
Memorandum ONGERUBRJCEERD 

Aan 

Van -Onderwerp 
Lage hoogte dekking MPR-opvolger Nieuw Milligan 

1. lnleiding 
ln het DMP-A document wordt voor de geeiste radardekking van de MPR-opvolgers 
verwezen naar het NATO ACCS C&S document, (1). Eisen zijn evenwel verwoord in 
het SHAPE "Air Surveillance (Sensor) Plan• (ASP) ult 2006, [2J. In 
'windturblnenormvergaderlngen' is gesproken over een lagere ondergrens van de 
radardekking. 1 De desb]ds gevoerde discussies hebben bij de behoeftesteUer niet 
geleid tot aangepaste eisen wat betreft de radardekking. In het B-beraad is gesteld 
dat onderzocht meet worden of de dekklng op de huidige locaties kan worden 
verbeterd, wat In dit stuk aan de orde komt Tevens wordt in dit document aandacht 
besteed aan enkele BMD eisen, voor zover die van invloed zijn op de radardekking. 

2. Hlstorte 
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De huidige MPR installaties maken deel uit van de NADGE (NATO Air Defence Ground 
Environment) radarketen, die van origine was opgezet om Russische long range 
bommenwerpers (Tupolev Tu-95, codenaam 'bear') te detecteren. De wandkaart op 
onderstaande foto toont het detectiebereik van de NADGE radars. De twee Neder1andse 
radars lijken niet op deze kaart te staan, het Belgische systeem te Glens weJ. 

Figuur 1: Ondertekening van het NADGE initiatief op 1juli1966. 

1 Motlveringen waren: he\ vermijden van onopgemerlde penetratia van he\ Neder1andse luchtruim ('actie 
Matthias Rust'). het begeleiden van laagvliegende gevec:htstoeslellen boven de Noord.tee, en het verruimen 
van plaatsingsmogeli)kheden van windlutbines. 
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In een door TNO uitgevoerde studie naar de prestaties van de MPR's, (3), bleek dat de 
lage-hoogte-dekklng van de radar in Wier op orde is, terwijl de dekking van het 
systeem te Nieuw Mllligen te wensen overlaat. De oorzaak is evident; Nieuw Milligen is 
gelegen aan de westelijke rand van de Veluwe. Het terrelnhoogteproftel in oostelijke 
richting wordt gegeven in Figuur 2. De MPR antenne bevindt zich ter hoogte van de 
ciricel op de linker verticale as (onder het getal '60'), de schaalverdeling is de hoogte in 
m (ten opzichte van de EGM96 geotde, wat vergelljkbaar is met NAP). 

"' 

riguur 2: Terreinprofiel in oostelijke richting vanaf radarpost Nieuw Milllgen. 

Een terreinhoogtekaart met de radarpost Nieuw Milligen in het midden wordt 
weergegeven in Figuur 3. Ook In zuid~westelijke richting is de lage-hoogte-dekking 
gebrekkig, veroorzaakt door de Utrechtse Heuvelrug. Voor dekkingsdlagrammen van 
Wier en Nieuw Milligan bij verschlllende doelhoogten refereren wij naar (3]. 
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Figuur 3: Terrelnhoogtekaart, gebaaeerd op spaca shuttle hoogte data (STRM). De stlp In het midden Is de 

locatie van radarpost Nieuw Milllgen. 

Omdat bij NADGE de primaire interesse uitging naar Russische long range 
bommenwerpers die op aanzienlijke hoogte vliegen, werd het door de geografische 
omstandigheden veroorzaakte verlies aan lage hoogte dekking van het systeem Nieuw 
Milligan klaarblijkelijk niet als bezwaarlijk gezien. 
Vanwege de aardkromming wordt een hoogvliegend naderend doel eerder 
gedetecteerd dan een laagvliegend naderend doel, zoals in Flguur 3 is gelllustreerd. 
Tevens wordt terreinaccidentatie minder prominent voor hoogvllegers, hetgeen 
eveneens in Figuur 3 (rechter diagram) is geTilustreerd. Het dekkingsdiagram van de 
radar Nieuw Milligan voor een doel op 30.000 voet ziet er dan ook alleszins redelijk uit. 
Situatie B uit de rechter figuur doet zich dan voor. 

Ftguur 3: Links: een doel dat op lage hoogte naar een radar vliegt (traject A) zal op een kortere afstand tot de 

radar voor het eerst gedetecteerd warden den een doel dat op grate hoogte naar de radar vllegt (traject B). 

Rechts: naarmate de vtieghoogte toeneeml heelt men minder last van terrelnaccldentatie. Dael A zal ten 

gevolge van afschermlng later gedetecteerd worden. BiJ doe! B treed! dlt effect niet op. 
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3. Verbeteren van lage hoogte dekktng 
In tegenstelling tot Wier (Radar Post Noord) is radarpost Nieuw Milligen vanwege de 
topologie van het omringende landschap geen optimale locatle. Een ttiViate oplossing 
is dan ook: wijk uit naar een andere locatie. Een andere remedie om de dekking te 
verbeteren is het omhoog brengen van de antenna. Om aan de oostkant de effecten 
veroorzaakt door het terreinproflel te ver1<1einen moet men voor Nieuw Milligen echter 
denken aan een mast van aanzienlijke hoogte. Figuur 4 toont zogenaamde line-of-sight 
dekkingsdiagrammen voor een doel op 1000 voet hoogte en voor een doel op 5000 
voet hoogte, bij de huidige antennehoogte, en bij een radarmast van 60 m hoog. Deze 
diagrammen geven een goede eerste indruk van de radardekking die gehaald kan 
worden. In het gekleurde vlak is het doei 'in zichl' Wanneer de rand van het gekleurde 
vlak rafelig is betekent dit dat er afscherming door terrain plaatsvindt, waarbij het 
terrein het zicht op de horizon belemmert. 

Figuur 4: Line-of-sight dlagrammen voor de huldige antennehoogte (boven) en een antennehoogte van 60 m 

boven het maalveld (onder). Links: doelhoogte 1000 voet. recllts: doelhoogte 5000 voet De afstanden bij de 

rlngen ZIJO In NM. 

De extra dekking die ten gevolge van de (beduidend) hogere mast verkregen wordt 
blijkt voor de noord-west sector zeer stark te zijn. Het vertengen van de radarmast 
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revert aan de oostkant circa 15 NM op. Analyse toont voorts aan dat de oppervlakte 
van het dekkingsgebied lineair toeneemt met de hoogte van de mast; een optimale 
masthoogte is derhalve lastig te destilleren. Vergelijkbare dlagrammen voor de 
radarstations Wier, Herwijnen en Gilze-Rijen warden gegeven in Appendix A. 
Oekkingdiagrammen voor raciarstation Nieuw Milllgen en verschillende 
antennehoogten worden gegeven in Appendix B. 
Naast het aanpassen van de hoogte waarop zich de radarantenne bevindt is het aantal 
middelen om de dekking te verbeteren beperkl Voor de volledlgheid noemen wij een 
tweetal. 
• In geaccidenteerd terrain is het toepassen van VHF/UHF (30 - 1000 MHz) radar 

geopperd omdat diffractie (breking) aan terreinstructuren zich sterker voordoet bij 
deze relalief lage draaggolffrequentles. Een nadeel is dat de antenna relatlef groot 
moet zijn om goede hoeknauwkeurigheid te bereiken. Ook begeeft men zich in een 
drukbezet frequentiegebied, denk aan communicatle, GPS, radio en televisie. 
Geen der respondenten van RFI heeft dan ook een VHF/UHF systeem 
voorgesteld, wel S-band (rond 2700 MHz, zoals de huidige MPR) of L-band (rond 
1300 MHz). 

• Wanneer multipad in het verticale vlak zich voordoet (denk aan shipborne radar), 
dan is het gebruik van hogere radarfrequenties profijtelijk, zie de met CARPET 
gemaakte diagrammen voor een L-band en een S-band systeem, waarbij het gaat 
het om de hoogte van de onderste flank van het dekkingsdiagram Het effect dat 
de lage-hoogte-dekking bij L-band minder is, is te compenseren door blj 
toepassing van L-band de antenne hoger te plaatsen. Radarspecifieke aspecten 
(zoals zendvermogen en onlvangergevoeligheid) laten we hier bulten 
beschouwing. 

Figuur 4: Verticale dekklngSdiagrammen bij L.tiand (links) en bij S-band (rechts). In he! donker-rode vlak is 

de single-scan detec:tiekans 80% or meer. 

De conclusie is dan ook dat in eerste instantie de hoogte van de antenna in relatie tot 
de terreinaccidentatle beschouwd moet worden. 
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4. BMD 
In de Herijkingsnota heeft de behoeftesteller ambities op het gebied van BMD kenbaar 
gemaald Gesteld wordt dat de MPR-vervanger een ballistisch doel op minimaal 1000 
km afstand 'en bij voorkeur meer' moet kunnen waamemen. Niet wordt aangegeven 
welk type doel of welke radardoorsnede hierbij hoort, wat het toetsen van aangeboden 
systemen bemoeilijkl 
Of Nieuw Milligen als locatie geschikt is voor BMD, hangt af van de elevatiehoek 
waaronder het missile binnen het radarbereik koml Dlt Is weer afhankelijk van de 
dracht van het missile, en de af'stand waarop het missile gelanceerd wordt In de 
Herijkingsnota wordt gesproken over medium tot intermediate range missiles voor vast 
opgestelde sensoren, en over short en medium range missiles voor een systeem dat 
verplaatsbaar is. 
De dracht van deze missiles is als weergegeven in Tabel 1. Het apogeum (hoogste 
punt) van hat traject is ruwweg 1/5 a 113 deel van de drachl 

Tabel 1 Oracht van ballistische missiles 
Missile Dracht (km) 

Short Range Ballistic Missile < 1000 
Medium Range Ballistic Missile 1000 tot 2500 
Intermediate Range Ballistic Missile 2500 tot 3500 

Het Is profijtelijk de radar die voorwaarschuwing verschaft zo dicht mogelijk bij de 
lanceerlocatie te situeren, opdat voldoende tljd beschikbaar Is. Binnen een straal van 
1000 km rond Nederland bevlnden zich louter landen die tot het NAVO 
bondgenootschap behoren. De vier dichtstbijzljnde niet-NAVO-landen zijn Wit Rusland, 
OekraTne, Rusland en Algenje. Mogelijk houdt de behoeftesteller rekening met dreiging 
vanafzee. 
Een missile dat gaat van Iran near Israel of vice versa zal door een in Nederland 
gestationeerde radar niet gezien worden, de afstand bedraagt meer dan 3000 km. In 
oostelijke richting kan het huidige systeem te Nieuw Milligen doelen boven 0.4° 
elevatie waamemen, vanwege de heuvelrug van de Veluwe. Op 1000 km afstand moet 
de hoogte om die reden minstens 66 km zijn. Voor dreiging ult het oosten, voorbij 
NAVO grondgebied gelanceerd ('overvliegers'), zal het dertlalve niet nodig te zijn om te 
antenne hoger te plaatsen. 

5. Conclusles 
In deze notltie wordt een indruk gegeven van de lage hoogte dekking van het 
radarsysteem te Nieuw Milligen. Een mast van circa 60 m hoog is nodig opdat de radar 
over de Veluwe heen kan kijken. De dekking tegen laagvtiegers blijft bij een dergelijke 
masthoogte evenwel beperkl Voor het waamemen van een ballistisch doel is de 
huidlge antennehoogte mogelijk wel geschikt, maar afhankelijk van de lanceerpositie 
en de dracht Om dit nader te beoordelen Is het nodig dat inzage wordt verschaft in 
plausibele BMD scenario's. Ook voor dekking op lage hoogte moet de eis kenbaar 
gemaakt worden, opdat een gefundeerde uitspraak omtrent de benodigde masthoogte 
kan worden gedaan. 
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7. Afkortlngen 
BMD Ballistic Missile Defence 
CARPET Computer Aided Radar Performance Evaluation Tool 
DMP Oefensie Materieelproces 
GPS Global Positioning System 
MPR Medium Power Radar 
NADGE NATO Air Defense Ground Environment 
RFI Request For Information 
SRTM Shuttle Radar Topography Mission 
TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk 

Onderzoek 
UHF Ultra High Frequency 
VHF Very High Frequency 
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Appendix A 

e 

Figuur A 2: Loeatle Herwljnen, Onks 1000 voe~ rechts 5000 voeL Hat maaivetdniveau ts op 2 m De antenne 

bev1ndt zich op 25 m b~en he! maalveld. 
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Flguur B.4: Antennehoogten 80 (llnks) en 90 m (rec:hts) boven hat maalveld. 
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__ e_s1 .. A_LJ .. o_c_o ___________________ _ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Goede morgen-

•••••••••••• knmi.nl> 
dinsdag 4 februari 2014 11:33 

Herwijnen, Defensie & KNMI 

Op 2 december was de verwachting dater over 6-8 weken duidelijkheid zou zijn over de verwervingsstrategie van 
Defensie en het verloop van het Def ensieproject. 
Kun jeer al wat meer over zeggen? 

Met vriendelijke groeten, 

k2Mi 
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....... e.S/_A_v_o_c_o ____________________________________ __ 

Van: ··········-knmi.nl> 
Verzonden: vrijdag 7 februari 2014 15:41 
Aan: 
Onderwerp: RE: Herwijnen, Defensie & KNMI 

Beste . 

Er zijn 2 punten die voor ons zsm van belang zijn: 

Heeft de nieuwe defensie radar nadelige invloed op onze weerradar. Wij zijn daar vooralsnog niet ongerust 
over. TNO kan het pas doorrekenen na jullle keuze voor de radar. Daarbij zijn er 2 opties heb lk eerder 
begrepen: of het is blnnenkort bekend omdat de aanschaf binnen bestaande kaders uttgevoerd kan worden 
of het duurt nog heel tang. In het laatste geval moeten wij beslissen zonder verdere doorrekening door TNO. 
Gezamenlijk aanvragen van de aanpassing van het bestemmingsplan. Wij willen de 2<'• helft van 2014 gaan 
tenderen en aan het eind van het jaar een contract hebben. We kunnen de potentiele leveranciers wel aparte 
offertes Iatan maken voor zowel Herwijnen als De Silt (voor het geval dat Herwijnen zou afvallen) maar als wij 
bij het sluiten van het contract nog geen vergunning hebben van de gemeente Lingewaal wordt het contract 
een stuk complexer. 

Kortom, hoewel wij voorlopig binnen ons project nog veal werk ta doen hebben aan het opstellen specificaties dreigen 
we op het kritleke pad ta komen aan het eind van het jaar. 

Hoe groot acht jij de kans dat over 2 waken er een antwoord is op beide voor ans belangrijke vragen? 

Met vriendelijke groeten, 

Van: mindef.nl [mailto mindef.nl] 
Verzonden: donderdag 6 februari 2014 18:22 
Aan: (KNMI) 
CC: mindef.nl; mindef .nl 
Ondeswerp: RE: Herwijnen, Defensie & KNMI 

Goede avond-

We hebben wat vertraging opgelopen in de besluitvormlng, maar we zijn nu bijna zover. lk hoop (denk) binnen twee 
weken een volgende stap in ans dossier te kunnen maken! 

Groet, 

-
Van: (KNMI) [mailto knmi.nl] 
Verzonden: dinsdag 4 februari 2014 11:33 
Aan: EMSD, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Ondeswerp: Herwijnen, Defensie & KNMI 

Goede morgen. 

Op 2 december was de verwachting dater over 6-8 weken duidelijkheid zou zijn over de verwervingsstrategie van 
Defensie en hat verloop van het Defensieproject. 
Kun jeer al wat meer over zeggen? 



Met vriendelijke groeten, 

k2bi 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestcmd. Indien u niet de geadrcsseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender tc melden en bet bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdt 
met risico's vcrbondcn aan het electronisch verzenden van berichtcn. 

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

Beste-

Het duurt mij ook langer dan ik zou willen maar dit soort processen blinken helaas nooit uit in snelheid. TNO is op 
dit moment druk bezig met het toetsen van de invloed van de beoogde opvolger van onze radar te M illigen op de 
weerradar van het KNMI. Vervolgens wordt ook de invloed van de geplande windturbines te Deil en te Geldermalsen 
berekend. Dit onderzoek gaat nog wel 3 tot 4 weken duren. Zullen we afspreken dat we elkaar sowieso na jouw 
vakantie, dus in april gaan spreken? Als er eerder iets moet gebeuren dan hoor ik het graag. 
Vriendelijke groet en fijne vakantle. -
Van: I [mailto•••••llvnl.nl] 
Verzonden: donderdag 13 februari 2014 14:03 

Aan:················· Onderwerp: Voortgang radarsite Herwijnen 

Al weer enige tijd geleden dat we per mail contact hebben gehad. Over twee weken ga ik een maand met vakantie. 
Het management- me gevraagd om na te gaan of er bij jullie voortgang dan wel ontwikkelingen zijn. 

Zou je me hierover kunnen berichten. 

Vriendelijke groet, 

• 
Van: mjndef.nl [majlto mjndef.nl] 
Verzonden: vrijdag 6 december 2013 8: 17 
Aan: 
Onderwerp: RE: toestemming IVW/LVNL windpark Watemet Nieuwegein 

Dag. 
Dank voor je mail, deze nemen we mee. We zijn nog volop bezig met Herwijnen en zeker voor wat betreft 
radarverstoring door geplande windwindturbines! Vorige week hebben we ook een overleg gehad met de 
vertegenwoordigers van KNMI over de eventuele wederzijdse belnvloeding van elkaars radar. Er gaat nog wat meer 

uitwisseling van informatie plaats vinden en enkele toetsingen door TNO. lk verwacht medio januari meer te kunnen 
berichten. lk stel voor dat we dan afspreken om het een en ander te bespreken. lndien akkoord zal ik je een datum 

voorstel doen toekomen. 
Met groet, -
This e-mail and any attachment is intended for the addrcssee(s) only. If you have received this e-mail by 
mistake please notify the sender by return e-mail, and delete this e-mail. Unauthorised use, disclosure or 

[Paginanummer) 
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Van: £nderdag 6 maart £1414]1 Verzondan: 
Aan: EMSD, BSIAUDS/Oir. PlanJAfdluOptr 
CC: 
Onderwerp: ME: sY!rg~ '" matex SMatLE 2006 en 88 

-16:00 is niet gunstig dus ik doe het even over de mail: 

Ik heb zojuist even met- gesproken; de gevraagde gegevens zijn niet zo direct voor 
handen dus we moeten even gaan uitzoeken hoe- en in welke vorm we kunnen antwoorden. 
Daar hebben we even wat tijd voor nodig. 

T.a.v. het KNMI: - heeft zijn onderzoek gereed en ik heb het vanochtend met hem 
doorgesproken. Conclusie van het verhaal is dat wij niet denken dat de KNMI radar schade 
zal oplopen maar dat hij wel aanzienlijk gestoord zal warden. Oat heeft er o.a. ook mee te 
maken dat de weerradar een nogal "gevoelig" ding is. Het is echter de vraag in hoeverre de 
"processing" na de ontvanger van de weerradar de verstoring misschien fatsoenlijk kan 
(weg)(ver)werken zodat de "output" van de radar er uiteindelijk niet te veel onder lijdt. 
Aanbeveling van TNO is dan ook om met de leverancier van de weerradar te gaan praten 
over de uiteindelijke effecten. Opmerkelijk is dat blijkt dat als de MPR-vervanger gewoon op 
Nieuw Milligen zou staan, de weerradar in Herwijnen nog steeds aanmerkelijke last zou 
ondervinden. Het probleem is dus niet specifiek locatie-afhankelijk. 
De resultaten (d.w.z. de gebruikte getallen; niet de conclusie) van het onderzoekje zijn 
CONFI, dus niet zo maar te verspreiden 

- Wij (Defensie) denken dat op basis van onze berekeningen de nieuwe weerradar 
significante storing ondervindt van de MPR-vervanger die wij in het onderzoek hebben 
gebruikt. 

