangen en ik verwacht j ullie deze week de 
concept reactie op jullie vragen te kunnen mailen. 
Vriendelijke groet, 

Milieugezondheidskundige 

Werkdagen : ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr 
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen 

Gelderland-Zuid 

GGD Gelderland-Zuld 
Postbus 1120 I 6501 BC Nijmegen T---· www.ggdgelderlandzuld.nl 

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op GGDleefomqevlng .nl 

Van: mindef.nl < mindef.nl> 
Verzonden: dinsdag 28 juli 2020 09:09 
Aan: < ggdgelderlandzuid.nl> 
CC: < @ggdgelderlandzuid.nl>; mindef.nl 
Onderwerp: RE: Planning reactie op brief ALS Herwijnen 

Goedemorgen 

In verband met de planning van de aanstaande RCR-procedure en de informering naar de Tweede Kamer 
over het dossier radar te Herwijnen, ben ik benleuwd hoe het vergaat met de beantwoording van de 
vragen. Is het nog de verwachting dat jullle deze week ons van concept antwoorden kunnen voorzlen? Of 



zijn er mogelijk knelpunten (hulsarts bij v .) waar jullie tegenaan lopen waardoor deze week niet haalbaar 
is/wordt? 

Ik hoar het graag . 

Met vriendelijke groet, 

Senior Beleidsmedewerker 

Hoofddirectie Beleid 
Mlnisterle van Defensle 

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

M 
E mindef.nl 

From: < ggdgelderlandzuid.nl> 
Sent: dinsdag 7 juli 2020 16:46 
To: AL/HDB/PROJ DGB 
Cc: BS/AL/HOB< mindef.nl>; 
Subject: Planning reactie op brief ALS Herwijnen 

Beste 

Goed om de planning af te stem men. 

mindef.nl> 
< @ggdgelderlandzuid.nl> 

Buiten reikwijdte Ik wil jullie graag voor mijn 
vakantie de concept reactie sturen. Deze kunnen jullie dan tussen 10 en 24 augustus bespreken en van 
opmerkingen/ aanvullingen voorzien, zodat ik hem direct na mijn vakantie Buiten reikwijdte 

definitief kan maken. 

Ik ben inderdaad wel afhankelijk van het moment waarop ik de antwoorden van de huisarts ontvang. Oak 
moet ik intern afstemmen (over het rekenen met de incidentie). Ik hoop dat dit allemaal nog voor mijn 
vakantie lukt nu hier de zomer(school)vakantie begint. 

Vriendelijke greet, 

Milieugezondheidskundige 

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr 
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen 
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Gelderland-Zuid 

GGD Gelderland-Zuld 
Postbus 1120 I 6501 BC Nljmegen T--www.qqdqelderlandzuid.nl 

Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op GGDleefomqevlng.nl! 

Van: mindef.nl mlndef.nl> 
Verzonden: dinsdag 7 juli 2020 15:38 
Aan: < ggdgelderlandzuid.nl> 
CC: mindef.nl 
Onderwerp: RE: afspraak kennlsmaken 

Dag 
Inmiddels weer achter mijn bureau in Den Haag, dank voor jullie tijd vanmorgen, plezierig om met elkaar 
het dossier Herwijnen te bespreken. 

Ik bedacht me nog dat het handig is om met de aankomende zomerperiode voor de deur eventuele 
vakanties aan elkaar door te geven. 
Buiten reikwijdte 

Hoe groot schat je de kans om voor die tijd een concept van de antwoorden te hebben (zoals je ook 
aangaf wachten jullie o.a. ook op de terugkoppel ing van de huisarts)? 
Ik hoor het graag! 

Hartelijke groet, 

T 
n! 

From: < ggdgelderlandzuid.nl> 
Sent: woeosdag 24 jun I 2020 09:12 
To: AL/HDB/PROJ DGB mindef.nl> 
Subject: RE: afspraak kennismaken 

Beste , 
Ja, jullle kunnen je melden blj de receptle op de Groenewoudseweg 275. 
Vrlendelijke groet, 

Milieugezondheidskundige 

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr 
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen 

Gelderland-Zuid 

GGD Gelderland-Zuid 
Postbus 1120 I 6501 BC Nijmegen T---· www.ggdgelderlandzuid.nl 
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Vragen over je omgeving en gezondheid? Kijk op GGDleefomgeving .nl! 

Van: mindef.nl mindef.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 juni 2020 17:22 
Aan: < ggdgelderlandzuid.nl> 
Onderwerp: RE: afspraak kennismaken 

Ik kom samen met , mijn collega . Zij is dossierhouder van het project Herwljnen. 
Melden wlj ons op de Groenewoudseweg 275 in Nijmegen? 

Hartelljke groet, 

M. @mlodef.n! 

From: < ggdgelderlandzuid.nl> 
Sent: dinsdag 23 juni 2020 17:13 
To: Al/HDB/PROJ DGB 
Subject: RE: afspraak kennismaken 

Prima. 

Milieugezondheldskundige 

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr 
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nljmegen 

Gelderland·Zuid 

GGD Gelderland-Zuld 
Postbus 1120 I 6501 BC Nijmegen T---· www.gqdgelderlandzujd.nl 

mindef.nl> 

Vragen over je omgevlng en gezondheid? Kijk op GGDleefomgevinq .nl! 

Van: min def .nl mindef.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 juni 2020 17:13 
Aan: < ggdgelderlandzuid.nl> 
Onderwerp: RE: afspraak kennismaken 

Perfect, 11 uur? 

From: < ggdgelderlandzuid.nl> 
Sent: dinsdag 23 juni 2020 17:07 
To: AL/HDB/PROJ DGB mindef .nl> 
Subject: RE: afspraak kennismaken 

4 



Beste•••• 

Dinsdag 7 jull is prima. Hoe laat spreken we af? 

Van de GGD zullen ook (teammanager medische milieukunde) en 
(arts Maatschappij & Gezondheid - medische milieukunde) aansluiten bij het kennlsmakingsgesprek. 