- Wij (Defenste) kunnen geen ultspraak doen over de mate waarln die verstoring 
uiteindelijk het etndproduct van de weerradar be·invloed. 

- Ons advies is om rekening te houden met verstoring door de MPR-V en dat het KNMI 
initiatief neemt om dit aspect met de leverancier van de nieuwe weerradar te 
bespreken. Wij (OMO/PT} willen (binnen grenzen) meewerken aan een dergelijk 
gesprek. 

- Uit het onderzoek blijkt dat de verstoring ook optreedt als de MPR-vervanger op 
grotere afstand (b.v. Nieuw Milligen) staat. Oat maakt het belang van een onderzoekje 
van het KNMI naar de effecten op de output van de weerradar alleen maar groter. 

- Wij (Defensie) willen graag doorgaan met de mogelijke plaatsing van de MPR-V op 
Herwijnen. 

De laatste bullit is gebaseerd op ons onderzoekje waaruit blijkt dat wij nauwelijks last zullen 
krijgen van de weerradar. Het maakt ons dus niet uit. 

Groet, -
[Paginanummer] 



From: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
Sent: donderdag 6 maart 2014 13:07 To:·-----------··---------suMect: Synergie in matex Smart-L EWC en GB 

Goede middag-en-

Voordat de Directeur Plannen een beslult wil nemen over de verwervingsvoorberelding van de SMART-l GB als 
vervanger van de MPRs wil hij weten wat de synergie is in de matex van de SMART-L EWC en de GB-versie (binnen 
het 4+2 contract). Kunnen jullie dat voor ons kwantificeren? 

-
Deze vraag houdt ook in dat we deze week nog geen groen licht kunnen geven voor de verwervingsvoorberelding. 
Wat zullen we aan de KNMI melden? 

Bedanktl 

Groet, 

-
Senior Belecisadvlseur kMenng lu£toptJen 
UAS, Space & Air Operations Control 

Dlrectle Plannen 
Defensiestaf 
Mlnlsterle van Defensle 
Pleln Kalvennarkt Complex I Kalvermarkt 32 I 2511 CB I DEN HAAG I Kamer C403 
Postbus 20701 I 2500 ES I DEN HAAG I MPC 588 

MDTN 
T 
F 

E-maU: mlndef.nl 
mod.nld.nato.jnt 
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__ e_s1 .. A_LJ_o_c_o __________________ _ 

-Verzonden: maandag 10 maart 201416:33 

Aan: •••••• EMSD, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: RE: Herwijnen 

-We hadden hier in december al over "gebrainstormd"; 

Ten eerste is er geen formeel TNO-rapport; 

de verantwoordelijkheid voor wat- schrijft 
Ten tweede is het memo van - tot stand gekomen met behulp van de gerubriceerde 
(Confidentieel) gegevens van de Smart-L EWC die Thales ons ter beschikking heeft gesteld. 

•••••••••••••••••· Het antwoord op vraag KNMI is dus nee. 
Antwoord op jouw vraag: op korte termijn niet zo veel, ik denk dat dit de nodige tijd gaat 
kosten. Een aanpak zou b.v. kunnen zijn: 

Hoewel - ook collegae bij TNO heeft geraadpleegd, zullen de resultaten eerst 
moeten word en besproken en bevestigd door Thales zelf. 
Dan zouden we met Thales moet bespreken of- en in welke mate er "de-classificering" 
van het Memo zou kunnen plaatsvinden (ben er op voorhand niet zeker van dat dat 
kan) 
Pas dan zou KNMI inzage kunnen krijgen en dan nog steeds hun eigen conclusies 
moeten kunnen trekken. 

Een andere aanpak is wellicht dat KNMI initiatief neemt om zelf met Thales te gaan 
praten en dat wij daarbij meewerken. 
Dan nog moet Thales eerst aangeven in hoeverre zij informatie willen/kunnen 
ontsluiten. 

Meer dan dit heb ik even nlet. 
Groet, -
From: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
Sent: maandag 10 maart 2014 10:23 
To: 

Subject: RE: Herwijnen 
Importance: High 

-
Tav vraag 1: Wat is er mogelijk? 

-
Tav vraag 2: Lijkt me wel, toch? 

Groet, 



-
Van: (KNMI) [ mailto kn mi.nil 
Verzonden: maandag 10 maart 2014 10:03 
Aan: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
CC: ...................... . 

Onderwerp: RE: Herwljnen 

Hallo-

2 dringende vragen: 

1. Kunnen wij inzage in hat TNO-rapport krijgen. 
2. lk heb de opdracht gekregen om zsm de procedure voor de aanpassing van hat bestemmingsplan te starten, 

los van eventueel aanvullend onderzoek naar de hinder die wij van jullie radar of van windmolens 
ondervinden. Zijn jullie nu zover dat we dat samen kunnen gaan doen? Zonia~ dan ga ik alleen met de LVNL 
aan de slag om eea in gang te zetten. (Wij hebben nog geen huurcontract getekend, dus zal de eigenaar van 
de toren voor ons de aanvraag moeten doen). 

Met vriendelijke groeten, 

KNMI 

Van: mjndef.nl [mailto mjndef,nl] 
Verzonden: vrijdag 7 maart 201411:50 
Aan: (KNMI) 
CC: mindef.nl: mindef.nl 
Onderwerp: Herwijnen 

Beste-

TNO heeft de analyse van de storing van de beoogde Defensleradar op de KNMl-radar afgerond. We denken dat op 
basis van onze berekeningen de nieuwe weerradar significante storing ondervindt van de beoogde Defensieradar 
die wij in het onderzoek hebben gebruikt. We kunnen natuurlijk geen uitspraak doen over de mate waarin die 
verstoring uiteindelijk het eindproduct van de weerradar beinvloed. Ons advies is om rekening te houden met 
verstoring door de Defensieradar en dat jullie dit aspect met de leverancier van de nieuwe weerradar bespreken. 
Defensle is bereld om meewerken aan een dergelijk gesprek. Uit het onderzoek blljkt overigens dat de verstoring 
ook optreedt als Defensieradar op grotere afstand (b.v. Nieuw Milligen) staat. Oat maakt het belang van een 
onderzoekje van het KNMI naar de effecten op de output van de weerradar mijns inziens alleen maar groter. 
Voor de duidelijkheid: Defensie willen graag doorgaan met de mogelijke plaatsing van de Defensieradar op 
Herwljnen. Als er een alternatieve locatle voor de KNMl-radar gezocht meet worden, werken wij daar graag aan 
mee. 

Met vriendelijke groet, 

-
Senior Beleldsadvlseur AfdeUng LUChtoptreden 
UAS, Space & Air Operations Control 

Dlrectle Plannen 
Defenslestaf 
Mlnlsterle van Defensle 
Pleln Kalvermar1ct Complex I Kalvermar1ct 32 I 2511 CB I DEN HAAG I Kamer C403 
Postbus 20701 I 2500 ES I DEN HAAG I MPC 586 
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m!odef.nl 
mod.nld.nato.!nt 

Dit bericht kan infonnatie bcvattcn die niet voor u is bcstemd. 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 wclke aard ook, die vcrband houdt 
met risico's vcrbonden aan het electronisch 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 11 

......... e.SJ.ALJ_.o_c_o ____________________________________ __ Van: Verzonden: 
Aan: Onderwerp: 
--

••••• EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
maandag 10 maart 2014 16:31 

•••••••• DOSCO/ST DOSCO/DVM/NWN; 
RE: Herwijnen 

lk stel voor dat we een bespreking opzetten met KNMI en LVNL om de zaken te bespreken, zodat we de KNM I niet 
op houden maar w el een vinger in de papa houden. Wellicht dat voorafgaand aan die bespreking (een half uurtje 
van te voren) het KNMI inzicht kunnen geven in het rapport? 

Groet, 

-Van: 
Verzonden: maandag 10 maart 2014 16:22 Aan:·····················- EMSD, BS/ALjDS/Dir. Plan./ AfdluOptr 
Onderwerp: RE: Herwijnen 

Ok bedankt voor de info, als je iets van een tijdsplanning kan geven morgen dan heel graag. 
Nog een nabrander t .a.v. de knmi radar: 

Als de KNMI een bouwvergunning heeft op de andere locatie dan warden zij belanghebbende blj een 
vergunnlngaanvraag van ons voor onze locatie. Doordat onze radar blijkbaar een negatieve werking heeft op hun 
radar is het mogelijk dat zij bezwaar gaan aantekenen tegen onze vergunningaanvraag en zij hebben daar ook goede 
reden toe. Oat is een risico voor defensie I Oat risico moeten we wel ondervangen en dat zou pleiten voor het 
bespoedigen van de aankoop en bestemmingswijziging voor onze locatie! 
Groet -Van:················ Verzonden: maandag 10 maart 2014 15:47 Aan:················----- EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./ AfdluOptr 
CC: %ACCS, DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN 
Onderwerp: RE: Herwijnen 

--Jawel, ik heb met- vorige week afgesproken dat TNO nu met spoed de windturbines gaat 
aanpakken. Oat gaat echter wat tijd kosten omdat er erg veel rekenwerk voor nodig is en er 
nog een radar-model moet worden gemaakt met de laatste gegevens van de "mogelijke 
kandidaat-radar". 
Morgen spreek ik- weer, dan laat ik weer/meer van me horen. 
Groet, -
From: ......................... . 
Sent: maandag 10 maart 2014 11:24 
To: EMSO, BS/ALJDS/Dir. Plan./AfdluOptr; •••••• DMO/MATLOG/PROJN/DMP 



PROJN 
Subject: RE: Herwijnen 

Nu samen een bestemmingsplanwijziging aanvragen lijkt me niet handig. Oat kan in principe alleen als eigenaar en 
dat zou betekenen dat LVNL voor ons de bestemming Maatschappelijk-Defensie (dlt is voor ons de enige 
bestemmingsmogelijkheid) op het terrein zou moeten zien te organiseren. Oat gaat niet. 
lk zou KNMI aanraden zelf haar eigen proces in gang te zetten. Zij kunnen voor hun radar gewoon de bestemming 
RADAR oid aanvragen. lk kan me voorstellen dat zij niet langer op ons willen/kunnen wachten. 

- nu TNO dit onderzoek heeft afgerond gaan zij zich nu richten op de effecten van de beoogde w indturbines te 
Deil en Geldermalsen op de radar? lk heb de provincie en de initiatiefnemers voor de turbines ook continue in mijn 
nek. TNO heeft alle gegevens en kan m.i. snel met resultaten komen. 
Greet 

Van: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Verzonden: maandag 10 maart 2014 10:2.3 
Aan: 

Onderwerp: RE: Herwijnen 
Urgentie: Hoog 

-
Tav vraag 1: Wat is er mogelijk? 

-
Tav vraag 2: Lijkt me wel, toch? 

Groet, 

-
Van: {KNMI) [majlto knmi.nl] 
Verzonden: maandag 10 maart 2014 10:03 
Aan: EMSD, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
CC: ................... . 

Onderwerp: RE: Herwijnen 

Hallo-

2 dringende vragen: 

1. Kunnen wij inzage in het TNO-rapport krijgen. 
2. lk heb de opdracht gekregen om zsm de procedure voor de aanpassing van het bestemmingsplan te starten, 

los van eventueel aanvullend onderzoek naar de hinder die wij van jullie radar of van windmolens 
ondervinden. Zijn jullie nu zover dat we dat samen kunnen gaan doen? Zoniet, dan ga ik alleen met de LVNL 
aan de slag om eea in gang te zetten. (Wij hebben nog geen huurcontract getekend, dus zal de eigenaar van 
de toren voor ons de aanvraag moeten doen). 

Met vriendelijke groeten, 

kNUI 

2 



------ - - - ---- -------- - --- - ------
Van: 11lndef.nl [mailto mindef.nl] 
Verzonden: vrijdag 7 maart 201411:50 
Aan: (KNMI) 
CC: mjndef.nl: rnjndef.nl 
Onderwerp: Herwijnen 

Beste-

TNO heeft de analyse van de storing van de beoogde Defensleradar op de KNMl-radar afgerond. We denken dat op 
basis van onze berekenlngen de nieuwe weerradar signiflcante storing ondervindt van de beoogde Defensieradar 
die wij In het onderzoek hebben gebruikt. We kunnen natuurlljk geen uitspraak doen over de mate waarin die 
verstoring uiteindelijk het eindproduct van de weerradar beinvloed. Ons advies is om rekening te houden met 
verstoring door de Defensieradar en datjullie dit aspect met de leverancier van de nieuwe weerradar bespreken. 
Defensie is bereid om meewerken aan een dergelljk gesprek. Uit het onderzoek blijkt overigens dat de verstoring 
ook optreedt als Defensleradar op grotere afstand (b.v. Nleuw Milligen) staat. Oat maakt het belang van een 
onderzoekje van het KNMI naar de effecten op de output van de weerradar mijns inziens alleen maar groter. 
Voor de duidelijkheid: Defensie willen graag doorgaan met de rnogelijke plaatsing van de Defensieradar op 
Herwijnen. Als er een altematieve locatie voor de KN Ml-radar gezocht moet warden, werken wij daar graag aan 
mee. 

Met vriendelijke groet, 

-
Senior Beleidsadvlseur AfdeUng LuchtoptrJen 
UAS, Space & Air Operations Control 

Directle Plannen 
Defenslestaf 
Mlnlsterie van Defensle 
Pleln Kalvennarlct Complex I Kalvermarlct 32 I 2511 CB I DEN HAAG I Kamer C403 
Postbus 20701 I 2500 ES I DEN HAAG I MPC 586 

mlndef.nl 
mosLn!d.nato.!nt 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bcstcmd. Indien u niet de geadressecrde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te meldcn 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 electronisch vel7.Cnden van berichtcn. 

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 deJete 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 12 

.......... a.s1.A_L1_0_c_o ______________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

-
•••••• EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
donderdag 13 maart 2014 19:54 

RE: Herwijnen 

1. ••••••••••. We kunnen wellicht antwoorden dat "we zullen kij ken wat we kunnen doen 
ivm de classiflcatie". 

2. heeft aangegeven dat we hier heel nauw bij betrokken moeten blijven. Als de KNMI een 

Groet, 

-
vergunning aanvraagt I krijgt en wij later volgen met onze vergunningsaanvraag kan de KNMI bezw aar 

aantekenen tegen onze aanvraag omdat we storen op hun radar. Oak hier moeten we dus t ijd winnen. En 
hoe kunnen we dat beter door het proces te faciliteren? 

~=~on£n: donderdag 13 maart 201415:57 
Aan: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: RE: Herwijnen 

-Ik reageer expres even alleen naar jou alleen; Punt 1 kan ik nlet faciliteren. Het praten met 
Thales anders dan over ons eigen onderzoek (S-L versus MPR-V) kan nog niet. Dat zou 
bepaalde verwachtingen kunnen wekken bij Thales-NL. We kunnen pas hierover met Thales 
spreken nadat D-Plan ons formeel groen licht heeft gegeven om door te gaan met de Smart-L 
EWC. Overigens heb jij dat ook zelf zo u itgesproken in december: eerst een beslissing over 
de opvolger van de MPR en pas daarna de consequenties bepalen voor het KNMI. 

-
Voor punt 2: Ook hier zouden we met deze aanpak van het KNMI mijns inziens 
verwachtingen wekken bij de NVNL die we wellicht niet kunnen waarmaken. Een "kick-off'' 
met ons erbij is veel te vroeg. Ik denk dat dat pas kan als wij (Defensie) formeel hebben 
besloten om voor Herwljnen te gaan en de benodigde middelen daarvoor zijn zekergesteld. In 
feite geldt hier dezelfde vraag: hoever kan .. "vooruit" werken (vergunningen, 
bestemmingsplan etc.) zonder dat hlj een formele opdracht/besluit heeft ontvangen? 

Het tweede punt is dus nog lasteriger want: nadat de beslissing Smart-L wel/niet is genomen 
moet het KNMI eerst nog iets roepen over de mogelijke storing door de 5-L v66rdat we 
verder kunnen met de vraag wel/niet Herwijnen. 

Het is dus erg lastig . 
Groet, -
From: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Sent: donderdag 13 maart 2014 14:47 



To: , COC/V&B/DVD/RD NRD/LOK VSTGDN/DK SOiAARS; •••••• 

ec: --!mi.nr 
Sub~ijnen 

-
Kun jij het eerste punt faclliteren? 

-
Kun jij het tweede punt faciliteren? 

Greet, 

-
Mvg, 

Send by BB 

Van: {KNMI) [majltoknmj.nl] 
Verzonden: Thursday, March 13, 2014 02:44 PM W. Europe Standard Time 
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dfr. Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: RE: Herwijnen 

Hallo-

Een bespreking met jullie en Thales lijkt mij een good idea. Wat mij betreft moeten onze 2 radarexperts, •I••• 
en en ikzelf daarbij aanwezig zijn. - en- zijn volgende week naar een intemationale 
radarbl)eenkomst. dus daarna moeten we een gesCfilktmoment vinden. Wij kunnen naar Den Haag komen maar als 
dat voor jullie en Thales beter uitkomt kan het ook bij ons. 
Kun jij een paar datums voorstellen? (lk werk niet op vrijdag). 

Wat het tweede punt betreft: mijn contactpersoon met de LVNL is voor jullle ook? 
lk wil graag met de LVNL en jullie een bijeenkomst plannen op korte term1Jn om tot een kick-off te komen voor de 
aanvraag van de aanpassing van het bestemmingsplan. 
Ats jij voor mij kunt aangeven wie er van jullie bij moat zijn (naam,tel,e-mail) dan kan ik ermee aan de slag. 

Groeten, 

-
Van: mindef.nl [mailto ~ rnindef.nl] 
Verzonden: donderdag 13 maart 20 4 10:37 
Aan: {KNMI} 
CC: mjndef.nl: mjndetnl 
Onderwerp: Re: Herwijnen 

-
Excuses voor mijn verlate reactie. 

lk denk dat het goed is om even een bespreking op te zetten om de zaken te bespreken. 
Het rapport kan niet zondermeer ingezien warden ivm de classlficatie. We willen wel graag mee werken om jullie 
wat inhoudelijke informatie te verstrekken. Oat zal in samenspraak met Thales moeten gebeuren. 
We hebben beide belang bij het in gang zetten van de wijziging van het bestemmingsplan. lk stel voor dat we een 
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vertegenwoordlger van de LVNL-vastgoed betrekken om een integraal plan op te lopen. 

Groet, 

-
Mvg, 

Send by BB 

Van: --(KNMI) [majlto il't knmi.nl] 
Verz~ay, March 13, 2 0: 19 AM W. Europe Standard lime 
Aan: ----EMSD, BS/Al/DS/r:J.r. Plan./AfdluOptr 
Onde~en 

Heb jij nog nieuws voor mij? 

Bvd, 

-
Van: mjndef.nl [mailtD mjndef.nl] 
Verzonden: maandag 10 maart 2014 11:31 
Aan: (KNMI) 
CC: mindef.nl: mjndef.nl 
Onderwerp: RE: Herwijnen 

Goede morgen-

lk kom zsm (vandaag of morgen) terug met antwoorden. 

Groet, 

-
Van: (KNMI) [majlto komi.nl] 
Verzonden: maandag 10 maart 2014 10:03 
Aan: EMSO, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
CC: ................... . 