Vriendelijke groet, 

Milieugezondheidskundige 

Werkdagen: ma en di tot 15 uur, wo-ochtend, do en vr 
Bezoekadres: Groenewoudseweg 275, Nijmegen 

GGD Gelderland-Zuid 
Postbus 1120 I 6501 BC Nijmegen 

Gelderland-Zuid T---· www.ggdgelderlandzuld.nl 

Vragen over je omgeving en gezondheid? KiJk op 

Van: mjndef.nl mindef.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 juni 2020 16:12 
Aan: < ggdgelderlandzuid.nl> 
Onderwerp: afspraak kennismaken 

Dag 
Zou j ij bljvoorbeeld dinsdag 7 jul i kunnen ergens in de ochtend/begin middag tussen 10-13 uur? 

Ik hoor het graag, 
Hartelijke groet, 

T 
@mlndef.nl 

From: AL/HDB/PROJ DGB 
Sent: dinsdag 23 juni 2020 15:26 
To: < ggdgelderlandzuid.nl> 
Subject: Fwd: Doorgestuurde mail 

Dag 
Kunnen we even bellen over onderstaand? 

Hartelijke groet, 

T: 
M : @mindef.nl 

mindef.nl> 

s 



Van: " " < @ggdgelderlandzuid.nl> 
Datum: dinsdag 23 juni 2020 om 14:58:49 
Aan: BS/ALJDCO" @mindef.nl> 
Onderwerp: FW: Doorgestuurde mail 

Beste 

Onderstaande mail kreeg ik door vanuit het Reformatorisch Dagblad. 

Kan ik voigend antwoord geven zie in green. Graag zou ik er iets bij zetten wanneer de 
informatie rondom de beantwoording van de vragen naar buiten gaat en wie dat doet. 

Beste meneer 

Uw eerste mail is door een vergissing niet bij m1J terecht gekomen. Excuses h1ervoor. 

Hierblj ontvangt u mede namens Defensie de informat1e over uw vraag wanneer het rapport 
van de GGD klaar Is. 

Zoals de staatssecretaris, ook In notaoverleg vastgoed 11 jun1 jl ., heeft aangeven is vanuit 
Defensie geen verzoek gedaan naar de GGD Gelderland-Zuid of andere instellingen 
om een onderzoek uit te voeren naar ALS in Herw1jnen. Wei heeft Defensie via het 
Rijksvastgoedbedrljf (RVB), die namens Defensie met omgevingspartljen contact heeft, In 
maart van dit jaar een aantal vragen gesteld: 
• Klopt het dat Franse onderzoeken spreken van een significant verhoogd risico op de z1ekte 
ALS in geval van GSM·antennestat1ons?; 
• Klopt het dat er geen wetenschappelijke eindconclusle mogelijk 1s die u1tslu1t dat strafing 
geen ALS veroorzaakt7 
• Klopt het dat in Herwijnen ALS 36 maal zo vaak voorkomt als gem1ddeld? 
• Waarom wordt er geen onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan en het eventuele 
verband met strallng? 

De GGD heeft de eerste twee vragen in overleg met de vertegenwoordiger van het 
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voorgelegd aan het Kennlsplatform EMV. In gesprek met de 
GGD ls gebleken dat voor de beantwoordlng van de avenge vragen de betrokkenhe1d van 
add1tionele expertise nodig 1s. Het RijksvastgoedbedrtJf heeft namens Defensie het ALS· 
centrum benaderd . Daarblj is aan de GGD wel verzocht betrokken te blij ven bij de 
beantwoording. De antwoorden van het ALS centrum zijn door de RVB vertegenwoordiger 
voorgelegd aan de GGD. Vanuit de GGD zijn hierop aanvullende opmerkingen gemaakt die 
door de RVB vertegenwoordiger zijn doorgegeven aan Defensie. Defensie heeft nog vragen 
h1erover en gaat dit bespreken in rechtstreeks contact met de GGD. 
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lk hoop u voldoende ge'informeerd te hebben. 
Heelt u aanvullende vragen dan staan mijn contactgegevens onder deze mail. Vanuit het 
ministerie van Defensle Is woordvoerder de hee betrokken, ••••••• 

Communicatieadviseur 

Werkdagen: ma, di, wo, do 

GGD Gelderland-Zuid 
Postbus 1120 I 6501 BC Nijmegen 

Gelderland-Zuid T----· www. gqdqelderlandzuid. nl 

Van: @rd.nl> 
Verzonden: dinsdag 23 juni 2020 11:51 
Aan: GGD Gelderland-Zuid <info@ggdgelderlandzuid.nl> 
Onderwerp: Re: Gevallen ALS Herwijnen 

Geachte heer, mevrouw, 

Kunt u aangeven of mijn vorige mail in goede orde ontvangen is, en wanneer ik reactie tegemoet kan 
zien? 

Met vriendelijke groet, 

Pofitiek redacteur 

Postbus 670 
7300 AR Apeldoom 
Laan van Westenenk 12 
7336 AZ Apeldoorn 

Reformatorisch Dagblad 

T 
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Van: t @rd.nl> 
Datum: woensdag 17 juni 2020 om 08:43 
Aan: "info@ggdgelderlandzuid.nl" <info@ggdgelderlandzuid.nl> 
Onderwerp: Gevallen ALS Herwijnen 

Geachte heer, mevrouw, 

Graag wil ik u bij dezen vragen wanneer de GGD verwacht het rapport over ALS in Herwijnen klaar te 
hebben. Staatssecretaris Visser (Defensie) rneldde eerder dat zij de GOD gevraagd heeft het aanlal 
gevallen te bevestigen en te duiden, maar dat de GGD op dat moment (door corona) niet in sLaat was dat 
te doen. 

Graag boor ik van u. 

Met vriendelijke groet, 

Politiek redacteur 

Postbus 670 
7300 AR Apeldoorn 
Laan van Westenenk 12 
7336 AZ Apeldoorn 

Refonnatorfsch Dagblad 

T 

De infonnatie verzonden met dcze E-mail is uitsluitend bestcmd voor de geadresseerde. Gebruik, in welke vorm 
dan ook, van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Erdee Media Groep en de daaraan 
gelieerde bedrijven accepteren, mede gezien het onveilige karakter van bcrichten via het internet, geen enkele 
juridiscbe aansprakelijlcheid voor de inhoud van dit bericht. 