Onderwerp: RE: Herwijnen 

Hallo-

2 dringende vragen: 

1. Kunnen wij inzage in hat TNO-rapport krijgen. 
2. lk heb de opdracht gekregen om zsm de procedure voor de aanpassing van het bestemmingsplan te starten, 

los van eventueel aanvullend onderzoek naar de hinder die wij van jullie radar of van windmolens 
ondervinden. Zijn jullie nu zover dat we dat samen kunnen gaan doen? Zoniet, dan ga ik alleen met de LVNL 
aan de slag om eea in gang te zetten. (Wij hebben nog geen huurcontract getekend, dus zal de eigenaar van 
de toren voor ans de aanvraag moeten doen). 

Met vriendelijke groeten, 
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KNMI 

Van: mindef.nl [mailto mjndef.nl] 
Verzonden: vrijdag 7 maart 2014 11: 50 
Aan: (KNMI) 
CC: mjndef.nl: •••••mindef.nl 
Onderwerp: Herwijnen 

Beste-

TNO heeft de analyse van de storing van de beoogde Defensleradar op de KNMl-radar afgerond. We denken dat op 
basis van onze berekeningen de nieuwe weerradar significante storing ondervindt van de beoogde Defensleradar 
die wij in het onderzoek hebben gebruikt. We kunnen natuurlijk geen uitspraak doen over de mate waarin die 
verstoring uiteindelijk het eindproduct van de weerradar be"lnvloed. Ons advies is om rekening te houden met 
verstoring door de Defensieradar en dat jullie dit aspect met de leverancier van de nieuwe weerradar bespreken. 
Defensie is bereid om meewerken aan een dergelijk gesprek. Uit het onderzoek blijkt overigens dat de verstoring 
oak optreedt als Defensleradar op grotere afstand (b.v. Nieuw Milligen) staat. Oat maakt het belang van een 
onderzoekje van het KNMI naar de effecten op de output van de weerradar mijns lnziens a Ileen maar groter. 
Voor de duidelijkheid: Defensie willen graag doorgaan met de mogelijke plaatslng van de Defensieradar op 
Herwljnen. Als er een altematleve locatie voor de KNMl-radar gezocht moet warden, werken wij daar graag aan 
mee. 

Met vriendelijke groet, 

-
Senior 0ele1dsadvlseur Afueung LuchtoptrJen 
UAS, Space & Air Operations Control 

Dlrectle Plannen 
Defenslestaf 
Minlsterfe van Defensle 
Pleln Kalvenmirkt Complex I Kalvermarkt 32 I 2511 CB I DEN HAAG I Kamer C403 
Postbus 20701 I 2500 ES I DEN HAAG I MPC 588 

mlndef.nl 
mod.nld.nato.lnt 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievclijk aan u is toegezondcn, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
vcrwijdercn. De Staat aanvaardt gecn aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het electronisch 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 13 

.......-1.1.SJ.A_v_oc __ o ____________________________________ _ 
Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Beste-

vrijdag 14 maart 2014 08:43 
knmi.nl' 

FW: Herwijnen 

Je kan mij als aanspreekpunt voor de RO-zaken gebruiken .• is ook mijn contactpersoon bij LVNL. 
lk zle een uitnodiging wel tegemoet. lk ben de eerste helft van april niet beschikbaar ivm dienstreis buitenland. Het lijkt 
me zinvol om voor die tijd te proberen om af te spreken. 
Groet -
NB allen: Let op het gebruik van het goede mailadres van mlj. Er werken nogal wat••••lbij defensie. 

senior adv/seur Rulmtef$e Ordenlng en Erfgoed 

Mlnlst erie van Defensl e 
Commando DlenstenCentra 
Dienst Vastgoed Defensle, Dlrectle Noord 
Dr. Stolteweg 40 I 8025 AX I Zwolle I 
Postbus 90004 I 3509 AA I Utrecht I MPC SSA 

T +3 
M 

mmdef.nl 
httD:llwww.defi:n51e.nf/gtdvastaoed 

Van: N&.B/DVD/RD NRD/LOK VSTGDN/DK SCHAARS 
Verzonden: vrfjdag 14 maart 2014 8:14 

~~rwerp: "2: Herwi]nen 

Van: EMSD, BS/AlJDS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
Verzonden: donderdag 13 maart 2014 14:47 
Aan: N&B/DVD/RD NRD/LOK VSTGDN/DK SCHAARS; •••••• 

-
Kun jij het eerste punt faciliteren? 

-
Kun jij het tweede punt faciliteren? 



Groet, 

-
Mvg, 

Send by BB 

Van: (KNMI) [mailto !Qknmi.nll 
Verzonden: Thursday, March 13, 20 02:44 P W. Europe Standard Time 
Aan: EMSD, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: RE: Herwijnen 

Hallo-

Een bespreking met jullie en Thales lijkt mij een goed idee. Wat mij betreft rnoeten onze 2 radarexperts, en 
d £!! Q etn dikzedlf daarbij aantwezig zijn. _ _ kten- zt ij~ndvolgewn~kweek naar ee

08
n inHtematkionale al d 

ra a 11een oms , us aama moe en we een g'"'8SCh1 momen VJ en. •J unnen naar n aag omen maar s at 
voor jullie en Thales bater uitkomt kan het ook bij ons. 
Kun jij een paar datums voorstellen? (lk werk niet op vrijdag). 

Wat hat tweede punt betreft: mijn contactpersoon met de LVNL is voor jullie ook? 
lk wil graag met de LVNL en jullie een bijeenkomst plannen op korte term11n om tot een kick-off te komen voor de 
aanvraag van de aanpassing van het bestemmingsplan. 
Als jij voor mij kunt aangeven wie er van jullie bij moet zijn (naam,tel,e-mail) dan kan ik ermee aan de slag. 

Groeten, 

-
Van: mjndef.nl [roaj!to mh1def,nl] 
Verzonden: donderdag 13 maart 2014 10:37 
Aan: (KNMI) 
CC: mindef.nl; mindef.nl 
Onderwerp: Re: Herwijnen 

-
Excuses voor mijn verlate reactie. 

lk denk dat het goed is om even een bespreklng op te zetten om de zaken te bespreken. 
Het rapport kan niet zondermeer ingezien worden ivm de classificatie. We willen wel graag mee werken om jullie wat 
inhoudelijke informatie te verstrekken. Oat zal in samenspraak met Thales moeten gebeuren. 
We hebben beide belang bij het in gang zetten van de wljziging van het bestemmingsplan. lk stel voor dat we een 
vertegenwoordiger van de LVNL-vastgoed betrekken om een integraal plan op te lopen. 

Groet, 

-
Mvg, 
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Send by BB 

Van: --(KNMI) [mailtoknmi.nl] 
Verz~ay, March 13, 2014 10:19 AM W. Europe Standard Time 
Aan: EMSD, BS/AlJDS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: RE: Herwljnen 

Hallo-

Heb jij nog nieuws voor mlj? 

Bvd, 

-
Goede morgen-

lk kom zsm (vandaag of morgen) terug met antwoorden. 

Groet, 

-
Van: (KNMI) [mailto knmi.nl] 
Verzonden: maandag 10 maart 2014 10:03 
Aan: EMSD, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdLUOptr 
CC: ...................... . 

Onderwerp: RE: Herwijnen 

Hallo-

2 dringende vragen: 

1. Kunnen wij inzage in het TNO-rapport krijgen. 
2. lk heb de opdracht gekregen om zsm de procedure voor de aanpassing van het bestemmingsplan te starten, tos 

van eventueel aanvullend onderzoek naar de hinder die wij van jullie radar of van windmolens ondervinden. Zijn 
jullie nu zover dat we dat samen kunnen gaan doen? Zoniet, dan ga ik alleen met de LVNL aan de slag om eea 
in gang te zetten. (Wij hebben nog geen huurcontract getekend, dus zal de eigenaar van de toren voor ons de 
aanvraag moeten doen). 

Met vriendelijke groeten, 

k2bi 
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Van: mjndef.nl [rnailto mjndef.nl] 
Verzonden: vrijdag 7 maart 201411:50 

(KNMI) 
CC: mjnde{.nl; rnjndetnl 
Onderwerp: Herwijnen 

TNO heeft de analyse van de storing van de beoogde Defensleradar op de KNMl-radar afgerond. We denken dat op 
basis van onze berekeningen de nieuwe weerradar significante storing ondervindt van de beoogde Defensleradar die wlj 
In het onderzoek hebben gebrulkt. We kunnen natuurlljk geen ultspraak doen over de mate waarin die verstoring 
uitelndelijk het eindproduct van de weerradar beinvloed. Ons advies is om rekening te houden met verstoring door de 
Defensieradar en dat jullie dit aspect met de leverancier van de nieuwe weerradar bespreken. Defensie is bereid om 
meewerken aan een dergelijk gesprek. Uit het onderzoek blijkt overigens dat de verstoring ook optreedt als 
Defensleradar op grotere afstand (b.v. Nleuw Milllgen) staat. Oat maakt het belang van een onderzoekje van het KNMI 
naar de effecten op de output van de weerradar mijns inziens alleen maar groter. 
Voor de duidelijkheid: Defensle willen graag doorgaan met de mogelijke plaatsing van de Defensieradar op Herwijnen. 
Als er een alternatleve locatie voor de KN Ml-radar gezocht moet warden, werken wlj daar graag aan mee. 

Met vriendelijke groet, 

-
Senior eele1dsadvlseur Afueung Luchtoptr!en 
UAS, Space & Air Operations Control 

Dlrectle Plannen 
Defenslestaf 
Mlnlsterle van Defensle 
Pleln Kalvennarkt Complex I Kalvermarkt 32 I 2511 CB I DEN HAAG I Kamer C403 
Postbus 20701 I 2500 ES I DEN HAAG I MPC 588 

m!odef.nl 
mod.old.oato Int 

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 bet bericht te verwijderen. 
De Staat aanvaardt gccn aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's 
verl>onden aan bet electrooisch ver7.enden van bericbten. 

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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I BS/AL/DCO 

Van: , DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN ---Verzonden: woensdag 26 maart 2014 14:48 
Aan: DOSCO/ST DOSCO/OVM/NWN 
CC: %ACCS, DMO/PROJN/PROJN CLSK/PLV C-

Onderwerp: 

Opvolglngsvlag: 
Vlagstatus: 

LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
RE: Herwijnen 

Opvolgen 
Voltooid 

Nu nog niet, morgenmlddag hebben we een bespreking met 
eerste ( deel-?)resultaten hebben. 
Groet, 

From: COCN&B/DVO/RD NRD/ROM 
Sent: woensdag 26 maart 201414:46 
To. , DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN; 
Plan./ AfdLuOptr 
Cc: %ACCS, DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN 
Subject: RE: Herwijnen 

kun je al wat melden? 
Groet -
Van: 
Verzonden: maandag 10 maart 2014 15:47 
Aan: 
Plan./ AfdLuOptr 
CC: %ACCS, DMO/MAnOG/PROJN/DMP PROJN 
Onderwerp: RE: Herwijnen 

waarbij we hopelijk de 

, EMSO, BS/AL/OS/Dir. 

BS/ AL/OS/Dir. 

Jawel, ik heb met vorige week afgesproken dat TNO nu met speed de windturbines gaat 
aanpakken. Oat gaat echter wat tijd kosten omdat er erg veel rekenwerk voor nodig is en er 
nog een radar-model moet warden gemaakt met de laatste gegevens van de "mogelijke 
kandidaat-radar". 
Morgen spreek ik weer, dan laat ik weer/meer van me horen. 
Groet, 

From: 
Sent: maandag 10 maart 2014 11:24 
To: Hoeben, BA, LTKOL, EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr; 

Subject: RE: Herwijnen 



Bart/ 
Nu samen een bestemmingsplanwijziglng aanvragen lijkt me niet handig. Oat kan in principe alleen als eigenaar en 
dat zou betekenen dat LVNL voor ons de bestemming Maatschappelijk-Defensie {dit is voor ons de enige 
bestemmingsmogelijkheid) op het terrein zou moeten zien te organiseren. Oat gaat niet. 
lk zou KNMI aanraden zelf haar eigen proces in gang te zetten. Zij kunnen voor hun radar gewoon de bestemming 
RADAR oid aanvragen. lk kan me voorstellen dat zij niet langer op ons willen/kunnen wachten. 

nu TNO dit onderzoek heeft afgerond gaan zij zich nu richten op de effecten van de beoogde windturbines te 
Oeil en Geldermalsen op de radar? lk heb de provincie en de initiatiefnemers voor de turbines ook continue in mijn 
nek. TNO heeft alle gegevens en kan m.i. snel met resultaten komen. 
Groet 

Van , BS/Al/DS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Verzonden: maandag 10 maart 2014 10:23 
Aan: 

Onderwerp: RE: Herwijnen 
Urgentie: Hoog 

-
Tav vraag 1: Wat is er mogelijk? 

Tav vraag 2: Lijkt me wel, toch? 

Groet, 

-
Van: ) [mailto: knmi.nl] 
Verzonden: maandag 10 maart 2014 10:03 
Aan: , BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdluOptr 
CC: I DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN; 
NRD/ROM 
Onderwerp: RE: Herwijnen 

Hallo 

2 dringende vragen: 

1. Kunnen wlj inzage in het TNO-rapport krijgen. 

CDC/V&B/DVD/RD 

2. lk heb de opdracht gekregen om zsm de procedure voor de aanpassing van het bestemmingsplan te starten, 
los van eventueel aanvullend onderzoek naar de hinder die wij van jullie radar of van windmolens 
ondervinden. Zijn ]ullie nu zover dat we dat samen kunnen gaan doen? Zoniet, dan ga ik alleen met de LVNL 
aan de slag om eea in gang te zetten. (Wij hebben nog geen huurcontract getekend, dus zal de eigenaar van 
de toren voor ons de aanvraag moeten doen). 

Met vriendelijke groeten, 

KNMI 
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Van: mindef.nl [mailto' mindef.nl] 

:~411:50 
CC:~ mindef.nl 
Onderwerp: erwijnen 

Beste 

TNO heeft de analyse van de storing van de beoogde Oefensieradar op de KNMl-radar afgerond. We denken dat op 
basis van onze berekeningen de nieuwe weerradar significante storing ondervlndt van de beoogde Oefensleradar 
die wij in het onderzoek hebben gebruikt. We kunnen natuurlijk geen ultspraak doen over de mate waarln die 
verstorlng uiteindelljk het eindproduct van de weerradar beinvloed. Ons advies is om rekening te houden met 
verstoring door de Oefensieradar en dat jullie dit aspect met de leverancier van de nieuwe weerradar bespreken. 
Oefensie is bereid om meewerken aan een dergelijk gesprek. Uit het onderzoek blijkt overigens dat de verstoring 
ook optreedt als Oefensieradar op grotere afstand (b.v. Nieuw Milligen) staat. Oat maakt het belang van een 
onderzoekje van het KNMI naar de effecten op de output van de weerradar mijns lnzlens alleen maar groter. 
Voor de duidelijkheid: Oefensie willen graag doorgaan met de mogelijke plaatsing van de Oefensieradar op 
Herwijnen. Als er een alternatieve locatie voor de KNMl-radar gezocht moet worden, werken wij daar graag aan 
mee. 

Met vriendelijke groet, 

Senior seTeidsBTvlseur ATclellng uc op reden 
UAS, Space&. Air Operations Control 

Dlrectie Plannen 
Defenslestaf 
Mlnlsterte van Defensle 
Pleln Kalvermar1ct Complex I Kalvermarkt 32 I 2511 CB I DEN HAAG I Kamer 
Postbus 20701 I 2500 ES I DEN HAAG I MPC 58B 

m!odef.nl 
..__ ___ mod nld nato jot 

Dit bericht lean informatie bevattcn die niet voor u is bestemd. Indicn u niet de geadressccrde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzcnder te melden en bet bericht te 
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die verband houdt 
met risico's verbonden aan het electronisch 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. 

3 



doc 15 

__ a ... s1 .. A_y .. o_c_o ___________________ _ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

-

woensdag 2 april 2014 17:59 

-====:knmi.nl' 
I knmi.nl'; -:1::1:kn;m~i.nl'; I @tno.nl'; %ACCS, 
DMO/PROJN/PROJN DIP 
Re: Herwijnen 

Het memo over de verstoring ligt momenteel bij de leverander van de beoogde radar voor: 

1) Verificatie van de analyse; 

2) Toestemming om een "ongerubriceerde" versie van het memo metjullie te delen. 

lk zal navragen hoever we daar mee zijn en laat je dan weten hoe we samen met•••iverder kunnen. 

Greet, -
From: (KNMI) [mailto knmi.nl] 
Sent: Wednesday, April 02, 2014 03:14 PM W. Europe Standard lime 

To:~~~==~~~~lllllllll!!9~~====~ Cc: Leljnse, - (KNMI) knmi.nl>; - (KNMI) <11••••knmi.nl> 
Subject: RE: Herwijnen 

Hallo-

Naar aanleiding van jullie melding: 

"TNO heeft de analyse van de storing van de beoogde Defensieradar op de KN Ml-radar afgerond. We den ken dat op 
basis van onze berekeningen de nieuwe weerradar significante storing ondervindt van de beoogde Defensleradar 

die wij in het onderzoek hebben gebruikt." 

willen wij graag zsm meer weten over de TNO analyse. 

Vdan onze katnt
11
moedten behalhtve delkzebelf d

00
aa_r odokt.~dadharextperts k f f d b~.n k t bl bi

1
j bz1i~~. 111~ kan

1 
enkele 

atum voors e en oen, ec er n 19 e IJ ang er oo vana o e IJeen oms IJ ons o J JU 1e za 
plaatsvinden. 

Alternatief is dat jullie in hat TNO-rapport de classified Info er uitfilteren zoafs eerder ook gedaan Is met het rapportje 
van TNO over de invloed van een weerradar op jullie radar. 

Graag jullie hulp. 

Met vriendelijke groeten, 

k2UI 

Van: mindef.nl [mailto mindef.nl] 
Verzonden: donderdag 13 maart 2014 14:47 
Aan: mindef.nl; mindef.nl 
CC: (KNMI} 
Onderwerp: Re: Herwijnen 



doc 16 

111111111111.a.S/.Alf111111110.c.o ______________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

T.I. 

Gr 

-

BS/AL/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41 
dinsdag 8 april 201411:36 

====== EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
FW: openstaande vragen radarproblematiek 

From: BS/AL/DS/rY.r. Plan./Afd IV&C4I 
Sent: dinsdag 8 apnl 2014 11:35 To:-==-Cc:• .. 
Subject: RE: openstaande vragen radarproblematiek 

Helder. Denk dat vwb de evaluatie voldoende onderbouwd kan warden dat naar alle waarschijnlijkheid de vervanging 
van de MPRs door SMART-Ls geen significante oplossing biedt voor de huidige radarschaduw problematiek, 

Gr 

-
From: tnQ.nl] 
Sent: dinsdag 8 april 2014 11:20 To: BS/Al/OS/Dir. Plan./Afd IV&C4I 
Cc: .. 
Subject: RE: openstaande vragen radarproblematiek 

Deze vraag is helaas niet eenvoudig te beantwoorden. Het feit dat de SMART-L speciale software processing heeft om 
de effecten van windturbines te verminderen, dtept a Ileen op bij de gebieden boven en rond een windpark. De 
problematiek hier is het verlies aan maximum berelk door de schaduwwerking van de windturbines. Daar ontkomt zelfs 
de meest moderne radar niet aan. In het algemeen kan je stellen dat L-band minder last heeft van schaduw dan S-band. 
Maar L-band kromt ook minder goed langs de aarde, waardoor de lage dekking t .o.v. S-band minder goed is. En daar 
zitten nu net ook de w indturbines. 
Op dit moment hebben we nog geen radarmodel van de SMART-L radar in PERSEUS zitten, dus we kunnen de effecten 
niet eenvoudig simuleren. Het is en vrij c:omplexe radar en nog niet alles is in het ontwerp uitgekristalliseerd, wat een 
modellering op dit moment bemoeilijkt. Het is ook iets wat je niet even doet, dus daar moeten we helaas wel voor 
betaald warden. lk heb bij-- geinformeerd en hlj moet o.a. in opdracht van• op 16 april met een 



presentatie komen over de keuze van Herwijnen als alternatieve locatie. Daar komt het aspect windturbines ook ter 
sprake. Dus ik wil voorstellen om daar even op te wachten voor hier verder extra tijd in te stoppen. 

De essentie blijft echter; Wat zijn de operationele eisen die aan de radar opgelegd worden? Oat moet eigenlijk de 
hoofdvraag zijn, onafhankelijk of dit nu de huidige dan wel de vervanger is. Vanuit dat aspect moet je een PERSEUS 
berekening uitvoeren. Mogelijk dat de 1000 voet die we nu aanhouden helemaal niet geschikt Is daarvoor. Maar dan 
loop ik mogelijk al voor de conclusies uit. 

lk hoop dat je hier iets aan hebt. 

Groeten, 

-
From: mindef.nl f(.!]ma~ilt~o•••••aJmn!ind~ef:.f.n!!!JI] 
Sent: maandag 7 april 201414:40 
To: 
Subject: Fw: openstaande vragen radarproblematiek 

Zie mailwisseling. Voorstel? Gr-

Van: BS/Al.JDS/Dir. Plan./Afd IV&C4I 
Verzonden: Monday, April 07, 2014 02:34 PM W. Europe Standard Time 

~~~ EMSD, BS/ibos)oir. Plan./Zm 
Onderwerp: Re: openstaande vragen radarproblematiek 

Bedankt-

Wellicht de moeite waard om TNO te vragen dlt te beoordelen. (Mijn actie) 

Verzonden: Monday, AprU 07, 2014 02:32 PM W. Europe Standard Time 
Aan: EMSO, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr;······ BS/Al/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41 
Cc: DMO/MATLOG/PROJN/PROJOST 

Onderwerp: RE: openstaande vragen •••••• 

--
Zie gevoegd mijn antwoorden op de vragen v.w.b. de MPR. 
Er zijn inderdaad nog GEEN verstoringsberekeningen gemaakt voor de beoogde MPR-vervanger. 
De Smart-L- inderdaad speciale SW processing die hem minder gevoelig maakt voor 
windmolens. 

Groet, -
2 



From: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Sent: vrijdag 28 maart 2014 8:32 
To:~ BS/AL/OS/Dir. Plan./Nd IV&C41;················ 
Sub~e vragen radarproblematiek 

-
lk kan je slechts melden dat de beoogde vervangingen van de MPRs (SMART-L GB} minder gevoelig is voor storing door 
w indmolens dan de huidige MPRs. Voor zover ik weet zijn er nog verstoringsberekeningen gemaakt van verstoring van 
de SMART-L GB door windmolenpark Fryslan en/of Wieringermeer. 

-
Kun jij eens kijken naar de vragen van- (zie bij lage)? 

Bedankt! 

Greet, 

-
Van: BS/AL/OS/Dir. Plan./Afd IV&C4I 
Verzonden: vrijdag 28 maart 2014 8:21 
Aan: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: FW: openstaande vragen radarproblematiek 

Goedemorgen-

Zou jlj eens wlllen kijken naar de vragen over de MPR vervanging (zle bijlage) ? 

Gr 

-
From: BS/AL/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41 
Sent: maandag 17 maart 2014 15:16 
To: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 

OO/C4ISR/SAIR C2; 

.. 
In bijgevoegd document een aantal vragen m.b.t . radarverstorlng windmolenparken wleringermeer en fryslan. Verzoek 
i.v.m. tljdspad beantwoording op korte termijn. 

W il jlj de vraag over specifieke kosten MASS radar MVK de Kooij beantwoorden? 
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~.e_S1_A_v_o_c_o ____________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onde1Werp: 

maandag 26 mei 201417:36 

EMSD, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
RE: Herwijnen 

Dag, dat lijkt mij ook noodzakelijk .• kun je al iets zeggen over de haalbaarheid om anticiperend aan te kopen? 
Groet -· 
Van: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Verzonden: maandag 26 mei 201412:11 
Aan: 

Onderwerp: RE: Herwijnen 

--
Gaan we binnenkort nog eens met de KNMI overleggen? En met de LVNL? 

Groet, 

-
Van: 
Verzonden: vrijdag 16 mei 2014 12:19 
Aan: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr;·············· 

Onderwerp: RE: Herwijnen 

Beste-en-
De KNMI gaat volgens mij door en gaat bestemmingsplan procedures in gang zetten, ondertussen lopen ook de 
initiatieven voor windmolens bij Geldermalsen en Deil. Aan alle kanten vinden dus ontwikkelingen plaats waar 
defensie, in geval van een negatief effect op de eventuele radar, eigenlijk niets tegen kan doen omdat er een 
wettelijke grondslag ontbreekt. Wij zijn geen eigenaar, laat staan dat de radarverstoringsregels wettelijk zijn vast 
gelegd. Daarom is afgesproken met- dat ik een voorzet zou geven om te kijken of er mogelijkheden zijn om de 
locatie Herwijnen anticiperend te verwerven zodat je in ieder als eigenaar kan spreken. Mocht uiteindelijk de 
verplaatsing van de radar naar Herwijnen niet door gaan dan kun je de locatie altijd weer verkopen. Door het RVOB 
is een taxatierapport opgesteld en daar wordt de marktwaarde van Herwijnen op euro vast gesteld. LVNL 
- aangegeven dat verkoop een optie is. Mijn advies zou daarom zijn om te onderzoeken of het mogelijk is om 
anticiperend op een definitieve verplaatsing van de radar de locatie Herwijnen te verwerven middels 
aankoop. Hiervoor moet aan de defensiekant onderzocht worden of hier budget voor beschikbaar gesteld kan 
worden en met LVNL moet warden gesproken over de koopprijs. 

Verder blijven de initiatiefnemers en de provincie voor windmolens mij vragen om resultaten van het TNO 
radaronderzoek. - heb jij inzicht in de planning voor levering van de rapportage van TNO ? 

Van: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Verzonden: woensdag 14 mei 2014 9:41 



Aan: 

Onderwerp: Herwijnen 

Goedemorgen• &-
lk ben benieuwd wat de stand van zaken Is mbt Herwijnen. Zijn er tijdens mijn afwezlgheld nog zaken besproken? 

Groet, 

-
Senior aeleLisadvlseur AMeuno Ludltoptr!den 
UAS, Space & Air Operations Control 

Dlrectle Plannen 
Defenslestaf 
Mlnlsterie van Defensle 
Pleln Kalvennarkt Complex I Kalvermarkt 32 I 2511 CB I DEN HAAG I Kamer C403 
Postbus 20701 I 2500 ES I DEN HAAG I MPC 588 
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-BS/AUDCO 

Verzonden: donder£g fa augusfus 2§fa 16:§9 
Aan: oosMsY oosc&80&2002 
Onderwerp: 

Mmmm dat gaat deze week niet meer lukken. Volgende week dus. 
Grrrr -
From: 
Sent: Tuesday, August 12, 2014 10:16 AM W. Europe Standard Time 
To: ) EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr;··· 
E&R/ AFD B&O SIE RUIMTE/REAM RO 

••••• CDC/V&B/DVD/DIR 

Subject: RE: .. ~ 
Oat zou mooi zijn; Ik ga mijn best doen om deze week nog een fiche jouw kant uit te sturen. 
Groet, -
From: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
Sent: dinsdag 12 augustus 2014 9: 10 
To: COC/V&B/DVD/DIR E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO; •••••• 

Subject: Re: 

--
De nieuwe d1recteur van F&C COS heeft binnenkort een gesprek met de CFO van de LVNL over de co-locatie van de 
verkeersleiding. lk zal hem vragen dit op te brengen. Graag een fiche waarin de zaak wordt toegelicht. Eind volgende 
week zou uitstekend zijn. Gaat dat lukken? 

Groet, 

-
Mvg, 

Send by BB 

Van: COC/V&B/DVD/DIR E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO 
Verzonden: Tuesday, August 12, 2014 09:01 AM W. Europe Standard Time 

~~: EMSD, BS/iJos)oir. Plan./AJLuOptr 
Onderwerp: RE: 

Oag-
Volledig uitgerust weer aan de slag? 

[Paglnanummer] 



lk kreeg in mijn vakantie toch nog een telefoontje van- Volgens hem heeft zijn bestuur ons bod van 
••• niet geaccepteerd en houden zij vast aan hun vraagprijs van Zoals voor de vakantie besproken is het 
wellicht zinvol om iemand hoger in de defensielijn eens te laten bellen met iemand van het bestuur van LVNL over 
deze onderhandelingen. Als je het daar mee eens bent dan weet je mete bereiken voor eventuele input voor een 
dergelijk gesprek. 
Groet ..... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Verzonden: woensdag 2 juli 201417:01 
Aan: "CDC/V&B/DVD/DIR E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO 
CC~ EMSD, BS AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
On erwerp: RE: 

-Hartelijk dank voor jouw correcties en aanvullingen en mijn excuses dat ik jouw naam 
verkeerd gespeld heb. 
Morgenochtend (do), rond half negen ben ik even bij op kantoor om hierover te 
spreken. Wellicht kunnen wij jou dan even bellen? 
Als we besluiten het zo te doen, zou ik het julst op prijs stellen als jij vanult jouw expertise 
het telefoongesprek met wilt voeren. 

Ik hoop tot morgen aan de telefoon. 
Groet, -From:······· COC/V&B/DVD/DIR E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO 
Sent: woenS<lag 2 juli 2014 15:07 
To: EMSD, BS/AL/OS/Dir. 
Plan./ AfdluOptr 
Subject: RE: 

lk heb wat kleine verbeteringen en een aanvulling/voorstel voor vervolg toegevoegd .• als je vanmiddag al wilt 
overleggen dan kan dat, ik ben bereikbaar. 
Groet -· 
~~ior aSvlseur kulmrel3ie bMen~9s~~ Erfgoed 0erensie 

Cluster Ruimte I Sectle Beheer & Omgevingsmanagement 
Afdellng Expertise 8t Reallsatle I Dlrectle Vastgoedbeheer 
Rljksvastgoedbedrijf 

Mlnlsterie van Blnnenlandse Zaken en Konlnk rijkrelatles 
Dr Stolteweg 40 I 8025 AX I Zwolle I 
Postbus 90004 I 3509 AA I Utrecht I 1·1PC SSA 

[Paglnanummer] 



Verzon£n: dinsdag 1 juji 2014 17:21 
Aan: EMSD, BS/Al.JDS/Dir. Plan./AfdluOptr;········· CDC/V&B/OVD/DIR 
E&R/ AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO 
Onderwerp: Fw: 

Hierbij mijn weergave van het gesprek bij de LVNL vanochtend over "Herwijnen". Heb zojuist eea mondeling 

toegellcht aan•• 
-· ik heb dit niet met jou afgestemd dus gaarne jouw kantekeningen, nuances, correcties ed direct aan- en 
mij. 
Alvast bedankt, we hebben donderdagochtend contact. 
Groet, -
From: [mailto upcmail.nl] 
Sent: Tuesday, July 01, 2014 05:15 PM W. Europe Standard Time To:·------------Subject: 

[Paglnanummer] 
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DMO/MATI.DG/PfPB.M;a 

Fiche betreffende de aankoop van locatie Herwijnen 
Ten behoeve van de vervanglng van de Medium Power Radar Nleuw Mllllgen 

Tijdens het DMP-B Beraad voor het project "Vervanglng Medium Power Radar Wier en Nieuw Milligen" 
(MPR-V) Is door de Defensie Staf (OS) aangegeven dat in de beschouwing van de transitle van de oude 
sltuatie (oude MPR's) naar de nieuwe situatie (nleuwe Air Defence Radars) met name moet warden gekeken 
naar de verbetering of optimalisatie van de radardekking op de locatie Nieuw Mllllgen. Het OMO projectteam 
heeft daarop een onderzoek laten ultvoeren door TNO naar de mogelijkheden hlertoe. Ult dlt onderzoek is 
gebleken dat het verplaatsten van de radar Nleuw Milllgen naar een qua radardekklng meer gunstige locatie 
In Nederland de enlge realistische optie is. Tegeiljkertijd werd bekend dat de uluchtverkeersleldlng 
Nederland" (LVNL) haar radars op de locatle Herwijnen (Gelderland) wilde ontmantelen, waardoor de locatie 
vrlj kwam voor andere doeleinden. De OS en OMO zijn daarop gezamenlijk in contact getreden met de LVNL 
om de mogelijke plaatsing van een van de MPR-vervansers op Herwijnen te bespreken. 

Het eerste gesprek met de LVNL heeft plaatsgevonden op 10 aprll 2013. Er zljn in Herwijnen in prlndpe twee 
terreinen beschikbaar, een "terrein-West" en een "'terreln-Oost". De LVNL heeft In dat gesprek aangegeven 
dat als Defensie interesse heeft In het terrein voor plaatslng van een MPR-vervanger, het terreln voor 
Defensie beschikbaar Is, waarbij het terreln "West" de meest gunstige locatie voor Defensie Is. Het terrein 
"Oost was lnmlddels voorbestemd voor de plaatsing van een weerradar van het KNMI. De opties "huur" en 
"koop" van het terreln-Oost zljn met de LVNL besproken, waarbij de voorkeur van de LVNL uitging naar 
verhuur aan Defensle. 

Na deze positieve houding van de LVNL, heeft de OMO in samenwerking met TNO onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden en consequenties van het plaatsen van een van de MPR-vervangers op de locatie Herwijnen. 
Ult dit onderzoeken is gebleken dat er op Herwljnen significante radardekkingswinst te behalen valt, terwijl 
de projectrlslco's ten aanzlen van "Tijd" en "Geld" relatief gering zijn. Tegeiljkertijd is de DVD betrokken in dit 
onderzoek voor wat betreft de lnfrastructurele consequentles op de locatle. Daarbij heeft ook een taxatie 
van het terreln (-We.st) plaatsgevonden door het RVOB om een eventuele re~le aankoopsom voor het terrein 
te kunnen bepalen. Defensie heeft een grote voorkeur voor de "aankoop" van het terreln, vanwege de grote 
investerlng die er met de vervanging van de radar gemoeid is. De economische marktwaarde van het terrein
West is door het RVOB getaxeerd op ongeveer- Dt valt te accomoderen blnnen het projectbudget voor 
de vervanging van de MPR's. Daarop is besloten om verder te praten met de LVNL over de daadwerkelijke 
plaatslng van een MPR-V. Het bestemmingsplan van de gemeente Herwijnen voor het terreln was inmiddels 
gewijzlgd In "lichte lndustrie". 

Het tweede gesprek tussen de LVNL en OMO/DVD heeft plaatsgevonden op 1 Juli 2014. In dat gesprek bleek 
dat de LVNL haar ldeeen inmlddels heeft gewijzigd en nu de absolute voorkeur geeft aan de verkoop van het 
terrein. De LVNL heeft ook een taxatle van het terreln-West laten ultvoeren op basis van een bestemming als 
"woongebied". De huldlge bestemming van het terrein is echter "lichte lndustrie ... De LVNL heeft 
aangegeven dat het terrein meer dan •€ waard is (woongebied) maar dat zij het terreln aan Defensie wli 
verkopen voor minlmaal-. Defensle heeft tijdens dit gesprek aangegeven dat een dergelijke benadering 

niet reeel is en dat met name de bestemmlng tot woongebied tot problemen zal leiden, zeker ook omdat de 
LVNL vasthoudt aan verhuur van het terrein-Oost voor de KNMI radar. De LVNL Is hier verder niet op in 
gegaan en legde enige druk op een snelle beslissing van Defensle voor het voorgestelde bedrag van
Omdat het terrein in Herwijnen toch grote voordelen biedt voor Defensie, is na intern beraad besloten om bij 
monde van de DVD een tegenvoorstel te doen aan de LVNL om het terrein-West te kopen voo op 
voorwaarde dat de LVNL zou zorgdragen voor herbestemmlng tot luchtvaart/radar terreln. Dit is nog altijd 
ongevee boven de marktwaarde. De LVNL wil hier niet op lngaan en houdt vast aan een minimale 
prijs va 

Defensie is nog steeds van men Ing dat de LVNL een irreele prijs vraagt vanwege de voorziene probiemen met 
de wijziging van het bestemmingsplan tot .. woongebled ... Vanwege de gunstige iocatie houdt Defensie echter 
grote lnteresse in de locatie-West maar is van menlng dat een bedrag van - alleszlns reeel Is. 
Bemiddeling op hoger niveau met de LVNL is daarom gewenst. 

1 - 1 19 augustus 2014 
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............ e.s.1A.L(.o.c_o ______________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: 

B.S/AL/DS/Oir. Plan./AfdluOptr 
donderdag 16 olctober 201415:33 

Aan: DO 
CC: 
Onderwerp: FW: Brief Mindef Vervanging Medium Power Radar 
Bijlagen: Brief minDef - project vervanging Medium Power Radar.doc 

Hoi •• 

Ter info. Staat bij- uit in XPost. 

Van: BS/Al/HDB/Belmdwrs 
Verzonden: donderdag 16 oktober 2014 11:17 
Aan: BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
Onderwerp: FW: Brief Mindef Vervanging Medium Power Radar 

Ter info, bij afwezigheid van•••• 
Groeten 

Allen, 

Gevoegd de kamerbrief Vervanging Medium Power Radar (052014031063) 
Deze brief wordt nu ter staffing binnen jullie directie/ organisatle uitgezet in X post. 

De commercieel vertrouwelijke bijlage volgt (OMO). 
Mochten er vragen zijn, dan hoor ik die graag, 

Groeten• 

Sr. Beleldsmedewerker 

Hoofddlrectie Beleldszaken {HDB) 
Mlnlsterie van Defensle 
PKC I Pleln 4 12511 CR I Den HaaQ I kmr. A-209 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC SBB 
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.......... e_SJ_A_v_o_c_o ______________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: vrijdag 11 december 2020 09:13 
Aan: 
Onderwerp: FW: Brief Mindef Vervanging Medium Power Radar CV bijlage 
Bijlagen: 20141017 Brief MinDef_Project vervanging Medium Power Radar_CV bijlage.docx 

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs 
Verzonden: vrijdag 17 oktober 2014 14:28 

Aan: BS/AL/DS/DOPS/MSE ; ~~~~~~;55555~::: CLSK/PLV C-LSK/DP&BV/APPK/LOOPB BGL/VERZ PAARS; 
DMO/DWS&B/AMS/W&ST/IAMD; Ors., CLAS/ST CLAS/STAF/AI; BS/AL/DCC 
CC: Ing. MA, DOSCO/DPOD/DCIOD/HR SERV/OVERIG/NATODEFCOL ; ••••• 
DMO/PROJN/DIP PROJN; Jong, RF, de, Ors., BS/AL/DGB/DMV/AFO MAT 
Onderwerp: Brief M indef Vervanging Medium Power Radar CV bijlage 

Allen 
Bij deze ook de CV bijlage, deze staat nu ook in Xpost. 
In het hoofddocument zijn de verwijzingen naar dit document (met kenmerk BS2014031329) aangepast. 

Groeten-

Allen, 

Gevoegd de kamerbrief Vervanging Medium Power Radar (BS2014031063) 
Deze brief wordt nu ter staffing binnen jullie directie/ organisatie uitgezet in X post. 

De commercieel vertrouwelijke bijlage volgt (OMO). 
Mochten er vragen zijn, dan hoer ik die graag, 

Groeten• 

Hoofddlrectie Beleldszaken (HDB) 
Mlnlsterle van Defensle 
PKC I Pleln 4 12511 CR I Den Haag I kmr. A-209 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC 5BB 
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~-B·SJ-A_v_o_c_o ____________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 

••••••••• BS/AL/OS/Dir. Plan,/AfdluOptr 
vrijdag 17 oktober 2014 10:32 

Aan: 
Onderwerp: 

•••• EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan,/AfdluOptr 
RE: Brief Mindef Vervanging Medium Power Radar 

thanx 

- - --------
Van: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Verzonden: vrijdag 17 oktober 2014 10:32 
Aan: BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
Onderwerp: Re: Brief Mindef Vervanging Medium Power Radar 

Hoi •• 

lk zie geen bijzonderheden. Prima brief. 

Groet, 

-
Mvg, 