The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely 
for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it Use of this 
information, in whatever way, by others is strictly prohibited and may be unlawful. Erdee Media Groep and the 
related companies do not accept legal responsibility for this e-mail message due to the insecure nature of internet 
communications. 

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

Beste 

BS/AL/DCO 

BS/AL/HOB 
vrijdag 10 juli 2020 11 :35 

DMO/PROJN/DIP PROJN; 
RE: Bewonersgesprek actiecomite Radar NEE radar herwijnen 

Doc 854 

Dank voor de toelichting en dat jullle bereid zijn rekening te houden met onze wens. Dat stellen wij zeer 
op prijs. 

Met vriendelijke groet, 

From: 
Sent: vrijdag 10 juli 2020 11:30 
To: 85/AL/HDB 
Cc: DMO/PROJN/DIP PROJN; 
Subject: RE: Bewonersgesprek actiecomite Radar NEE radar herwijnen 

Beste 

Op 11 maart voerden en ik drie voorbereidende gesprekken met achtereenvolgens 
de wethouder van de gemeente West Betuwe en twee groepen omwonenden (bij de mensen thuis). Het 
derde gesprek met de laatste groep omwonenden was een week later gepland, maar heeft door de 
corona-maatregelen niet plaats kunnen vinden. Op 17 maart had het RIVM wel kart telefonisch contact 
met een lid van deze laatste groep omwonenden. Het voorbereidende gesprek met het actiecomite moet 
nog plaatsvinden. Een van de leden van het actiecomite was wel aanwezig bij de twee genoemde 
voorbereidende gesprekken met omwonenden. Het voorbereidende gesprek met de laatste groep 
omwonenden en ook het voorbereidende gesprek met het actiecomite zijn nog niet gepland. 

Zo mogelijk zullen we rekening houden met de wens van Defensie om het voorbereidende gesprek v66r 
10 september te houden. 

Met vriendelijke groet, 

From: mindef.nl < mindef.nl> 
Sent: dinsdag 7 juli 2020 16:33 
To: < rivm.nl> 
Subject: Bewonersgesprek actiecomite Radar NEE radar herwijnen 

Beste 

In een eerder stadium heb ik begrepen dat jullie gesprekken voeren met bewoners om hen verder te 
informeren over de gecombineerde onderwerpen gezondheid en radars . Daarin heb ik begrepen dat deze 
11 en 17 maart zijn gehouden, maar dater nog een bijeenkomst met het actiecomite Radar Nee 
gehouden moet warden. In verband met corona was dat destijds uitgesteld. Mijn vraag is: is dat gesprek 
met het actiecomite inmiddels gepland/heeft deze plaats gevonden? 



Zo nee, is het mogelijk om dit gesprek plaats te laten vinden voor een aangevraagde en inmiddels 
geplande Technische Briefing aan de Tweede Kamer (10 september 2020)? Het zou onze voorkeur hebben 
dat een gesprek tussen het RIVM en het comite voor deze briefing plaatsvindt. 

Mocht het bovenstaande onjuist zijn, hoor ik dat natuurlijk ook graag. 

Met vriendelijke groet, 

Senior Beleidsmedewerker 

Hoofddirectie Beleid 
Ministerie van Defensie 

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

M 
E mindef.nl 

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

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

D1t ber1c:lt can 1nformat1e bevat en die niet voor u s Jnd1en u n1el d~ geadresseerdc oen: of d1t ocncht cJbJs1eve iJk 11an u is 
ve1 lOnden wo1 u ve :ocht dat de afzende1 te rre dEri r-.et berrcht te verv.,13deren. Hei RJVM .:arwaardt geen ;,ansprakellJkhe1d 
schace ~an wel~ ac.rc ook de ""' oand houct met ns1co·~ verbonden aan net ele1<tron1sch lferzenoen be:richren. 
~_rlY_'Il_~ Of' morgen begint vaidaaq 

This me~:;age may contain nFurmat1on that 1s ~ot inteflded tur you. ii you are not the addressee or 1f tl11s message was se'li tr.> by 
mist a~ e you ar<> requested to inform the sende a·ic delete the mi;ssage ;:>,JVl-1 accGpts no lity for nilge o' any lond resulting from the 
risks nht-re 1 the electron•c t•ans1"11s~1on of messages. 
www rivm nl 'ro Committed to healril and sust;imat>il1tv 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

BS/AL/DCO 

BS/ Al/HOB 
dinsdag 11 augustus 2020 14:30 

. ' 
I 

Doc 856 

Onderwerp: RE: informatie over veldsterktes van de geplande militaire radarinstallatie te Herwijnen 

Beste 

Nogmaals dank voor de informatie. Gezien de aard van de vragen zullen wij hoogstwaarschijnlijk voor de 
behandeling van de informatie de experts van TNO betrekken . 

Over het verdere verloop van de behandeling van dit bericht zal ik u op de hoogte houden. 

Daarnaast lijkt het me verstandig om bij ons gesprek van 20 augustus a.s. te bespreken hoe we in de 
komende periode van reactie- en inspraak op de Rij kscoordinatieregeling omgaan met vergelijkbare 
berichten. Uiteraard zullen wij en het Rijksvastgoedbedrijf zo goed als mogelijk communiceren wat de 
reguli ere kanalen voor vragen en opmerkingen op het project zijn, maar het is niet ondenkbaar dat er 
alsnog berichten vanuit de omgeving of anderen aan de gemeente worden gestuurd in plaats van 
Defensie als opdrachtgever van het project. 

Met vriendelijke groet, 

Senior Beleidsmedewerker 

Hoofddlrectie Beleid 
Ministerie van Defensie 

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

M 

E 

From: 

mindef.nl 

Sent: dinsdag 11 augustus 2020 12:02 
To: BS/AL/HOB 
Cc: 
Subject: informatie over veldsterktes van de geplande militaire radarinstallatie te Herwijnen 

Beste 



Zoals vanmorgen telefonisch met u besproken, zend ik u bijgaand de aan onze gemeente (via mij) verzonden mededeling over toe te 
zenden infonnatie m.b.t. te verwachten veldsterktes van de geplande militaire radarinstallatie op het adres Broekgraaf 1 te Herwijnen. 