Send by BB 

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs 
Verzonden: Thursday, October 16, 2014 10:47 AM W. Europe Standard nme 

Aan: BS/AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVa~T~z~Bc~;iiiii~~EM~SD!, ~BS/:AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr; BS/AL/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41; BS/AL/OS/Dir. 
Plan./AfdMarOptr; BS/AL/DS/Kab DS; BS/AL/OCO 
Cc: DMO/B&B/PL&OV/PL&R; DMO/MATLOG/PROJN/DMP 

BS/ AL/HDB/Proj Off 
Onderwerp: Brief Mindef Vervanging Medium Power Radar 

Allen, 

Gevoegd de kamerbrief Vervanging Medium Power Radar (052014031063) 
Deze brief wordt nu ter staffing binnen jullie directie/ organisatie uitgezet in X post. 

De commercieel vertrouwelijke bijlage volgt (OMO). 
Mochten er vragen zijn, dan hoar ik die graag, 

Groeten• 

Sr. Beleldsmedewerker 

Hoofddlrectle Beleldszaken (HDB) 
Mlnlsterle van Defensle 
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........... s.S(.A_v_o_c_o ______________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: 

•••••••. /AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
vrijdag 17 olctober 2014 12:49 

Aan: 
CC: ;~~~~~~~~~B=S=/A=L/D~S=:~=:=:=:;;:~ PLV C-LSK/00/SAW 

C&C; 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

RE: Brief_min0ef_-_project_vervanging_Medium_Power _Radar[1] 
Brief_min0ef_-_project_vervanging_Medium_Power_Radar1_0Plan.doc 

- wat mij betreft een paraaf, mits enkele (in mijn ogen) belangrijke nuances warden verlegd. Zie de tc in gevoegd 
doc. 

From: AL/OS/Dir. Plan./Ondersteun 
Sent: donderdag 16 oktober 2014 14:18 
To: AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr; AL/OS/Dir. Plan./AfdlanOptr 
Subject: RE: Brief _minDef _-_project_ vervanging_Medium_Power _Radar[l] 

Hold your horses ... morgen gaarne voor 15.00 uur uw advies. 

Dank en groet, -
Van: AL/OS/Dir. Plan./Ondersteun 
Verzonden: donderdag 16 oktober 2014 14:17 
Aan: , BS/Al.JDS/Dir. Plan./AfdLuOptr; AL/OS/Dir. Plan./AfdlanOptr 
Onderwerp: Brief _minOef _-_project_ vervanging_Medium_Power _Radar[ 1] 
Urgentie: Hoog 

Heren, 

Vzke uw paraferingsadvies vanmiddag voor COB. 

Groet-

Management Assistente van de Directeur en de P-directeur--

Dlrectle••• 
Mlnlsterfe van Defensle 
Plein Kalvermarlrt Complex I Kalvennarlrt 28 I 2511 BS I Den Haag I C-206 
MPC 586 Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag 

mindef,nl 
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11111111m111111.e_s.1A_v_o_c_o ______________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

-
•••••• BS/Al/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41 
woensdag 22 oktober 2014 14:31 

FW: Locatie en antennehoogte altematieve locatie MPR Nieuw Milli9en 

Is het al zeker dat Herwijnen (zie hieronder) de nieuwe lokatie voor de SMART-l wordt? 

Gr 

-
From: tno.nl] 
Sent: woensdag 22 oktober 2014 14:01 
To: BS/AL/OS/Dir. Plan./Afd IV&C4I; ••••••• V&B/DVD/DIR E&R/AFO B&O/SIE 
RUIMTE 
Cc: <mm 
Subject: RE: Locatie en antennehoogte alternatieve locatie MPR Nieuw Milligen 

Beste-en··· 

Het overleg- ondertussen plaatsgevonden en de kogel is v.w.b. de Elandproef door de kerk. 

Hierbij wil ik graag bevestigen dat we voor de Elandproef 2.0 berekeningen voor de alternatieve locatie van de MPR van 
Nieuw Milligen uitgaan van de volgende gegevens: 

• 

• 

• 

Zander tegenbericht gaan we van deze gegevens uit. 

Nog even ter informatie. Het l&M deel van de opdracht is binnen en de offerteaanvraag van RVO voor het tweede deel 
ook. De offerte gaat deze week de deur uit. 

lk heb begrepen dater ook nog een derde vanuit defensie komt. Wanneer denken jullie dat dit gaat gebeuren? Dan kan 
ik daar in mijn planning rekening mee houden. 

Groeten, 

-



mjodef.nl) 

Prima plan. 

Van: tn2.nO 
Verzonden: Friday, October 10, 2014 04:54 PM W. Europe Standard Time 
Aan: - • BS/AL/OS/Dir. Plan./Afd IV&C4I 
Cc: ID2dl!>; V&B/DVD/DIR E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE 
Onderwerp: RE: Locatie en antennehoogte altematieve locatie MPR Nieuw Milligen 

fk krijg net een bericht dat- voor dinsdag a.s. 9:00 een afspraak- gemaakt met •••• over o.a. het 
zelfde onderwerp. 

Dus misschien gaat het via deze weg zelfs sneller. 

Groeten, 

-
From: mindef.nl [!Cma~iltolt21••••••!mnJi[nnd~e~f:!J.nllJI] 
Sent: vrijdag 10 oktober 2014 16:19 

To: -==~=r••••••nmliJin1'dlleff.J.nall 
ec:1 ~ 
Subject: Re: Locatie en antennehoogte altematieve locatie MPR Nieuw Milligen 

Ga ik achteraan. 

Van: tao.al] 
Verzonden: Friday, October 10, 2014 02:35 PM W. Europe Standard Time 
Aan: BS/Al/OS/Dir. Plan./Afd IV&C4I; ------·V&B/DVD/DIR E&R/AFD B&O/SIE 
RUIMTE 
Cc: .. tD.2.nl> 
Onderwerp: Locatie en antennehoogte altematieve locatie MPR Nieuw Milligen 

Beste- en/of··· 

Nu wij het eerste deel van de opdracht binnen hebben zou ik graag van jullie de locatie en antennehoogte willen weten 
van de alternatieve locatie MPR Nieuw Milligen. 

Van- heb ik begrepen dat jull ie op dit moment de locatie waar nu de weerradar staat op het oog hebben. Zie 
onderstaande plaatjes. 

3 
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........ e_SJ_A_v_o_c_o ______________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

--
•••••• EMSD, BS/AL/OS/ Dir. Plan./AfdluOptr 
woensdag 3 december 2014 18:10 

•••••••• DOSCO/ ST DOSCO/ DVM/NWN;······ 
RE: Herwijnen 

Mijn directeur heeft het niet opgebracht. Hij wilde hier geen druk op zetten bij een eerste (vriendelijk) 
bezoek. . Als het urgent is I wordt 
zal hij dat snel(ler) doen. . Een 
eventuele uitwijk naar Nieuw Milligen, mocht Herwijnen onverhoopt niet lukken, is dan een alternatief, met daaraan 
wellicht een financieel risico gekoppeld wat we dan maar moeten dragen. 

Is er enige urgentie? Zo niet, wat is dan een redel ijke tijdsplanning voor de aankoop? 

Groet, 

-
COC/V&B/DVD/DIR E&R/ AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO 

Verzonden: dlnsdag 18 november 2014 13:51 Aan: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; ••••••••••••••• -Onderwerp: RE: Herwljnen 

lk ben benieuwd en dat mandaten ················-Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Verzonden: dinsdag 18 november 2014 5:41 Aan:················ ·-------· CDC/V&B/DVD/DIR E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO 
Onderwerp: FW: Herwijnen 

t .i. 

lk heb de druk iets opgevoerd. 

Groet, 

-
Van: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Verzonden: dinsdag 18 november 2014 10:40 Aan: • lvnl.nl' 
Onderwerp: RE: Herwijnen 

Goedemorgen-

Volgende week dinsdag staat een gesprek gepland tussen mijn directeur,--en de CEO LVNL. lk wil dit graag 
op laten brengen. Heb je tijd gehad hier over na te denken? 

Bedanktl 



Groet, 

-
Van: EMSD, BS/AL.jDS/Dlr. Plan./AfdluOptr 
Verzonden: vrijdag 7 november 2014 9:46 
Aan: 'H lvnl.nl' 
Onderwerp: Herwljnen 

Goedemorgen-

In september hebben we gesproken over de wens van Defensie om een stuk grand bij Herwijnen te kopen van LVNL. 
Daarblj kwam naar voren dat de taxaties van LVNL en Defensle sterk uiteenlopen. Mijn voorstel was om samen een 
nieuwe taxatie ult te laten voeren om te komen tot een door belde organisaties gedragen verkoopprijs. Je gaf aan 
daar graag over na te willen denken. 

We willen graag een volgende stap maken In dit dossier. Kun je instemmen met een nleuwe taxatie? Of heb je een 
alternatief waar we over kunnen praten? 

Bedanktl 

Goed weekend, 

-
Senior Beleldsadvlseur Mdellng Luchtoptreden 
UAS, Space & Air Operations Control 

Directie Plannen 
Defensiestaf 
Minlsterie van Defensle 
Pleln Kalvermarkt Complex I Kalvermarkt 32 I 2511 CB I DEN HAAG I Kamer C104 
Postbus 20701 I 2500 ES I DEN HAAG I MPC SSB 

MDTN 
T 
M 
E-mail : 
CRONOS: 

mlodef.ol 
mod.nld.nato.int 

2 
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........ e_SJ_A_v_o_c_o ______________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 

EMSD, BS/AIJDS/Dir. Plan./AfdluOptr 
vrijdag 5 december 2014 12:25 

Aan: DOSCO/ST DOSCO/DVM/NWN 
Onderwerp: RE: Herwijnen 

Bedankt,-

Groet, 

-
Verzonln: vrijdag 5 decem!r 2014 12: 10 
Aan: ' EMSO, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr; ••••••••• CDC/V&B/OVD/DIR 
E&R/ AFO B&O SIE RUIMTE/REAM RO 
Onderwerp: Re: Herwijnen 

-1) Denk ik niet maar dat zoeken wij uit met CLSK. We hebben al contact. 
2) Ja gaan wij doen. --
From: EMSD, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Sent: Friday, December OS, 2014 11:36 AM W. Europe Standard lime 

To· ·······-CDC/V&B/DVD/DIR E&Ri AFO B&O/SIE RUIMTE/REAM RO 
Subject: RE: Herwijnen 

Prima,- en ik begrijp je punten. 

Is het gebruik van de frequenties locatie gebonden? 
Faciliteer j ij een bespreking met KNMI? 

Groet, 

-
Aan: EMSD, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; •••••••• CDC/V&B/DVD/DIR 
E&R/ AFO B&O/SIE RUIMTE/REAM RO 
Onderwerp: Re: Herwijnen 

-Er zitten een paar kanten aan de zaak 
- we zijn nu iets van twee jaar al bezig met Hen ik dacht dat de LVNL juist de haast had. Is die er nu niet meer? En 
waarom zou dat niet meer zo zijn? 
- in de "transitle" van MPR naar Smart-L. GB houden we nu rekening met plaatsing op H. Als dat niet door gaat 
moeten we een ander plan bedenken. 
- In de contracten voor de Smart-L staat nu hard H voor zowel de aanschaf als het onderhoud. Nu nog "opties" 
inbouwen werkt vertragend en kostenverhogend en gaat nu dus niet meer. 



- Naast de aankoop moet,zoals-V ook de vergunningen nog warden geregeld; niet a Ileen het 
bestemmingplan maar ook "zenden" en "frequenties". Als dat allemaal in een laat stadium pas rond komt (of niet) 
- dat toch een aanzienlijk risico voor ons in het project met deze niet-zo-flexibele leverancier. 
- Aan de andere kant moeten we tech nog eens met het KNMI praten over het hoe en wat en de wederzijdse 
beinvloeding. Daar moeten we begin volgens jaar nog wat aan gaan doen. 

lk vind ben het daarom wel eens met de aanpak om neg geen vllegende haast te ma ken (zolang LVNL daar in 
meegaat) maar ik denk dat vanwege de risico's de aankoop wel (voor-) deze zomer rond meet zijn. Dwz dat we dan 
na februari toch behoorlijk tempo moeten gaan maken. 

Greet en goed weekend, -
From: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Sent: Friday, December 05, 2014 10:16 AM W. Europe Standard Time 
To: COC/V&B/OVO/DIR E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO; •••• 

Bedankt,-

-
Kun j ij hier mee instemmen? 

Zo ja, dan zal ik zorgen dat het In februari op de agenda van de directeur wordt gezet. 

Groet, 

-
COC/V&B/DVD/DIR E&R/ AFO B&O/SIE RUIMTE/REAM RO 

Verzonden: vrijdag 5 december 2014 9:13 
Aan: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
CC: 
Onderwerp: RE: Herwijnen 

Goedemorgen, 
Oat begrijp ik. lk vond jouw voorstel voor de technische oplosslng van een nieuwe taxatie wel een goed want zo zou 
men er op dat niveau zonder gezichtsverlies uit kunnen komen. lk zou proberen om deze optle tech wel zo snel 
mogelijk vorm te geven. Oat geeft planologisch meer kracht om allerlei windturbine projecten rondom Herwijnen af 
te houden. Nu staan we wettelijk nergens. En daarnaast geeft het zekerheid over het afstoten van de radar in 
Milligen want dat is nu de enige postzegel die eventueel zou blijven en ook daar zijn allerlei plannen voor 
windturbines waarover we nu neg geen zekerheid kunnen geven of we daar vanuit radar oogpunt bezwaren tegen 
moeten hebben en houden of niet. 

Stel dat we in de loop van 2015 kunnen aankopen metals ontbindende factor de bestemmingsplanwijziging van 
"lichte industrie" naar" maatschappelijke doeleinden/defensieradar" . Deze procedure neemt ook minimaal 6 
maanden in beslag, dan hebben we rend 1 januari 2016 zekerheid of de radar in Herwijnen kan komen. 

Greet 

-· 
- EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
Verzonden: woensdag 3 december 2014 18:10 
Aan: COC/V&B/DVD/DIR E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO;···· 

2 
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__ e .. s1 .. A_LJ_oc_o ___________________ _ 

-Verzonden: dinsdag 24 februari 2015 16:23 
Aan: ••••••••• CDC/V&B/DVD/DIR E&R/AFD B&O/SIE 

RUIMTE/REAM RO 
CC: •••••• EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: Re: Herwijnen 

Graag, thanks! 

Goed bericht, kogel door de kerkl 
lk zet morgen wel even de stappen op een rij oke? 

Verzonden: din£g 24 f £ruari 2015 15:47 
Aan: CDC/V&B/DVD/DIR E&R/AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO 
CC: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: Re: Herwijnen 

-
Kan jij mij ongeveer uitleggen water nu moet gebeuren? KK betekent dat de oude infra wordt overgenomen? Die 
moeten we nu dus zelf slopen dunkt me. En hoe zit dat met milieu- en schone grond verklaringen e.d. ? 
Moeten we ergens op korte termijn overleggen? 

Groet, -
From: EMSD, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Sent: Tuesday, February 24, 2015 03:25 PM W. Europe Standard Time 

To· -------- COC/V&B/DVD/DIR E&R/ AFD B&O/SIE RUIMTE/REAM RO 
Subject: RE: Herwijnen 

De CFO van LVNL en 0-Plan hebben vandaag contact gehad. We kunnen het terrein op Herwijnen kopen voor
kosten koper en geen ontbindende voorwaarden. 

-
Neem jij actie richting LVNL om de zaken in gang te zetten? 

- staat op de latten, die is wel ge·informeerd door de CFO LVNL. 

Bedanktl 



Groet, 

-
Van:--- EMSO, 85/AL/DS/Ofr. Plan./AfdluOptr 
Verz~ februari 2015 11:34 
Aan: lvnl.nl 
CC: 
E&R/ AFO B&O/SIE RUIMTE/REAM RO 
Onderwerp: Herwijnen 

Goedemorgen-

-------· COC/V&B/DVD/DIR 

Vorige week maandag hebben de CEO LVNL en Directeur Plannen en marge de stuurgroep civ-mil co-locatie 
gesproken over de wens van Defensie verder te praten over het terrein bij Herwijnen. lk denk dat het goed is om dat 
dossier nu weer op te pakken om onze beelden te delen en te bezien hoe we bij tot een overeenkomst kunnen 
komen. 

Heb je vrijdag de 13e na de lunch tijd om het gesprek weer op te starten? 

Vriendelijke groet, 

-
Senior seleUsaJvlseur i!nng LuchtoptrMen 
UAS, Space & Air Operations Control 

Dlrectle Plannen 
Defenslestaf 
Mlnlsterle van Defensle 
Pleln Kalvennarkt Complex I Kalvermarkt 32 I 2511 CB I DEN HAAG I Kamer C104 
Postbus 20701 I 2500 ES I DEN HAAG I MPC 58B 

2 
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~.a_SJ_A_v_o_c_o ______________________________________ _ 

-Verzonden: dinsdag 14 juli 2015 10:46 
Aan: •••••••• CDC B/DVD/DIR E&R/AFD B&O/SIE 

CC: 
RUIMTE/REAM RO; %ACCS, DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN 
•••••• EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan,/AfdluOptr 

Onderwerp: FW: Aankoop grond tbv Radar Herwijnen 
Bijlagen: ADSS artist impression.docx; 01 - ATB Aanschaf terrein Herwijnen West.pdf; 

taxatierapport herwijnen 2013063453.pdf; Notitie aan BB_FMVG aankoop Herwijnen rev 
TC.docx 

.. (V), 
Ik zie jou niet in bij de geadresseerden staan. 
Bij dezen ter info, dan weet je tenminste water vanuit de DMO is weggegaan. 

Kan hiermee vast een concept koopovereenkomst met de LVNL worden opgesteld? 

••• , ter info 

Groet, -
From: B&B/PL&DV/FM&VG 
Sent: maandag 13 juli 2015 16:03 
To: %DVM BM, CDC/V&B/DVD/DV/AFD S&H 
Cc: B/DVD/DV/AFD S&H; 
-/ST CLAS/DIR M&D/ AFD DNSTN/SIE VMB; 
VASTG; 
S&H 
Subject: Aankoop grond tbv Radar Herwijnen 

Geachte DVM, 

B/PL&DV/FM&VG; ••••• 
/PLV C-LSK/DMI/ AMGEA/EX.ASS/ ASS 
·--~ B/DVD/DV/AFD 

Voor het project vervanging Medium Power radar (MPR) is het noodzakelijk om op korte termijn een terrein van de 
LVNL aan te kopen tbv de plaatsing van een MPR installatie. Daarnaast zijn er nog enkele aanvullende werkzaamheden 
noodzakelijk. (zie bijgevoegde notitie). Ten behoeve van de aankoop van het terrein Is een budget van
gereserveerd (zie bljgevoegde ATB). Deze behoefte komt ult boven de CoVo grens. Daarom ik verzoek u het RVB 
opdracht te geven tot verwerving van het betreffende terrein en de in de notitle omschreven aanvullende 
werkzaamheden. Tevens verzoek ik u mij en van de voortgang op de hoogte te houden. 

Met vriendelijke groet, 

Cluster fadlltalr management en vastgoed 
Afdellng plannen ll dlenstvertenlng 
Bestuur en bedrtjfsvoerfng 
Defensle Materleel Organlsatle 
frederikkezeme I van Alkemadelaan 786 I 2597 BC I Den Haag I Geb. 35 kamer C 1. 79 
Postbus 90822 I 2509 LV I Oen Haag I MPC SBA 
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-BS/AUDCO 

Verzonden: d1nJag fa ]uu 2§15 \l:J 
Aan: 
Onderwerp: ME: Plaading Smart_[ GB 

-Die zekerheld is er nog niet. We hebben het daarom ook een "anticiperende aankoop" genoemd. Om 
tot werkelijke plaatsing over te kunnen gaan moet het bestemmingsplan gewijzigd worden en moeten 
de nodige vergunningen worden afgegeven. Er is door met de gemeente geweest 
die zich bereidwillig opstelt. Daarom schatten we het risico op laag in. Maar zeker is het 
zeker nog niet. Ik zou daarom de radarlocatie NM nog niet opheffen. 
Groet, -
-----Original Message-----
From: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Sent: dlnsdag 14 juli 2015 14:27 

~~~ ROc/Regio Mldd)MBO Amersf 
Subject: Plaatslng Smart-L GB 

Hol-

Hoe zeker is het dat we gebruik gaan maken van Herwijnen? Kan CLSK als voorsorteren op opheffen 
van dd radarlocatie NM, of is er nag kans dat we toch nog uit moeten wijken naar NM voor de 
plaatsing van een Smart-l GB? 

Bedankt! 

Groet, 

-Sent by iPhone 

[Paglnanummer] 
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Onderwerp 

Radarverstoringsonderzoek Windpark Dail 

Bljgaand ontvangt u onze rapportage aangaande het radarverstorlngsonderzoek 
voor het windturbinepark Den. 

Het bouwplan 
Het bouwplan betreft alle wijzigingen tan opzlchte van de huidige situatie die 
betrekking hebben op het te bouwen windturbinepark. In dit rapport zullen deze 
wijzigingan wordan aangeduid als 'het bouwplan'. Voor de huidige aanvraag 
betraft dit een plaatsing van vier niauwe windturbines. De coOrdinatan van de 
betreffenda windturbines zijn verderop gegeven. Omdat in deza fase van de 
plannan nog geen definitieve keuze is gemaakt voor een type windturbine, 
ashoogte en rotordiameter, is voor een worstcase benadaring gekozan. Voor de 
maximal• afmetingan van de windturbines is uitgagaan van een windturbine in de 
4 MtN klasse met WOtStcase afmetingan met een ashoogte van 140 men een 
rotordlameter van 131 m. De toepassing van een windturbine met worst case 
afmetingen houdt in dat de berekande effectan op de radars altijd minder zullen 
zijn als bij de keuze van de specifteke windturbine de vennogansklasse, maximale 
ashoogte en rotordiameter niet wordt overschreden. 

De uitgevoerde berel<eningen 
TNO heeft de verstoring op de primaire radar als gevolg van radarreftectie en 
schaduweffect berekend met behulp van het radarhinder simulatiemodel 
PERSEUS, volgens de toetsingsmethode, die op 1 oktober 2012 is ingevoerd. 
De analyse is uitgevoerd voor een tweetal radarsystemen: 
(1) Het Military Approach Surveillance System (MASS) radametwerk, bestaande 
uit een vijftal verkeersleidingsradarsystemen verspreid over Nederland. 
(2) De gevechtsleidingsradar Medium Power Reder (MPR) te Nieuw Milligan. 

Resu/taten verl<eersleidingsradarsystemen MASS 
Op de locatie van de windturbine eist het Mlnisterie van Dafansie voor het 
verkeerslaidingsradametwerk aen mlnimale detectiekans va,_ voor een doel 
met een radaroppervlak van 2 m2

• Twee mogelijke optredende effecten zijn 
onderzocht: 

Teohlllcal Scienou 
OUde Waalsdorpelweg 63 
2597 AK Den Haag 
Postbus 96864 
2509 JG Den Haag 

www.tno.nl 
T +31 __ _ 

Datum 
22 december 2015 

Ona referentie 
DHW-TS-2015-0100292766 

E-mail --·@tno.nl 
Ooortdesnummer 

Doorkle1fax 

Proj9c:Ulummer 
060.140141121.01 

Op~-TNO;z91de~ 
v--.i-...-.-.TNO, 
-g1~1pD1-dt4deGrtlllev..de 

l'leclllll9lk Den It.lg en ... Km!S
Koaplwidol Den Huo-~ 
0... ........ --...,.u
W-. op - tno'1I. 
Op wrZDlll :mnclen "" u clua Ille. 

~27378855. 
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1 Reductle van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan: 
Na reallsatie van het bouwplan is er op de toetsingshoogte van 1000 voet een 
minimale detectlekans geconstateerd van Iller hoogte en in de d1recte 
nabljheid van het bouwplan. Het bouwplan voldoet dus aan de thans 
gehanteerde 2015 norm. 

2. Reductle van het maximum bereik ten gevolge van de schaduwwerking van 
het bouwplan: 
De radars te Soesterberg, Volkel en Woensdrecht ondersteunen elkaar in de 
schaduwgebieden achter het bouwplan. Na realisatie van het bouwplan is er 
op de toetsingshoogte van 1000 voet dan ook geen afname van het maximum 
berelk waameembaar Het bouwplan bhJft daarmee binnen de thans 
gehanteerde 2015 norm. 

R9sultaten g9vechtsleidlngsradar MPR t9 Nieuw M1flig9n 
Op de locatle van het windturbinepark eist het Ministerie van Defensie voor de 
gevechtsleidlngsradar te Nieuw Milligan een detectiekans van minstens
Omdat de specificatles van de MPR gerubriceerd zijn, wordt de in de berekening 
gebruikte waarde van het radaroppervlak van het doel hier niet vermeld. 
De resultaten van de radarhinderberekening voor de gevechtsleidingsradar te 
Nieuw Milllgen zijn eveneens gerubriceerd en kunnen om die reden alleen 
rechtstreeks naar het ministerie van Oefensie warden verstuurd. Oit gebeurt 
echter pas na toestemming van u. Wei mag in deze brief worden vermeld dat er 
twee mogellJke optredende effecten zijn onderzocht 
1 Reductie van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan: 

De detectiekans ts na realisatie van het bouwplan op de toetsingshoogte van 
1000 voet binnen de thans gehanteerde 2015 norm gebleven. 

2. Reductle van de detectiekans ten gevolge van de schaduwwerking van het 
bouwplan: 
Het maximum bereik van de radar op deze hoogte in de sector waarin 
schaduwwerking optreedt, bhJft is na realisatie van het bouwplan binnen de 
thans gehanteerde 2015 norm. 

Details vindt u in bijgaande documentatie. Een vergelijkbare rapportage, echter 
met de resultaten van de MPR. wordt na toestemming uwerzijds eveneens 
verstuurd aan het Commando Luchtstnjdkrachten in Breda van Defensie en het 
R1Jksvastgoedbedrljf Oirecbe Vestgoedbeheer, Afdeling Expertise & Realisatie 
Oefensie, Sectle Beheer & Omgevingsmanagement, Cluster Ruimte in Utrecht. 

Voor de achtergronden van de toegepaste rekenmelhode wordt kortheidshalve 
verwezen naar de toelichting die is te downloaden van de TNO website: 
http.//www, tno.nl/perseus. 

D1tum 
22 deoember 2015 

Onmrefer9ntle 
DHW-TS-2015-0100292786 

Blad 
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1 Locatte· en radargegevens 
De locatles van de te toetsen wlndturbines zijn weergegaven in Tabet 1. 
De weergegeven RDS coOrdlnaten en fundatiehoogtes zijn afkomstig van de 
opdrachtgever. De WGS 84 COOrdinaten zijn hiarvan afgaleid. 

Tabel 1 Loceliegegevens van het bouwplan zoa/s opgeaeven door de opdrachtgever. 

Nr. ID R jksdriehoekslelsel WGS 84 a>Ordinaten Fl.lldatiehoogte 
X m) Y [m) Latitude rJ L itude rJ t o.v. NAP [m) 

WT1 - - - • I - - - - • I - - - - • I - - - - • I - - - - • I - - - - • I - - - - • I - - - - • I - - - - • • - - - - • 
Hat Ministerie van Defensia hantaert een zoganaamd toatsingsvolume dat reikt tot 
aa rondom de vijf verkaersleidingsradars en de twee 
gevechtsleidingsradars. Het profiel van hat toetsingsvolume is weergegeven In 
Figuur 1. Er dient getoatst te worden indien de tip van de wiek hoger is dan de 
rode lijn. Bouwplannen die verdar verwijderd zijn dan 75 km kunnen zondermeer 
gaplaatst worden. 

Figuur 1. Het toetsingsprotiel (niet op scheal) zoefs gehanteenJ door het Ministerie van 
Defensie rondom elk van de milltaire radarsystemen. 

De locatiegegevens van de vijf MASS verkeersleidingsradarsystemen en de 
gevechtsleidingsradars te Nieuw Milligan en Wier worden 'H88rgegeven In Tabet 2. 
In deze tabel zijn zowel de antennehoogtes aangegeven die aangehouden worden 
voor de bepaling van het toetsingsprofiel als ook de feitelijke antennehoogtes van 
de primaire radarantenne, toegepast in de detectiekansberekeningen. 

D.tum 
22 december 2015 

Onze mennti• 
OHW-TS-2015-0100292766 

Blad 
3116 
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Tabel 2 Locatiegegevens van de vijf MASS radars en de gevechtsleidingsradars le 
Nieuw Milligen en Wier, de aangehouden antennehoogte voor het 
toetsingsprofiel en de toepaste feite/ijke hoogte van de primaire radarantenne. 

Radar CoOrdinaten Antennehoogte Feitelijke 
Rijksdriehoekstelsel toetsingsprofiel antennehoogte 

t.o.v. NAP t.o.v. NAP 

X[m) y m] [m] [m 
Leeuwarden - - • -- - • -- - • -- - - • -- - • -- - • 

• daze gegevens zijn bekend bij defensie 

Variaties In de hoogte van het terrain worden bepaald uit het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN-1) met een ruimtelijke resolutie van 10 m. 
In dit bestand bevindt zich bebouwing van de stedelijke gebieden mits de 
aaneengesloten bebouwing een oppervlakte beslaat die groter is dan 1 km2

• 

Het hoogtebestand is opgenomen in de periode tussen 1998 en 2003, dus 
veranderingen in bebouwing van na die datum zijn In het model niet 
meegenomen. Buiten deze gebieden is de hoogte gelijk aan het maaiveld. 
Buiten Nederland gebruikt TNO terrelnhoogtegegevens afkomstig van de NASA 
Shuttle Radar Topography Mission (SRTM) met een resolutie van 3 boogseconde 
(ongeveer 90 m langs een meridiaan). 
De 15 en 75 km cirkels rand de MASS radarsystemen en de stedelijke gebieden 
volgens het AHN-1 bestand zijn weergeven in Figuur 2. De 15 en 75 km cirkels 
rand de MPR gevechtsleidingsradars en de stedelijke gebieden volgens het AHN-
1 bestand zijn weergeven in Figuur 3. 

Datum 
22 december 2015 

Onze referent!• 
DHW-TS-2015-0100292766 
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Figuur 2. Locsties van de vijf MASS vert<.eersteidingsradarsystemen (groene ruif) met 
daaromheen de 15 en 75 km cirkels. De donkergn}ze vlak/cen zijn de in de AHN-
1 gedeffnieerde stedelijke gab/eden. De figging van het te toetsen bouwplan is 
aangegeven met een roze ster. 

Datum 
22 dea!mber 2015 

Onze r9ferentie 
DHW-TS-2015-0100292766 
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Figuur 3. Locsties van de twee MPR gevechlsleidlngsradars (rode ruit) met daaromheen 
de HJ en 75 km cirl<e/s. De donk9(f1rijze vfalcken zijn de in de AHN-1 
gedeffnfeerde stedelijke gebfeden. De Jigging van hel te toetsen bouwplan is 
eangegeven met een roze ster 

Het bouwplan ligt binnen de 75 km cirkel rond de MASS radar van Soesterberg, 
Volkel en Woensdrecht en binnen de 75 km cirkel rond de MPR te Nieuw Milligan. 
Daamaast zijn de tiphoogtes van alle te toetsen windturbines groter dan de in 
Figuur 1 aangegeven hoogte. Het onderhavige bouwplan dient derhalve getoetst 
te worden voor zowel het MASS verkeersleidingsradametwerk als de MPR 
gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligan. 

Datum 
22 december 2015 

Onze refefwntfe 
OHW-TS-201~100292766 

Blad 
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2 Rekenmethode MASS verkeersleidingsradametwerk 
Het radarsimulatiemodel PERSEUS berekent voor elk radarsysteem de 
detectiekans van een doel met een radardoorsnede van 2 m2

, fluctuatiestatistiek 
Swerling case 1, en loos alarmkans 1><1 o-s. Afhankelijk van de locatie van het 
bouwplan moet de detectiekans ge~valueerd worden op een normhoogte van 300, 
500of1000 voet ten opzichte van het maaiveld. lndien op 1000 voet geevalueerd 
wordt, zal middeling van detectiekansen binnen een cirkel met een straal van 500 
m toegepast warden. De 300 en 500 voet normhoogtes llggen over het algemeen 
rond de verschillende militaire vliegvelden in Nederland. Op een hoogte van 1000 
voet dient er, met enige uitzonderingen, landelijke dekking te zijn. In Figuur 4 
worden de normhoogtegebieden getoond. 

Figuur 4. De figging van het te toetsen bouwplan aangegeven met een ster en de figging 
van de thans gehanteerde 2015 normhoogtes op 300 voet (rood) en 500 voet 
(blauw). Op 1000 voet (pears) dient het MASS radametwerl<, op enkele 
uffzonderingen na, een /andelijke dekking te hebben. Tevens zijn op deze kaart 
met een groene marl<ering de /ocaties aangeven van het MASS 
verkeersleidingsradametwerl< bestaande uit een vijfta/ radarsystemen. 

Datum 
22 december 2015 

Onze referentia 
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Het bouwplan valt binnen de normhoogte van 1000 voet. 

De detectiekans van de vijf radarsystemen te Leeuwarden, Twenthe, Soesterberg, 
Volkel en Woensdrecht is conform de nieuwe rekenmethode gesimuleerd in Mn 
radarnetwerk, waarbij de radars elkaar eventueel ondersteuning kunnen bieden blj 
de detectie van radardoelen. Daarblj wordt rekening gehouden met de aanstaande 
upgrade van de MASS primaire radar, zoals TNO die op dit moment in PERSEUS 
gemodelleerd heeft. 
Als referentle zijn ook de radardetectiekansdiagrammen berekend voor de 
zogenaamde baseline situatie, dat wil zeggen, rekening houdend met alle 
bestaande windturbines en dus voor realisatie van het bouwplan. Het baseline
bestand van windturbines geeft de situatie aan binnen Nederland, vastgelegd in 
het begin van januari 2015, door Windstats 1. De voor de simulatie noodzakelijke 
afmetingen van de windturbines zijn afgeleid van de in dit bestand opgenomen 
gegevens, zijnde: fabrikant, opgewekt vermogen, ashoogte en rotordiameter. 
Het bouwplan wordt daar vervolgens aan toegevoegd en voor beide situaties 
(baseline en baseline met bouwplan) warden detectiediagrammen berekend. 
Door een vergelijking van beide diagrammen kan het detectieveriies warden 
vastgesteld in de directe nabijheid van het bouwplan veroorzaakt door reflecties 
van het bouwplan en het eventuele verties aan radarbereik ten gevolge van de 
schaduwwerking van het bouwplan. 

' Voor meer inform- /www.windstats.nV a 111pt1il . . . 

Datum 
22 december 2015 
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3 Berekeningen radardetectiekans diagrammen 
Geqevens wlndturbine 
Voor de bepaling van de effecten op de radars Is de worst-case windturbine 
genomen. TNO heeft deze windturbine met worst-case afmetingen gedefinieerd 
uit de reeks turbines die TNO thans in haar bestand heeft op basis van de door de 
opdrachtgever opgegeven opgewekt vermogen van 4 MW, een ashoogte van 140 
men een rotordiameter van 131 m. Bij toepassing van een specifieke windturbine 
met realistische afmetingen uit een zelfde of lagere vermogensklasse en waarbij 
de maximaal getoetste ashoogte en rotordiameter niet wordt overgeschreden, 
zullen de berekende effecten op de radars geringer zijn. 

De lengte van de gondel is gedefinieerd als de afstand van de 'hub' tot aan de 
achterzijde van de gondel in het verlengde van de as. De hoogte en breedte van 
de gondel zijn gebaseerd op hat effectieve oppervlak van de voor- en zijkant van 
de gondel en kunnen dus iets afwijken van de feitelijke afmetingen. De lengte van 
de wiek is gedefinieerd als de halve diameter van de rotor. De breedte van de 
wiek wordt afgeleid van het frontaal oppervlak van de wiek. 

In Tabel 1 is de maatvoering weergeven van de te toetsen windturbine, 
noodzakelijk voor de juiste modellering. 

Datum 
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Tabe/ 1 De afmetingen van de 4MWworst-case windturbine met een ashoogte van 140 m 
en een rotordiameter van 131 m. 

Onderdeel Afmetlng [m) 

Ashoogte• 140.0 

Tiphoogte• 205.5 

Breedte gondel 5.9 

Lengle gondel 18.5 

Hoogte gondel 8.8 
Diameter mast onder 13.6 
Diameter mast boven 4 .1 

Lengle mast 135.6 

Lengte wiek* 65.5 

Breedte wiek 3.8 

• Deze gegevens zijn gebaseerd op afmetingen opgegeven door de klant 

Datum 
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Oettctietsons yon bet MASS Drimajre v•dseersleidjnqsradametwedc jn de djrectt 
nabjjbejd yon bet bouwp!an 
In Figuur 5 wordt de detectiekons van het MASS primelre verkeersleidings
radametwerk van de baseline op 1000 voet getoond rood bet nog te reafiseren 
bouwplan. Op deze resultaten is detecilekansmidde!ing toegepast met een straal 
van 500 m. Figuur 6 toont de detectlekans voor betzelfde gebled, na raalisatie van 
bet bouwplan. In Figuur 7 is het gebied vargroot weergegeven. De minimale 
detectiekans die door bet Ministerie van Defensie wordt gelist bedraagt-
ln groen gekleurde gebieden wordt aan d828 eis voldaan. Ter hoogte van de 
locatie van bet bouwplan en bimen bet 1000 voet normgebied is er een 
detectiekans van-waameembaar. Het bouwplan voldoet dus aan de thens 
ebantHrde 2015 norm. 

Figuur 5 Detectiekans van het MASS primeire verkeers/eidingsmdemetwerk op 1000 voet 
boven het bouwplan voordst dit is gerealiseerd (baseline). 
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Figuur 6 Detectiekans van het MASS prfmaire verlceers/aidlngsradametwarlc op 1000 voet 
boven het bouwplan nadat deza is gerealfseerd. De locat1es van de windturbines 
zijn aangegeven met gale sttppen. 