Deze informatie is beschikbaar gesteld do01 te . ( lK heb 
telefonisch contact gelegd met . Tijdens dit gesprek gaf hij mij toesternming zijn (NA W-)gegevens en de toegezegde 
infonnatie met u le delen en met deskundigcn van TNO en anderc betrok.ken instanties. 

Concreet is bijgevoegd: 
1. een e-mail van 
2. een e-mail van 

van 3 augusrus 2020 waarin hij aanbiedt zijn informatic met onze gemeente le delen; 
waarin hij z.ijn achtergrond aan ons meedeelt. 

De inhoudelijk aan onze gemeente per post toegezonden infonnatie heb ik niet bijgevoegd omdat dcze volgens 
vertrouwelijk is. Hij wil deze dus niet digitaal beschikbaar stellen. Daarom heb ik uw naam en postbusnummer gegevcn 
als volgt: 

(senior beleidsmedewerker van de Hoofddirectie Beleid van het Ministerie van Defensie) 
Postbus 20701 
2500 ES Den Haag 

heeft mij aangegeven dat hij de per post aan onze gemeente gezonden inhoudelijke informatie 
(veldsterkteberekeningen) ook aan u per post verzendt. U kunt deze gegevens dus binncnkort in uw postbus verwachten. 

Van harte hoop ik dat de geboden infonnatie bijdraagt aan een juiste discussie over deze (in ieder geval voor mij ingewik.kelde) 
technische stralingsproblematiek. Een en ander met het oog op het informeren van alle betrokkenen/belanghebbendcn op een voor hen 
begrijpelijk niveau. Dit is van cruciaal belang in het kader van de binnenkort mede door u geplande officicle RCR-procedure en. de 
inpassingsplanprocedure. 

Wilt u mij naar aanleiding van het bovenstaande op de hoogte houden van de verdere gang van zaken m.b.t. de contacten die gelegd 
worden en de interpretatie en verspreiding van de onderhavige informatie? 

Zoals u kunt zien heh ik een afschrift van deze mafl heb ik ter in!orruatie gezondcn naar via zijn e-mailadres: 

Zij contactgegevens zijn: 

Bij voorbaat dank. 

Mochten er bij u en/of nog vragen rijzen over/n.a.v. het bovenstaande, schroom dan niet met mij contact op te nemen. 

Met vriendelijke groet, 

Adviseur Ruimtelijke Ontwiklceling en Wonen 

WestBeiuwe.nl 

Aanwezig op: maandag, dinsdag (allecn oneven weken), woensdag en donderdag 

Gtl.lt(Nrc 

Wl S 
BETUWE 

Kuipershof 2 I 4 191 KH Gel dermal sen 

Postbus 112 I 4 190 CC Geldermalsen 

0345 - 72 88 00 I gcmeentc@wcstbctuwc.nl I www.wcstbcluwc.nl 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

, BS/AL/DCO 

MA. BS/AL/HOB 
woensdag 19 augustus 2020 10:29 

BS/AL/HOB 
BS/AL/HDB/Stafbureau 

RE: Herwijnen terugkoppleing gesprek van vandaag 

doc 872 

Kun j ij de IT omzetten naar de vorm van het nieuwe oplegnota en de conceptterugkoppeling in een 
schone versie (zonder TC) aanleveren 7 

Oit uit de IT svp 
Direct na het gesprek heeft u aangegeven niet direct inhoudelijke terugkoppeling te willen geven. Om deze reden is de 
bijgevoegde terugkoppeling niet verstuurd welke tijdens het gesprek wel is toegezegd. Echter 
Graag aanleveren bij zij print en zorgt voor verzending aan STAS via mij. Ooel is dit vandaag aan STAS te geven 

From: BS/Al/HOB 
Sent: dinsdag 18 augustus 2020 15:42 
To: , MA, BS/Al/HOB 
Subject: RE: Herwijnen terugkoppleing gesprek van vandaag 

In reactie op onderstaande actiepunt•••I bijgevoegd een IT, incl bijlagen Q&A/Woordvoering + 
concept terugkoppeling. 

Groet, 

From , MA, BS/Al/HOB< 
Sent: maandag 17 augustus 2020 19:08 
To: BS/AL/HOB< @mindef.nl>; 
< @mindef.nl>; < 

BS/ Al/HOB/Stafbureau < 
Cc: 

@mindef.nl> 
I BS/AL/HOB< 

Subject: Herwijnen terugkoppleing gesprek van vandaag 

All 

@mindef.nl> 

BS/Al/HOB/PROJ OGB 
@rilksoverheid.nl>; 

@mindef.nl> 

Hieronder een aantal actiepunten die we voor Herwijnen nog aan de lijst moeten toevoegen 

We volgen jouw voorstel over Kamerbrieven. Geen literatuurlijst opnemen maar scheiding pol. 
Best. en jur. uitvoering houden. Wei de kamerbrief waarin de RCR wordt aangekondigd meenemen in de 
referenties ... 

Zekerstellen dat in het voorontwerp RIP duidelijk wordt aangegeven dat in de RCR een 
vooroverleg gevoerd moet warden met belanghebbende overheden. Oat Oefensie heeft aangegeven dat in 
deze fase ook inspraak vanuit omwonenden en andere belangstellende burgers wordt meegenomen. Oat 



daarvoor het voorontwerp RIP wordt gepubliceerd. Svp wegblijven blj formuleringen of dat voorontwerp 
wel; of niet verplicht is 

Kunnen we ook de Gem W-B in de gelegenheid stellen een loket te laten 
bemannen tijdens de inloopavond? 

lk lees graag nag even mee in de brieven die we gebruiken om het 
voorontwerp aan te kondigen blj decentrale overheden, Nutsbedrijven RIVM en GGD. Bij prov en gem 
vragen / aanbieden of we Staten en Raad nader kunnen informeren. 