Figuur 7 Hat gebied rond de turbines uit Figuur 6 grotar weerpegaven. 
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Detectjelcaos yap bet MASS ociroajre verJsem!ejdjngsradametwerts jn de scbaduw 
yan bet bouwp!an 
In Figuur 8 is de detediekans op 1000 voet van het MASS primaire verkeers
!eidingsradametwerk uitgerekend voor de gebieden waar schaduw kan ontstaan 
ten gevolge van het nog te rea!iseren bouwplan. Op deze resultaten is 
detectiekansmiddeling toegepast met een straal van 500 m. De stippellijnen 
afkomstig van de MASS po!Slties van Soesterberg, Volkel en Woensdrecbt, lopeod 
over het bouwplan, geven de zones aan weartussen een verminderde 
detectiekans zou kunnen ontstaan als gevolg van de schaduwwerking. In Figuur 9 
is de detectiekans berekend voor hetzelfde gebied na realisatie yap het bouwplan. 
De figuur toont aan dat er geen schaduw is omdat de radars te Soesterberg, 
Volkel en Woensdrecht elkaar ondersteunen in eventuele schaduwgebieden. 
Het bouwplan voldoet dus aan de thens gehanteerde 2015 norm. 

Figuur 8 Detectlelcans van het MASS verkeersleidingsradametwerk op 1000 voet in het 
schaduwgebied van het bouwplan voordat deze Is gereaffseerd (baseline). Op dit 
figuur is detectiekansmiddefing toegepast De stippellijnen geven aan waar de 
schaduw kan gaan ontstaan. 
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Figuur 9 Detectiekans van het MASS verkeersleidingsrsdemetwerlc berekend op 1000 
voet in het schaduwgebied van het bouwplan nadat deze is garealiseerd. Op dit 
figuur is delectiekansmiddeling toegepast. De stippellijnen geven aan waar de 
schaduw kan ontstaan. 

Datum 
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4 Rekenmethode MPR gevechtsleidingsradar Nieuw Milligen 
Een vergelijkbare methodiek als bij de MASS radarketen is toegepast bij de MPR 
te Nieuw Milligen. Voor de radar wordt echter slecht Mn toetsingshoogte van 
1000 voet aangehouden. Daarnaast word! geen rekenlng gehouden met een 
eventuele ondersteunende dekking van de MPR radar te Nieuw Milligan. 
Als referentie zljn oak de radardetectlekansdiagrammen berekend voor de 
zogenaamde baseline situatie, dat wil zeggen, rekening houdend met alle 
bestaande windturbines en dus voor realisatie van het bouwplan. Het baseline
bestand van windturbines geeft de situatie aan binnen Nederland, vastgelegd in 
begin januari 2015, door Windstats2

. De voor de simulatie noodzakelijke 
afmetingen van de wlndturbines zijn afgeleid van de in dit bestand opgenomen 
gegevens, zijnde fabrikant, opgewekt vermogen, ashoogte en rotordiameter. 
Het bouwplan wordt daar vervolgens aan toegevoegd en voor beide situaties 
(baseline en baseline met bouwplan) worden detectiediagrammen berekend. 
Door een vergelijking van beide diagrammen kan het detectieverlies warden 
vastgesteld in de directs nabijheid van de windturbines veroorzaakt door reflecties 
van de turbines en het eventuele verlies aan radarbereik ten gevolge van de 
schaduwwerking van het bouwplan. 

Conclusies over de detectiekans van de MPR qevechtsleidingsradar te Nieuw 
Milligan ten gevolge van het bouwplan 

De resultaten van deze berekeningen kunnen niet worden overhandigd omdat 
deze gerubriceerd zijn. 
Twee mogelijke optredende effecten zijn onderzocht, de conclusie van deze 
berekeningen is als volgt: 
1. Reductie van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan: 

De detectiekans is na realisatie van het bouwplan op de toetsingshoogte van 
1000 voet binnen de thans gehanteerde 2015 norm gebleven. 

2. Reductie van het maximum bereik ten gevolge van de schaduwwerking van 
het bouwplan: 
Het maximum bereik van de radar op deze hoogte in de sector waarin 
schaduwwerklng optreedt, blljft na reallsatie van het bouwplan binnen de 
thans gehanteerde 2015 norm. 

Datum 
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5 Afkortlngen 
AHN Actueel Hoogtebestand Nederland 
CTR Controlled Traffic Region 
MASS Military Approach Surveillance System 
MPR Medium Power Radar 
NAP Normaal Amsterdams Peil 
NASA National Aeronautics and Space Administration 
PSR Primary Surveillance Radar 
RDS Rijksdriehoekstelsel 
SRTM Shuttle Radar Topography Mission 

Datum 
22 december 2015 

Onze refenmtle 
DHW-TS-2015-0100292766 
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COMMERCIEEL VERTROUWELIJK 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Aflchrift un 

Datum 

Plain 2 

2511 CR Den Haag 

de Voorzitter van de Eerste Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 22 

2513 AA Den Haag 

Ona llenmerk 82008033607 

Ondarwerp Financiele aspecten project 'Vervanging van 2 Medium Power Radars' 

doc 59 

Pod>ul 20701 
~ESDenHug 

Telllfoon (070) 318 81 88 
Fa (070) 318 78 88 

Hierbij informeer ik u commercieel vertrouwelijk over de financiele aspecten van het project 

'Vervanging van 2 Medium Power Radars' {MPR). Met het project is een investeringsbedrag 

van (prijspeil 2008, incl. BTW) gemoeid. De huidige exploitatiekosten bedragen •••I per jaar en gelden als randvoorwaarde voor de toekomstige radarsystemen. 

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE 

drs. J.G. de Vries 

COMMERCIEEL VERTROUWELIJK 
Pagina 111 
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........ s.S1_A_v_o_c_o ____________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: maandag 27 mei 2019 11 :04 
Aan: •••••••llAOCS NM/710LGL 
Onderwerp: RE: Briefing belang SMART-l Herwijnen aan college West Betuwe 

Hoi-

Prima zo! 

Voor je notes bij slide 8: de paal op AOCS NM moet minstens 60 meter zijn. 

Greet, 

-
From: AOCS NM/710LGL 
Sent: donderdag 23 mel 2019 20:33 

To: MA, BS/AL/HOB ;~~~~==:. •••••••••••••••• Cc: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP ; 
BS/ AL/HOB/Belmdwrs 

Subject: RE: Briefing belang SMART-L Herw(jnen aan college West Betuwe 

Gevoegd een versie zonder platen en de PDF variant. lk zal de originele (ongerubriceerde) variant via We Transfer naar 
- sturen. 

Van: MA, BS/AL/HOB 
Verzonden: donderdag 23 mei 2019 19:16 
Aan: 1lllllllllllll!rjli~ks~o~v~ectrh~elliidt. nnf:I> 

CC: Ing., DMO/PRO~J~/~PR~O~J~N~D,IP~;,;,;::m:in:d:e~f.n~l=>;:~====r··AOCS NM/710LGL mindef.nl>; 
mindef.nl>; BS/ AL/HDB/Belmdwrs • mindef.nl> 

Onderwerp: Re: Briefing belang SMART-l Herwljnen aan college West Betuwe 

-We hadden afgesproken dat ik vrijdag alle slides zou hebben. lk kijk dan meteen of we maandag nog moeten treffen. 
Wsl dinsdag vooraf ergens even samenkomen -
Directeur lntegraal Beleid 
+31 __ _ 

Op 23 mel 2019 om 18:59-·•••••11••••••!r:llij!gks!flo~ve~r:hhgJei[f!dJl!. nl> het volgende geschreven: 

Beste- en- de link betreft een defenslelink en die werkt nlet voor mlj . Kunnen jullle via 
wetransfer dlt bestand sturen? Is nlet noodzakelljk hoor want lk vertrouw er volledlg op dat het een 
goede presentatle zal zljn. 



- zouden wlj nog op maandag 27 mel met - samen komen voor een laatste check en 
voorbereldlng? Of kan dlt eventueel telefonlsch maandag? Ik probeer morgen of uiterlljk 
meandagmorgen de slides voor de procedure te sturen. 
Groet -
Van: mindef.nl mindef.nl> 
Verzonden: donderdag 23 mei 2019 17:18 

mindef.nl 

Dankje-

Even twee opmerkingen: 
1) Op de opening slide staat "collega", maar ik denk dat je hier "college" bedoelt? 
2) Slide 7; In de onderbouwlng voor het niet gebruiken van SSB en lWN gebruik je het argument 

"schade MASS-radar" (ik zag dat- dat ook zo gebruikte). Volgens mij kun je dat beter 
omschrijven als "interferentie met MASS-radar''. Een leek zou zich wellicht kunnen afvragen hoe 
radarstraling een andere radar fysiek kan beschadigen en toch veilig kan zijn voor mensen. 

Omdat de presentaties toch wel wat groot dreigen te warden, stel ik voor dat je jouw eigen presentatie 
op een stick meeneemt en dat we de verschillende presentaties gewoon ter plekke achter elkaar 
opstarten. lk verwacht nog een presentatie van het RVB (over de procedure) en van TNO (over straling). 

Met vriendelijke groet. 

Hoofd Pro)ectbUreau ACCS & Pro)ectle1der ADSS 

Dlrectle Projecten 
Defensie Materleel Organisatle 
Minlsterle van Defensle 
Kromhoutkazeme I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3S09 BB I Utrecht I MPC SSA 

----~' 
Project M11nagement Assistente: +31••••• 

Van: AOCS NM/710LGL 
Verzonden: donderdag 23 mei 2019 16:12 

Aan: BS/AL/HDB/Belmdwrs <11•••1nmtli,inmd~etf:f.filnl>;••••••I Ing., 
DMO/PROJN/PROJN DIP mindef .nl> 
CC: mindef .nl:>; 
••• MA, BS/AL/HOB mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Briefing belang SMART-L Herwijnen aan college West Betuwe 

Heren, 

Gevoegd de link naar de presentatie. Vanwege een paar afbeeldingen is de PPT te groot voor 
verzending. We kunnen hem hier eventueel op stick zetten, maar ligt deels aan wat jullie aan andere 
slides willen toevoegen (en/of wlllen aanpassen aan de huldige slides). 
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Groet, 

• 
Van: BS/Al/HDB/Belmdwrs 
Verzonden: dinsdag 21 mei 2019 08:40 
Aan: AOCS NM/710LGL min def .nl> 
CC: MA, BS/Al/HOB mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Briefing belang SMART-L Herwijnen aan college West Betuwe 

-
Bijgevoegd de PPT template. 

Greet 

From: MA, BS/Al/HOB 
Sent: maandag 20 mei 2019 21:43 
To: BS/Al/HDB/Belmdwrs mindef.nl> 
Subject: Fwd: Briefing belang SMART-L Herwljnen aan college West Betuwe 

•• stuur even een lege standaard defensieslide naar dan kan hij de PPT meteen in 
juiste format zetten 9bij CLSK hebben ze dat afwijkende blauwe format) -
Directeur lntegraal Beleid +31·--
Begin doorgestuurd berlcht: 

Van: ··················· 
mlndef.nl> 

Datum: 20 mei 2019 om 21:01:07 CEST 
Aan:' Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP" •••••IJ!ml!.!in~d~ef..f.n!nl> 
Kopie: ' CLSK/PLV C-LSK/DO/CAISR/SAIR C2" 

mindef.nl>, ' 

rijksoverheid.nl 11 

AOCS NM/710LGL" 
EMSD, BS/Al/OS/Dir. 

MA, BS/AL/HOB" 

Onderwerp: Antw.~~~·] Briefing belang SMART·l Herwijnen aan college West Betuwe[~ 

Hoi •• 

•••••• gaat het Ops perspectief briefen. 

lk heb- nog gesproken. We moeten ook wat zeggen over de alternatieve 
locaties. Daarover kunnen we m.i. het volgende opnemen: 
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We hebben verschillende locaties in beschouwing genomen (in 2015 nog bij de 
afwegingen voor een interim radar): 

• AOCS NM. Slechte dekking. De radar moet op een paal van meer dan lOOmeter 

hoog staan om de dekking vanaf Herwijnen te evenaren······· 

• VKL, EHV, GZR en WOT. Gevaar voor naderend en vertrekkend vllegverkeer. Te 
ver naar het zuiden voor goede verdeling van de 30-radardekking, inclusief 
redundantie boven de Noordzee. Verstoring / schade MASS-radars. 

• SSB. Verstoring I schade MASS-radar. Te ver naar het noorden voor goede 
verdeling van de 30-radardekking. 

• TWE. Verstoring I schade MASS-radar. Te ver naar het oosten voor goede 
verdeling van de 30-radardekking. 

• CLSK Breda. Te dicht op hoogbouw I te zwaar voor het dak. Te ver naar het 
zuiden voor goede verdeling van de 30-radardekking, inclusief redundantie 
boven de Noordzee. 

• Plaatsing op Herwijnen geeft optima le 30-radardekking. Past in de provinciale 
energie plannen I doelen. Bij elke andere locatie is een heroverweging van (de 
haalbaarheid van) de energie plannen noodzakelijk. 

Groet, 

-
From: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
Sent: donderdag 16 mei 2019 16:28 