Graag ultleg bij de specialist van EMV platform. Wie is hij door wie wordt hij gefinancierd, is het 
platform overheid, ZBO, commercieel? Dit bepaalt of we hem wel of niet willen meenemen naar TB 

Kun jij al dan niet met RVB en/of OMO de huisarts benaderen en hem vragen waarop hij zijn 
ALS uitspraken baseert? 

In een van de recente krantenartikelen wordt een (ik meen BEL) professor aangehaald. Kunnen wij 
achterhalen wie dat is wat hij heeft gepubliceerd, of hij een breed draagvlak heeft binnen de 
wetenschappelijke wereld etc. .. 

Motie voordewind (geen schop de grand in) Kan die leiden tot vertraging bij de bouw als er beroep 
wordt ingesteld bij RvS (juridisch vrijwel niet, maar hoe zit het pol bestuurlijk en wat kunnen we eraan 
doen) 

•••• Verslagje van gesprek graag op verder schone A4 aan mij aanbieden. Ik zorg dan voor 
verdere staffing ... Is r iom DCO DJZ en OMO een lijn van woordvoering geschreven over•••• 

We moeten zeker stellen dat de procedures voor soortgelijke gevallen als worden 
aangepast. Graag even hierover met mij sparren, graag op takenbord vermelden 

Graag nog even mij herinneren dat we nog even wat over de website input moeten bespreken 

Dlrecteur lntegraal Beleid 

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

www.defensie.nl 

Officier Toegevoegd 

secretarlaat: 

(op woensdag fie)() 
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Doc 873 

BS/AL/DCO 

Van: < WestBetuwe.nl> 
Verzonden: woensdag 19 augustus 2020 14:02 
Aan: BS/AL/HDB; AL/HDB/PROJ DGB; 

rijksoverheid.nl; 
ggdgelderlandzuid.nl; rivm.nl; @ggdgelderlandzuid.nl 

Onderwerp: RE: Korte agenda + infographic RCR-procedure SMART-L Herwijnen 

Beste 

Bedankt voor uw onderstaande bericht. Tot morgen! 

Mee vriendelijke groet, 

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen 

WestBetuwe.nl 

Aanwezig op: maandag, dinsdag (allecn oneven weken}, woensdag en donderdag 

(ift.1ttNT t 

w s Kuipershof 2 14191 KH Geldermalsen 

BETUWE Postbus 112 I 4190 CC Geldermalsen 

0 
Van: mindef.nl [mailto: mindef.nl] 
Verzonden: woensdag 19 augustus 2020 12:15 
Aan: mindef.nl; rijksoverheid.nl; 

ggdgelderlandzuid.nl; rivm.nl; @ggdgelderlandzuid.ni 
Onderwerp: Korte agenda+ infographic RCR-procedure SMART-L Herwijnen 

Beste allen, 

Morgen zitten wij in het gemeentehuis West Betuwe te Geldermalsen om 14:00 met elkaar om het aanstaande 
participatietraject binnen de Rijkscoordinatieregeling-procedure voor de SMART-L radar te Herwijnen te bespreken. 
Hierin lichten het RVB en Defensie graag toe welke activiteiten gepland staan en blikken wij graag gezamenlijk vooruit 
hoe wij deze periode goed kunnen verzorgen. De agenda is in die zin ook kort, namelijk het bespreken van de 
aanstaande periode voor de RCR-procedure en de bijkomende communicatie en informatie activiteiten. 

Ter voorbereiding stuur ik u de infographic toe waarin de verschillende fases in de procedure summier warden 
geschetst. Hierop zullen wij toelichting geven en bespreken we Ike activlteiten binnen deze fasen warden ontplooid, als 
ook activiteiten die buiten de formele procedure warden georganiseerd. 

Tot morgen! 

Met vriendelijke groet, 



Senior Beleidsmedewerker 

Hoofddirectie Beleid 
Ministerie van Defensie 

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

M 
E mindef.nl 

From: < WestBetuwe.nl> 
Sent: maandag 17 augustus 2020 10:56 
To: BS/AL/HOB < mindef.nl> 
Cc: AL/HDB/ PROJ DGB 

< @WestBetuwe.nl>; 
< ggdgelderlandzuid.nl>; < 

Subject: RE: Stukken 

Besce 

mindef.nl>; 

rivm.nl>; 

rijksoverheid.nl; 
WestBetuwe.nl>; 

@ggdgelderlandzuid.nl 

Bedankl voor uw onderstaande berichc. Anent van u dac u op de hoogte heeft gesteld van de gang van zaken rondom 
zijn toegczonden informatic. Nu kan er ook geen m.isverstand ontstaan en loopt tot nu toe alles zoals gepland voor dit onderwerp. 
Houd mes. v.p. op de boogte van de contacten tusscn en TNO c.a. fk ben benieuwd wat daar uit komt. 

Verder zien we elkaar donderdagmiddag a.s. in bet gemeentehuis te Geldermalsen om 13.30 uur, vergaderkamer 0.22 (begane grond). 
U komt dan samen met uw collega, (omgevingsmanager Dcfensie) en 
( vertegenwoordiger Rijksvastgoedbedrij f). 

Namens onze gemeente zijn aanwezig (namens de afdeling communicatie) en ondergetekende. 

Namens de GGD Gelderland-Zuid, zal vanaf 14.00 uur aanwezig zijn 
met vakantie is); 
Namens her RIVM z.al vanaf 14.00 uur aanwezig zijn 

(in plaats van die 

wilt u s.v.p. de bovenvermelde aanwez.igcn (voor z.over mogelijk) een korte agenda sturen voor dit overleg enter voorbereiding 
evt. relevante stukken, zoals een RCR-procedure-overzicht? 

Bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groet, 

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkelingen Wonen 

WestBetuwe.nl 

Aanwezig op: maandag, dinsdag (alleen oneven weken), woensdag en donderdag 
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<iEt.1t.ENTC 

W $ Kuipershof2 I 4191 KH Geldermalsen 

B ETUW E Postbus 112 I 4190 CC Gel dermal sen 

0 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan 
het elektronisch verzenden van berichten. 

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

Aan: 

BS/AL/DCO 

BS/AL/HDB 
vrijdag 21 augustus 2020 17:24 

Doc 876 

Onderwerp: Fwd: Input gemeenterubriek Weekblad West Betuwe aankondiging Kennisgeving 
Voorontwerp RIP Herwijnen 

Bijlagen: D _Logo_ online_ex_pos_nl .png; D _Logo_online_ex_pos_n 1-wit.png 

Hallo onderstaand ter info. 

Het is er me gisteren bij ingeschoten te vragen. Maar is het rnisschien slim een korte en sumrniere schriftelijke 
terugkoppeling te delen met de aanwezigen van gisteren, mochten er vragen worden gesteld over onze 
samenwerking? 

Groet, 

Van:" AUDCO" < mindef.nl> 
Datum: vrijdag 21 augustus 2020 om 13:46:23 
Aan: "' westbetuwe.nl"' < westbetuwe.nl> 
Onderwerp: Input gemeenterubriek Weekblad West Betuwe aankondiging Kennisgeving Vooromwerp RIP 
Herwijnen 

Beste 

Zoals gisteren telefonisch beloofd, onderstaand een tekst voor in de gemeenterubriek van Weekblad West Betuwe 

woensdag 26 augustus. Hartelijk dank voor het opnemen van deze tekst in het weekblad. Bijgaand ook het logo van 

Ministerie van Defensie - met en zonder witte achtergrond - om te plaatsen bij de tekst om de afzender te · 

verduidelijken. lndien hier een ander formaat old voor nodig is, laat het mij dan weten. Dan zoek ik dat intern even 

uit. 

Tekst voor publlcatie gemeenterubriek woensdag 26 augustus: 

Via deze weg wil Defensie u attenderen op de komende Kennisgeving van het Voorontwerp Rijksinpassingsplan militair 
rodarstation te Herwijnen in de Staatscourant van vrijdag 28 augustus 2020, te benaderen via 
www.offlcielebekendmakinqen.nl. 

Afspraken vervolg: 

Staatscourant wordt op vrijdag 28 augustus gepubliceerd. Jij gaf aan dit te willen delen via de website en social media 
kanalen van de gemeente op vrijdag 28 aug. Voor vrijdag 28 augustus 15.00u ontvang jij van mij de tekst van de 

Kennisgeving (zoals in Staatscourant gepubliceerd) voor de publicatie in de gemeenterubriek Weekblad West Betuwe 

van woensdag 2 september. 

Als er vragen/ opmerkingen zijn, weet mij te vinden ©. 

Alvast bedankt voor jouw hulp. 

Groeten, 



Adviseur social media 

Directle Communlcatie 
Strategie & lnnovatie 
Ministerie van Defensie 
Plein Kalvermarkt Complex I Kalvermarkt 32 I 2511 CK I Den Haag I H 4.07 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC 586 

mindef.nl 
www.defensie.nl 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Hoi 

BS/AL/DCO 

DMO/PROJN/DIP PROJN 
maandag 24 augustus 2020 15:30 

BS/AL/HOB 
RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar 

Doc 878 

Ik heb de contacten gelegd tussen Windkoepel Groen en TNO. Ik heb tot heden onderstaande rapportage 
op 14 augustus van TNO gekregen; hieruit blijkt dat de informatie die Ventolines moet leveren voor 
aanvullend onderzoek, niet soepel verloopt. Keuze om met "oude" gegevens te werken zou Ventolines nog 
laten weten. Tot op heden slechts fragmentarische info ontvangen van de potentlele fabrikanten; nag niet 
alle benodigde gegevens om juist met actuele gegevens de doorrekeningen ult te voeren. 

Ventolines zou weer asap contact opnemen met TNO welke gegevens nu gebrulkt moeten gaan worden 
voor definitleve doorrekenlng. 
(dlt Is laatste stavaza, net nog met TNO gebeld) 

MVG 

V. w.b. onze activiteiten voor het bepalen van de bouwvolgorde voor plan Groen zijn we nog niet erg opgeschoten. 
lk heb nu we/ een goed overzicht van de te verwijderen windturbines en de nieuw te plaatsen. Vervo/gens wilde we op 
basis van de lijst voorkeursturbines een nieuwe Plan Groen worst-case windturbine somenstellen die specifiek voor Plan 
Groen is en dus minder groat is dot onze TNO worst-case monsters. 
Op twee na zijn de voorkeursturbines a/lemaal nieuwe types windturbines, waarvan we nog goon 3D CAD tekeningen 
hebben. 
Helaos komen de kandidaat fobrikonten niet snel met hun 3D CAD tekeningen om de afmetingen van deze Pion Groen 
worst-case windturbine te kunnen voststellen. Als het helemoal niet gaat lukken, don goan we terugvallen op onze eigen 
worst-case en goon we doormee de bouwvolgorde bepalen. Begin volgende week wit Ventolines doorover een besluit 
nemen. 

/k heb dan ook nag geen goed plaatje wat de tataol verwochte inspanning wordt voor dit onderzoek. Zadra ik dit weet, 
kom ik bij jou in de lucht. Want ik neem aan dat jij daar tach eerst je fiat voor wilt geven, voardat we voor Ventolines aan 
het werk goon. 

Van: BS/AL/HOB 
Verzonden: maandag 24 augustus 2020 14:55 
Aan: DMO/PROJN/DIP PROJN 
Onderwerp: FW: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Hi 

Hoe staan de doorrekeningen mbt windplan Groen ervoor? Is er al meer duidelijkheid over wat de 
(on)mogelijkheden zijn in de projectplanningen? 

Met EZK wil ik de komende weken een Q&A oplopen voor de technische briefing, en zou mooi zijn als we 
hier evt. iets over kunnen meenemen. 

Groet, 



From: BS/AL/HOB 
Sent: vrijdag 10 juli 2020 11:32 
To: ' 
< 

< 

mindef.nl>; 
ventolines.nl>; OMO/PROJN/OIP PROJN 

AL/HOB/PROJ OGB mindef.nl> 
Cc: @ventolines.ni>; @ventolines.nl>; 
< ventolines.nl> 
Subject: RE: Afspraak Oefensie I Windkoepel Groen Radar 

Allen, 

Bij d eze miin aanvu II Inc en op d k e not1t1es en va ant1ep anninq: 
10-aug- 17-aug- 24-aug- 31-aug-

13-jul-20 20-jul-20 27-jul-20 3-aug-20 20 20 20 20 

half beschikbaar 

• • • 

Greet en alvast een fljn weekend, 

From: < ventolines.nl> 
Sent: donderdag 9 juli 2020 17:18 
To: BS/Al/HOB< mindef.nl>; OMO/PROJN/OIP PROJN 
< mindef.nl>; AL/HDB/PROJ OGB mindef.nl> 
Cc: @ventolines.nl>; < @ventolines.nl>; 
< ventolines.nl> 
Subject: RE: Afspraak Oefensie I Windkoepel Groen Radar 

Beste mensen, 

7-sep-20 

Zeals afgesproken hebben wij een verslagje gemaakt van ons overleg gistermorgen. Laat ons graag weten of jullie op- of 
aanmerkingen hebben. 

Nogmaals dank voor jullie tijd gisteren. Hopelijk kan TNO snel aan de slag met de berekeningen. 

Met vriendelijke groet, 

Project Manager 
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~entolines 
WTC Almere 25t11 floor, P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere, The Netherlands 
M: 
E: ventolines.nl 
W: www.ventolines.nl 

Van: min def .nl < mindef.nl> 
Verzonden: donderdag 2 juli 2020 10:04 
Aan: < 

mindef.nl; 
ventolines.nl>; mindef.nl 

CC: @ventolines.nl>; 
@ventolines.nl> 

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar 

Beste 

Ter voorbereiding op komende week zou ik ook graag alvast op hoofdlijnen zien wat de planningen zijn 
van beide projecten . Hierin heb ik 2 scenario's opgenomen : happy flow en bouwbeperking (max uitloop) 
bij RvS beroep. Bijgevoegd heb ik een concept opgesteld, waar ik zou willen vragen aan jou om deze aan 
te vullen. 

Greet, 

From: < ventolines.nl> 
Sent: woensdag 1 juli 2020 17:53 
To: DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl> 
Cc: BS/AL/HOB< mindef.nl>; AL/HDB/PROJ DGB 

rnindef.nl>; @ventolines.nl>; 
< @ventolines.nl> 
Subject: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Beste 

Bedankt voor het doorsturen van de windturbines welke storend zijn en waarvan hinder ondervonden wordt door de 
defensie radar te Nieuw Milligen. 

Ter voorbereiding op het gesprek van volgende week hebben we alvast een aantal vragen geformuleerd: 

• Is er onderscheid in de wind turbines in de mate waarin zij verstorend werken op de radar? Of is de invloed van 
de hieronder genoemde bouwnummers min of meer gelijk? 

• Op basis van eerder verstrekte mondelinge informatie hadden we de verwachting dater minder wind turbines 
als storend gemarkeerd werden dan in onderstaande lijst. De meest noordelijke turbines (HVN 1.1 t/m 1.8 en 
HTN 1.1 t/m 1.5 stonden bij ons nog niet op de lijst. Is dit inzicht misschien gewijzigd in de afgelopen tijd? 

• Welke gegevens heeft TNO nodlg om 'te onderzoeken of product- en materiaalkeuze in de turbines nog invloed 
heeft op de verstoring door de windmolens'? 
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Graag bespreken we deze vragen volgende week met jullie. 

Met vriendelijke groet, 

Project Manager 

~entolines 
WTC Almere 25th floor, P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere, The Netherlands 

M : 
E: ventolines.nl 
W: www.ventolines.nl 

Van: mindef.nl < mindef.nl> 

Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 14:07 
Aan: < ventollnes.nl> 
CC: mindef.nl; mindef.nl 
Onderwerp: FW: Afspraak Defensie / Windkoepel Groen Radar 

Hierbij een opgave van de bouwnummers van de windmolens waar wij hinder van ondervinden en storend zijn: 
Concreet de windturbines met de volgende bouwnummers: HVN 1.1 t/m HVN 1.9 en HVZ 1.1 t/m HVZ 1.8 voor de 
westelijke rlj en HTN 1.1 t/m HTN 1.6, HTZ 1.1 t/m HTZ 1.5 en OST 1.1 t/m OST 1.2 voor de oostelijke rij. 

MVG 

Wnd. Projectleider ADSS 

······························································································································ 
Directle Proj ecten 
Defensie Materieel Organisatie 
Ministerle van Defensie 
Kromhout kezeme I Herculeslaan l I 3584 AB I Utrecht I Gebouw K7/KB I 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 
..................................... ........... .............................................................................. 
T 
M 
E mlndef.nl 
W www defens1e nl/dmo 

Van: < 
Verzonden: dinsdag 30 juni 2020 07:51 
Aan: BS/AUHDB < 

ventoli nes.nl> 

mindef.nl>; DMO/PROJN/ DIP PROJN 
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< 
CC: 

mindef.nl>; 
< 

< @ventolines.nl> 

AL/HDB/PROJ DGB 
ventolines.nl>; 

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Goedemorgen 

Dank voor je reactie. 

< 

mindef.nl> 
@ventolines.nl>; 

en (als ik de namen goed heb genoteerd, zou ik van jullie ook een reactle mogen ontvangen? 

Bij voorbaat dank, 

Project Manager 

~entolines 
WTC Alme re 25th floor, P.J. Oudweg 4, 1314 CH Al mere, The Netherlands 
M: 

W : www.ventolines.nl 

Van: mindef.nl < mindef.nl> 
Verzonden: donderdag 25 junl 2020 16:51 
Aan: < 

CC: < 

@ventolines.nl> 

ventolines.nl>; 
ventolines.nl>; 

Onderwerp: RE: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Hallo 

mindef.nl· mindef.nl 
< @ventolines.nl>; 

Bij deze alvast mijn beschikbaarheld op dit moment in kleur onderstaand. 

Greet, 

From: < 

Sent: donderdag 25 juni 2020 14:48 
To: DMO/PROJN/DIP PROJN < 
< 
Cc: 

mindef.nl>; 
< 

@ventolines.nl> 

ventolines.nl> 

mindef.nl>; 
AL/HDB/PROJ DGB 

ventolines.nl>; 

Subject: WKG: Afspraak Defensie I Windkoepel Groen Radar 

Beste mensen, 
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Vorige week spraken wij elkaar in Nieuw-Milligen over de verplaatsing van de defensie radar naar Herwijnen in relatie 
tot de realisatie van Windplan Groen. Er zijn aan het einde van de vergadering een aantal acties genoteerd: 

Actie: opstellen tijdspaden RCR-procedure/Herwijnen en Windpark Groen, naast elkaar leggen, inpassen en 
restrisico's inzichtelijk maken (Actle: coordinatie door en 
Actie: vaststellen mogelijke volgorderlijkheid van de bouw van de turbines ten behoeve minimaliseren 
knelpunten (Actie: ) 
Actie Ventolines en TNO via projectteams: als wind park Groen nieuwe technische details aanlevert, kan TNO bij 
projectteam Herwijnen daarin betrokken warden om te onderzoeken of product- en materiaalkeuze in de 
turbines nog invloed op de verstoring door de windmolens. TNO dient gast te warden aan het overleg. 

Met name met betrekking tot de tweede actie zouden we graag op korte termijn met jutlie spreken, maar ook de derde 
actie willen we graag oppakken. Onze doelstelling is om voor 1 juli de beperkingen in kaart te hebben in de 
volgordelijkheid van de bouw van de wind turbines. 

Wij zouden beschikbaar zijn voor een online (video-)vergadering op korte termijn op de volgende tijdstippen (een uur 
lijkt hiervoor in eerste instantie voldoende?). 

Maandag 6 juli 14 00 - 17 00 
Woensdag 8 juli 09 00 - 14 00 
VriJdag 10 jult l 2 .00 - J 6.00 

lk hoop dat een van deze mogelijkheden jullie uitkomt. Ook zouden we graag de informatie ontvangen welke wind 
turbines binnen Windplan Groen het meest verstorend zijn voor de defensie-radar Nieuw-Milligen, zodat we deze 
informatie alvast kunnen meenemen in onze overwegingen. 

Bij voorbaat dank voor jullie reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Project Manager 

~entolines 
WTC Almere 2st1• floor, P.J. Oudweg 4, 1314 CH Al mere, The Netherlands 
M: 
E: ventolines.nl 
W: www.ventolines.nl 

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

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was 
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability 
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Doc 878 

BS/AL/DCO 

Van: < WestBetuwe.nl> 
Verzonden: maandag 24 augustus 2020 09:08 
Aan: BS/ AL/ HOB 
Onderwerp: RE: Input gemeenterubriek Weekblad West Betuwe aankondiging Kennisgeving 

Voorontwerp RIP Herwijnen 

Beste 

Ik ben het met je eens een summiere schriflelijke terugkoppeling in de vorm van een kort verslagje te delen met de aanwezigen van 
onze vergadering van afgelopen donderdag. Zo kunnen er geen misverstanden ontstaan en weten we wie wat doet in de lopende 
procedure. 

Kun jij hiervoor zorgen? Bij voorbaat dank. 
Mocht je hulp nodig hebben hierbij, Jaat het mij dan maar even weten. 

Met vriendelijke groet, 

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen 

WestBetuwe.nl 

Aanwezig op: maandag, dinsdag (alleen oneven weken), woensdag en donderdag 

GEl.IE.!NT C w s 
BETUWE 

Kuipershof2 I 4 191 KH Geldermalsen 

Postbus 112 I 4190 CC Geldermalsen 

Van: mindef.nl [mailto: 
Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 17:24 
Aan: 

mindef.nlJ 

Onderwerp: Fwd: Input gemeenterubriek Weekblad West Betuwe aankondiging Kennisgeving Voorontwerp RIP 
Herwijnen 

Hallo onderstaand ter info. 

Het is er me gisteren bij ingeschoten te vragen. Maar is het misschien slim een korte en summiere schriftelijke 
terugkoppeling te delen met de aanwezigen van gisteren, mochten er vragen warden gesteld over onze samenwerking? 

Greet, 

Van: ~ Al/ DCO" < mindef.nl> 
Datum: vrijdag 21 augustus 2020 om 13:46:23 



Aan: "' westbetuwe.nl'" < westbetuwe.nl> 
Onderwerp: Input gemeenterubriek Weekblad West Betuwe aankondiging Kennisgeving Voorontwerp RIP Herwijnen 

Beste 

Zoals gisteren telefonisch beloofd, onderstaand een tekst voor in de gemeenterubriek van Weekblad West Betuwe 
woensdag 26 augustus. Hartelijk dank voor het opnemen van deze tekst in het weekblad. Bijgaand ook het logo van 
Ministerie van Defensie - met en zonder witte achtergrond - om te plaatsen bij de tekst om de afzender te 
verduidelijken. lndien hier een ander formaat oid voor nodig is, laat het mij dan weten. Dan zoek ik dat intern even 
uit. 

Tekst voor publicatie gemeenterubriek woensdag 26 augustus: 
Via deze weg wit Defensie u attenderen op de komende Kennisgeving von het Voorontwerp Rijksinpassingsplan militair 
radarstatian te Herwijnen in de Staatscourant van vrijdag 28 augustus 2020, te benaderen via 
www.otficielebekendmakinqen.nl. 

Afspraken vervolg: 
Staatscourant wordt op vrijdag 28 augustus gepubliceerd. Jij gaf aan dit te willen delen via de website en social media 
kanalen van de gemeente op vrijdag 28 aug. Voor vrijdag 28 augustus 15.00u ontvang jij van mij de tekst van de 
Kennisgeving (zeals in Staatscourant gepubliceerd) voor de publicatie in de gemeenterubriek Weekblad West Betuwe 
van woensdag 2 seotember. 

Als er vragen/ opmerkingen zijn, weet mij te vinden @. 

Alvast bedankt voor jouw hulp. 

Groeten, 

Adviseur social media 

Directie Communicatie 
Strategie & lnnovatie 
Ministerie van Defensie 
Plein Kalvermarkt Complex I Kalvermarkt 32 I 2511 CK I Den Haag I H 4.07 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC 58B 

M 
T 

mindef.nl 
www.defensie.nl 

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

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