To:···············-

~~~~~=m~in:d:e~f .:nl:>~: Cc: CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
mindef.nl>; riiksoverheid.nl 

Subject: Briefing belang SMART-L Herwijnen aan college West Betuwe 
Importance: High 

-
lk begrijp dat je in het buitenland zit. lk krijg je op het moment niet telefonisch te 
pakken, maar ik vind het we! belangrijk dat je alvast van onderstaande op de hoogte 
bent. lk ben de komende vier dagen met een korte vakantie, dus kan je pas dinsdag 
opnleuw proberen te bellen. 

lk ben gisteren met wat mensen uit de werkgroep rljkslnpasslngsplan Herwijnen bij•••I geweest .• is vorlge week bij de wethouder van de (nieuwe) gemeente 
West Betuwe geweest en daarin is o.a. afgesproken dat wij (defensie) op 28 mei a.s. het 
college van de gemeente gaan informeren over onze plannen met de nieuwe radar op 
Herwijnen. In die informatie sessie wil• dat we ook het belang van de radar 
benadrukken en direct enkele heikele punten toelichten .• gaat de sessie aan elkaar 
praten, maar wil wel dat de specialisten hun eigen praatje doen. 

- wil graag dat jij, of iemand met vergelijkbare ervarlng - • 
•••••••• het deel doet waarln het belang van de radar wordt 

uitgelegd. 

In het kort hebben we het over de volgende kernpunten voor dlt deel gehad: 
4 



• 

I 
• 

I 
• 

Voor dat laatste punt ga lk begin volgende week op zoek naar lnformatie, dus daar zal ik 
nog input voor leveren. 

Naast deze punten, zal het RVB e.e.a. vertellen over de procedure die we nu gaan 
volgen en zal TNO lets toelichten over de strallngsrlslco's. Zoals gezegd zal- het 
geheel aan elkaar praten. 

- wil graag dat de persoon die het "Nationale belang" deel voor zijn rekening neemt, 
nog even contact met hem opneemt en de slides voor de 24stJ! bij mlj aanlevert. lk zal 
met het RVB de diverse presentatiedelen verwerken in een presentatie. 

lk ben dus pas dinsdag weer in de gelegenheid om mijn mail te lezen of te bellen, maar 
ik wil jou vragen om te bekijken wie de briefing gaat geven en alvast de voorbereidlngen 
op te starten. Graag de persoon die dit gaat doen even met- laten bellen. 

Macht je echt dringende vragen hebben, probeer mij gerust te bellen. Als je mijn 
voicemail inspreekt zal ik proberen je blj de eerstvolgende gelegenheid terug te bellen. 

Je kunt eventueel ook proberen te bellen••••• 

Met vriendelijke groet, 

HooJ Projectbureau ACCS & Proj£Jei£r AOSS 

Dlrectie Projecten 
Defensle Materieel Organisatle 
Mlnlsterle van Defensle 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

M +31 

W www.detensle~D~~nl 
Project Management Assistente: +31····· 

Dit bericht kan infonnatie bcvatten 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 bet elektroniscb verzenden 
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-BS/AL/DCO 

Van: 
Verzonden: maandag 2s mel 2017 15:45 
Aan: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN; 

- BS/AUDS/Dir. Plan./Afd IV&C41; EMSD, BS/AUDS/Dir. 
l5raii7Af dlu Op tr 

Onderwerp: RE: Voorstel om de stagnatie in het herbestemmingsplan Herwijnen los te trekken 

Primal 

Van: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN 
Verzonden: maandag 29 mei 2017 15:31 
Aan: BS/Al/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41; EMSD, CLSK/PLV C-
LSK/DO/C41SR/SAIR C2; EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: RE: Voorstel om de stagnatie in het herbestemmingsplan Herwijnen los te trekken 

lk ga hier direct mee aan de slag. lnderdaad zal AOCS NM hier ook wat van moeten vinden, maar de eerste stap is 
het inzichtelijk maken wat de (operationele) gevolgen zijn en dan kom ik daar mee bij jullie voor een 
beslissing. 

Met vriendelijke groet, 

Projectle1der Ac@ & Aoss 

Directie Projecten 
Defensie Materieel Organisatie 
Minlsterle van Defensle 
Frederikkazeme I Van Alkemadelaan 7861 2597 BC I Den Haag I geb 35 kmr A206 
Postbus 90822 I 2509 LV I Den Haag I MPC SSA 

M +31 
mindef.nl 

w www.defensle.nl/dmo 
Project Management Asslstente: +31 ••••• 

Van: BS/AL/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41 
Verzonden: maandag 29 mei 2017 15:14 
Aan: Ing., 
DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN; EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: RE: Voorstel om de stagnatie in het herbestemmingsplan Herwijnen los te trekken 

Een prima idee om hier, bij gebrek aan gemeentelijke bijstand, zelf het initiatief te nemen en de bezwaren te 
bespreken. Met een zeer goed resultaat tot gevolg. 
Sluit me bij de eerdere sprekers aan, in kaart brengen en laten beoordelen op operationele acceptatie. 

Groet, •• 

Van: .................. 11111111 .............. . 
Verzonden: maandag 29 mei 2017 14:50 
Aan: Ing., DMO/MAnOG/PROJN/DMP PROJN; EMSD, BS/AL/OS/Dir. 
Plan./AfdLuOptr; BS/AL/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41 
Onderwerp: RE: Voorstel om de stagnatle in het herbestemmingsplan Herwijnen los te trekken 

Klink mij goed in de oren,••I 

[Paginanummer) 



We moeten wel het AOCS NM meenemen in de afweging wat de operationele impact is. 
Mijn advies: zo snel mogelijk in gang zetten. 

Groet, 

-
Van: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN 
Verzonden: maandag 29 mei 201714:45 

Aan: "~~-=====~=11~~!'~~ ·------EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; BS/AL/OS/Dir. Plan./Afd IV&C4I 
Onderwerp: Voorstel om de stagnatie in het herbestemmlngsplan Herwijnen los te trekken 

Heren, 

Zoals bekend is er momenteel weinig voortgang op het herbestemmingsplan Herwijnen, deels omdat de gemeente 
niet weet wat ze met de zlenswijzen van omwonenden aan moet. Wij en ikzelf) zljn vorige 
week op eigen initiatief bij beide omwonenden op bezoek geweest om hun bezwaren aan te horen en te zoeken 
naar mogelijke oplossingen. 

-n 
Een punt in mijn overweging is ook dat ze de weerradar van Herwijnen in hun huis niet meten. Hoewel deze 
weerradar anders kijkt, zou het best wel eens zo kunnen zijn dat onze SMART-L uiteindelijk ook hun woning niet zal 
bereiken. . Maar omdat we daar geen enkele zekerheid over 
kunnen geven lijkt het mij een goede keuze achter de hand te hebben, zodat deze omwonenden 
geen bezwaren meer zien en we het herbestemmingsplan kunnen los trekken. 

lk zou dan ook de volgende aanpak willen voorstellen: 

Allereerst laat ik TNO in samenwerking met Thales uitwerken wat de gevolgen zijn ••••••••••• 
•••••••••• Daarblj moet gekeken worden naar twee aspecten: a)••••••••I 

(geen side-loops of reflecties die alsnog teveel strallng opleveren) 
en b) 

Als dat allemaal duidelijk is dan zou ik jullie willen vragen om met de operatonele gevolgen akkoord te gaan. 

En daarna moet e.e.a. even Uurldisch) goed op papler gezet worden om goede afspraken•••••• te kunnen 
maken. 

[Paginanummer] 



Als laatste gaan we dan als de radar eenmaal draait, in hun huis meten•••••••••••••• 

Wat is jullie eerste reactie op dit idee? 

Met vriendelljke greet, 

Projectlelder ACCS & ADSS 

Directle Projecten 
Defensle Materieel Organlsatle 
Mlnlsterle van Defensie 
Frederikkazerne I Van Alkemadelaan 7861 2597 BC I Den Haag I geb 35 kmr A206 
Postbus 90822 I 2509 LV I Den Haag I MPC SBA 
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GEMEENTE LINGEWAAL 

omvat de kemen 

Alperen. Herwtnen, Heukelum. 

S.,.k en Vuren 

VERZONOEN 1 6 JUHi 2017 

Aaperen : 7Junl2017 

Uwbrlef 

Uwkenmerk 

Onakenmertt : UIT-17-18972/Z-17-153M 

Contac:tperaoon 

Telefoonnunmer 

Bijlage(n) 

Ondelwerp : project mlllalr radaratallon, 
Broekgraaf 1 te He1W1'jnen. 

Geachte hee 

Poetadrea 

Kantooradres 

Telefoon 
E~I 
Internet 
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: Poltbul 1014 
4147 ZGASPEREN 

: Raadhullpleln 3 
4147 ANASPEREN 

: 0345 - 63 40 00 
: lnfo@lingewaal.nl 
: www.llngew11l.nl 

Mlnisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelatles 
de heer Ing. L. van Veldhuijsen M.Sc. 
(belangenbehartiger vastgoed en erfgoed Defensle) 

Postbus 90004 

8025 AX ZWOLLE 

IHllllllHHIOHllllllllllll 

Op 2!5 april 2016 hebben wlj het prlnclpeverzoek ontvangen van het Rljksvastgoedbedrijf namens het 
Mlnisterle van Defensie 22 april 2016, kenmerk 201602860. Dit principeverzoek betrof het reallseren 
van een nleuw milltalr radarstatlon op de locatie van de inmlddels gesloopte radartoren van de 
Luchtverkeerslelding Nedertand (LVNL) aan de Broekgraaf 1 te Herwijnen. 

Op basis van de destijds bij ons bekende gegevens en omstandlgheden hebben wlj besloten In prlndpe 
bereid te zljn om planologische medewerklng te verlenen aan dit verzoek. Wij hebben het Rljksvast
goedbedrljf blj brief van 30 mel 2016 hiervan op de hoogte gesteld. 

Vervolgens hebben Wij op 25 oktober 2016 besloten In te stemmen met een anterieure overeenkomst 
over de grondexploitatle van de radartoren aan de Broekgraaf 1 te Herwljnen. Aanslultend Is de 
overeenkomst ook namens beide partijen (Rijksvastgoedbedrijf en gemeente) ondertekend. 

Wij achten het belangrijk hierbij te vermel~en dat ten tijde van het sluiten van de anterleure overeen
komst: 
1. de verschijningsvorm van de radartoren compleet anders Is den die welke Is ingediend blj de 

stukken, behorend bij het ontwerpbestemmlngsplan. Het bouwpian, opgenomen in de toelichting van 
het ontwerpbestemmlngsplan, ais ook het ingediende schetsplan voor de welstandscommlssle, 
betreft een gesloten toren met een radar terwiji aanvankelijk sprake was van een metalen open 
constructle. 

2. bij ons college niet bekend was dat sprake zou kunnen zijn van gezondheidsrfsloo's die mogelljk 
veroorzaakt word en door strallng van de te realiseren radartoren. 

3. de niet verstoringszone van de radartoren niet blj ons is bekend gemaakt. Pas nadat hierover van 
gemeentewege navraag is gedaan bij u, hebt u de bedoelde gegevens verstrekt 

4. het rapport van Thales over stralingsvelllgheidsonderzoek nlet blj ons bekend was. 
Pas op 10 februari 2017 heeft u op ons verzoek dit rapport verstrekl Dlt rapport was voor ons de 
aanleidlng om een proces op te starten om te komen tot een second opiniononderzoek hlerover. 
In dit proces hebben wtj achtereenvolgens contact gelegd met de GGD., Geldertand-Zuld, het 
Kennlsplatform ElektroMagnetische Velden en TNO. Deze instanties zijn rechtstreeks betrokken 
bij het verkrijgen van de bedoelde second opinion. 
Op bladzijde 11 van het Thalesrapport staat vermeld dat het model dat gebruikt is om de veillge 
afstanden te berekenen, nog moet worden beoordeeld. Het rapport is op dlt punt dus nog nlet 
beproefd. 
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Tevel'ls Is de status van de lntematlonale rfchUijnen nlet bekend en Is er geen jurisprudentle 
bekend waarult blijkt dat deze richUijnen verblndende kracht hebben, ook al blijkt de toetsing aan 
deze richtlljnen In orde, dan nog zljn de gezondheldsrlslco's nlet uit te slulten. 
Tenslotte Is onduldelljk wat de status is van de straal van 300 meter random de radartoren. Uit 
het Thalesrapportzelf blijkt dat blnnen de eerste 300 meter sprake Is van een onvelllge sltuatie. 
Wat betekent deze onveilige situatie? 

Conc!usje. 
Het bovenstaande In combinatie met de ontstane onrust bij onze bevolking en bij ons als verant
woofdelljk bestuurders, geeft ons aanleldlng om onze voormelde prtnclpetoestemmlng voor het voeren 
van een planologlsche medewerking voor het realiseren van dlt radarstatlon te heroverwegen. In het 
ver1engde daarvan ook de met u gesloten anterieure overeenkomst en de opgestarte bestemmlngs
planprocedure. 
Wij staan op het standpunt dat wij pas kunnen instemmen met een (hemieuwde) principetoestemmlng, 
als wij garanties van het RljksvastgoedbedrlJf krijgen dat er geen gezondheldsrlslco's zijn aan het 
gebruik van de aangevraagde radartoren. Nu de voorgestekfe second opinion hierop niet ingaal zljn wij 
vooralsnog nlet bereid onze medewerklng te verlenen aan het planologisch mogelijk maken van de 
radartoren. 

Zoals u ook blJ ons heeft aangegeven, willen wlj In verband hlermee met u in gesprek over deze 
ontstane situatie. Maar hierv66r verzoeken wij u om schriftelijk antwoord te geven op de 
vragen/dlscusslepunten van deze brief. Tevens dlent het Rijksvastgoedbedrijf een nader onderzoek ult 
te voeren (en hierover te rapporteren) waaruit blijkt dat de gezondheidsrisico's van de straling van de 
gewenste radartoren worden uitgesloten. 

lndlen aan deze voorwaarden Is voldaan, zullen wiJ een afspraak met u plannen voor een over1eg met 
het oog op het verkrijgen van een voor belde partijen acceptabele oplossi'lg van de gerezen dlscussle· 
punten. 

Een afschrift van deze brief hebben wi ter kenn· ezonden naar de betrokken contactpersoon 
van het Mlnisterie van Defensie, ostbus 90822, 2509 L V 
Den Haag. 

van Lingewaal, 

LH.M. van Ruljven-van Leeuwen 



-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

DOSCO/DFLBIDCIOD/CL BELGIE/HQ SHAPE 
maandag 22 JUll 201918:57 

Ing., DMO/PROJN/PAOJN DIP 

m!ll! 

Eens met JA bij je eerste punt. 

doc 69 

OS, 

Voor het tweede punt lijkt me een korte check met TNO nog voor de hand liggen. Zij zijn ongetwijfeld betrokken 
geweest bij het bepalen van deze locatie, cq hebben onderzoek gedaan naar de geschiktheid van een LGL radar op 
die lokatie ihkv verstoringen. 
Dlt zal gebaseerd zljn op ervarlngen uit het verfeden met de lvnf radar, de hoogte van het terrein, de afwezigheid 
van hoge bebouwing en niet teveel windturblnes rondom. 

Verstuurd vanaf mljn !Pad 

Op 22 jul. 2019 om 13:11-······ Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP ...... m!!iimnd~etf:f.n!nl> het 
volgende geschreven: 

-en •• 

We hebben mbt de Rijkscoordinatieregeling voor Herwijnen ook van de Eerste Kamer nog een 
aantal vragen ontvangen. Met de beantwoording van de meeste vragen zijn we bezig, maar voor 
twee vragen wil ik graag ook jullie input. Het gaat om de volgende vragen: 

7. Het zou kunnen dat er binnen de betrokken gemeente geschiktere locaties beschikbaar zljn waar meer draagvlak voor 
Is. Bent u bereld (zle ook opmerklngen bl) vraag 1 en 2 over weerstand), om breder te kljken naar geschikte locaties blnnen 
de gemeente West Betuwe/reglo Rieverenland7 

a. Zo nlet, waarom nlet7 

Volgens mij zijn er geen geschiktere locatles blnnen de gemeente, maar als dat wel zo zou zijn dan 
lijkt mij dat geen probleem. Zijn jullie het er mee eens dat ik hier JA antwoord? 

10. Heeft u bijvoorbeeld naast Herwljnen nog andere, alternatleve locaties overwogen om het radarstation op de locatie 
Nieuw Milligen te vervangen7 

a. Zo ja, welke locatles waren dat en waarom is de keus niet op een van deze locaties gevallen7 

b. Zo nee, waarom niet7 

We weten dat hier geen uitgebreid onderzoek naar is gepleegd en data Ileen vrij kort naar 
alternatieve locaties Is gekeken, maar toen Herwijnen als optie beschikbaar kwam dat het meteen 
duidelijk was dat dit de beste optie was. Kunnen jullie over een beantwoording van deze vraag 
meedenken? 

Met vriendelijke greet, 

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS 

Dlrectle Projecten 
Defensle Materleel Organisatie 
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Mlnlsterle van Defensie 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3S84 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3S09 BB I Utrecht I MPC SSA 

mindef.nl 
w www.defeosje.olldmo 
Project Management Assistente: +31····· 

Van: al> 
Venonden: vrijdag 19 juli 2019 16:37 
Aan: BS/AL/HOB/Belmdwrs 

riiksoverheid.ol: 
@ilent.nl: minbzk.nl: 

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
Mr., BS/Al/DJZ/d BST mindef.nl>; 

mindef.nl> 
CC: AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc ..... r:mo.ii.!]nd~e[:f.n!nl>;······ 

Al/DCO mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Vragen Eerste Kamer, korte••• 

Dag •• 

Vanuit EZK zullen wij zorgen voor tijdige beantwoording van de vragen 13 en 14. lk heb daar 
vanmlddag al een eerste tekst voor gemaakt. Oaar kijkt- begin volgende week naar en dan 
komt het naar jou/jullle. 
Voor de zekerheld: qua vorm moeten we hier mi zorgen voor een 'doorlopende tekst' (zoals bij de 
beantwoording van inbreng van de fracties bij een wetsvoorstel) en dus niet in de vorm van een 
(genummerde) vraag en daaronder het antwoord (zoals bij Kamervragen). Maar wellicht goed dat 
nog even te checken. 

Voorts, strikt genomen staan deze vragen van de Eerste Kamer natuurlijk geheel los van het 
ingeplande AO door de Tweede Kamer. Maar ik kan me goed voorstellen dat het slim en wenselijk is 
om de beantwoordlng enige tijd voor het AO, naar de EK te sturen. 

Zelf ben lk vanaf komende week met zomervakantie. lk begin weer op maandag 26 augustus.
is er de komende 2 weken nog. Zij kan echter niet op 1 augustus. Waarschijnlijk dat dan•••• 
of komt. 

Hoop je hiermee voldoende te hebben geinformeerd voor dit moment. 

Gr-· 
Van: mindef.nl <11•••l!Jmaii!ln~de~f[J. n1!I> 
Verzonden: vrijdag 19 juli 2019 10:32 

Aan: rHkso~eir~hie1~di.nil:EE55~i~r~ijksoverheid . nl; 
rijksoverheid.nl: l~e~nlTl.nlll; iii!@~i l~e~n~t.~nl~; ••• minbzk.nl: nl>; ••• 

nl>; mindef .nl; mindef.nl: 
mindef.nl 

CC: mindef.nl;•••I mindef .nl 
Onderwerp: Vragen Eerste Kamer, korte deadline 

Allen, 

[Paginanummer] 



Bijgevoegd de vragen van de Eerst Kamer, die binnen vier weken moeten zijn beantwoord, wat 
betekent dat ik op 2 augustus de afgestemde antwoorden de lijn in moet doen. Omdat het AO begin 
september is gepland, schat ik de kans dat de Stas akkoord gaat met uitstel van beantwoording laag 
in. 
lk heb de vragen uit de brief hieronder ingevoegd en bij enkele vragen met een paar steekwoorden 
een opzet voor een antwoord. Kunnen jullie deze steekwoorden aanvullen, dan wel de vraagtekens 
invullen. Als ik de aanvullingen 26/7 ontvang [mag rechtstreeks aan mij], dan kan ik 29/7 een nieuwe 
versie van de antwoorden met iedereen delen. 

- bij wie kan ik in jullie afwezigheid terecht voor het ontvangen van informatie en het 
afstemmen van antwoorden? 

Vragen: 
1. Kunt u aangeven waaruit dat bestuurlijke overleg (met de gemeente] bestond en wat het precles lnhleld? 

[antwoord: overzicht gesprekken met oude en nieuwe gemeente] 

2 . Op welke wijze wilt u, naast het informeren van de burgers en bestuur van de gemeente West Betuwe, lnvulllng 
geven aan de participatie van de samenleving bij eventuele toepassing van de Rljkscoordinatieregeling? Met 
andere woorden: op welke wljze wilt u de bewoners en gemeente betrekken blj de verdere planvormlng? 

[informatieavonden + geeigende procedure van ter inzagelegging ontwerpplan] 

3. Is het juist dat de beoogde radarpost valt ender milieucategorie 6? 

a. Zo nee, ender welke categorie valt deze dan? 

b. Zo ja, dan vraagt dat een grote zorgvuldlgheld qua procedure. 

[7] 

4. Is er een breed mllieueffectrapportage-onderzoek gedaan waarbij oak alternatieve locatles voor de locatie In 
Herwijnen in beeld zijn gebracht? 

a. Zo niet, waarom niet? 

b. Zo ja, kan de Kamer deze ontvangen? 

[mer is niet nodig, omdat [?] , alternatieve locaties zijn er niet, omdat [?]] 

5. Is bij de berekenlng van strallng ook het cumulatlef effect berekend van de aanwezigheld van twee radars: de 
KN Ml-radar en de beoogde mllltaire radar? 

a . Zo nee, waarom niet? 

b. Zo ja, wat was dat cumulatief effect? 

[procedure RCR en besluit dat nu voorligt ziet toe op bevoegdheden gemeente naar Rijk. In 
het vervolg van de procedure wordt een RIP opgesteld en de vergunningverlening 
gecoordineerd. In dat vervolg wordt ook de cumulatie onderzocht] . 

6. Op deze locatle liggen wonlngen op een afstand van enkele honderden meters; het dorp Herwijnen ligt op 800 
meter van de beoogde radarpost. Als normafstand wordt normaliter 1500 meter gehanteerd. Heeft de minister 
samen met de decentrale overheld gezocht naar een alternatieve locatie in Rlvierenland die wel voldoet aan de 
eisen voor activiteiten van mllieucategorie 67 

a. Zo ja, wat was daarvan het resultaat ? 

b. Zo niet, waarom niet? 

[? Zie ook vraag 3]. 

7. Het zou kunnen dat er binnen de betrokken gemeente geschiktere locaties beschikbaar zijn waar meer draagvlak 
voor is. Bent u bereid (zie ook opmerklngen blj vraag 1 en 2 over weerstand), om breder te kijken naar geschikte 
locaties binnen de gemeente West Betuwe/regio Rleverenland? 

a. Zo niet, waarom niet? 

[?]. 

8. Is de minister in de verdere procedure van plan een volwaardlge mllleueffectrapportage uit te voeren? 

a. Zo niet, wat zijn de argumenten waarom de minister het niet nodlg acht om voor een activiteit In een 
dergelljk zware categorle een volledlge mllleueffectrapportage ult te voeren? 

b. Zo ja, is de minister daarbij van plan om de gecombineerde effecten van verschillende bestaande 
(radar-)actlvltelten en beoogde actlvltelten op de gezondheld In beeld te brengen? 
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[? Zie ook vraag 3 en 4) 

9. Kunt u aanreven hoe het subsidiariteitsbeginsel ultwerkt in dit beslult? 

[procedure is in eerste instantie in samenwerking met de gemeente doorlopen, zonder het 
beoogde resultaat. De gemeente zal geen nieuwe procedure starten, waarmee die route 
niet meer mogelijk is. Daarom neemt Rijk het over]. 

10. Heeft u bijvoorbeeld naast Herwljnen nor andere, alternatieve locaties overwogen om het radarstation op de 
locatle Nieuw Milllgen te vervangen? 

a . Zo ja, welke locaties waren dat en waarom is de keus niet op een van deze locaties gevallen? 

b. Zo nee, waarom niet? 

[zie ook 7) 

11. Graag een reactle op de benodigde richtafstand van 1500 meter ten opzichte van milieugevoelige 
bestemmingen. Daaraan wordt in het plan voor de te bouwen installatie niet voldaan. Kunt u helder maken 
waarom u er, blijkbaar, vanuit gaat dat van deze afstand afgeweken kan worden? 

[zie ook 6) 

12. Acht u het proportioneel om van de inwoners van Herwljnen te eisen dat zij op hun bedrljventerrein dat is 
bestemd voor bedrljven In de mllleucategorie 2 of 3 een lnstallatie toestaan die valt in de zwaarste cateaorie 6. 
Zo ja, waarom? 

[het terrein is eigendom van Defensie met het oog hier een radarstation te realiseren, verw. 
Barro/rarro] 

13. Kunt u de negatieve impact op de windparken preciezer omschrijven en daarbij duidelijk maken om welke 
windparken of aanaewezen locaties voor de opwekking van w indenergie dit dan gaat? 

[geen toestemming voor windparken als die radar ontoelaatbaar verstoren. Locatie NM 
wordt ontoelaatbaar verstoord door windparken op de locaties [?). Zander alternatief voor 
NM geen windparken. 

14. Waarom is de realisatie van windparken die door het nlet tijdig sluiten van Nleuw Milligen in het gedrang komt 
een reden om via de RCR juist in Herwijnen een radarstation te bouwen. Kunt u dat verband duldelijk maken? 

[13 + energiedoelstelling een nationaal belang.] 

15. In de brief van de minister van Oefensle van 29 oktober 20141 lezen de leden van de ChristenUnie-fractie dat 
moderne radars voldoende technische mogelijkheden hebben om verstoring door windturbines te mltlgeren. 
Oat zou betekenen dat de nidarlocatie Nieuw Milligen de geplande windparken niet In de weg zou hoeven zitten. 
Hoe kijkt u hier tegenaan? 

[?] [moderne radar op NM leidt niet tot de juiste radardekking] 

Greet, 

From: BS/AL/HDB/Belmdwrs 
Sent: dlnsdag 16 juli 2019 16:51 
To: riiksoverheid.nl>; 

rijksoverheid.nl>; 
- ILT' ILenT.nl>; 

rijksoverheid.nl>; 
- ILT' @ilent.nl>; 

nl>· _ , 
Ing., DMO/PROJN/PROJN 

AL/OJZ/CI BST 
BS/ AL/DJZ/CI BST 
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••••• AL/OCO ..... IIJm!llinrud;!J;e[:f . .olnl> 
Subject: AO Herwijnen 4 september 

Allen, 

In voorbereiding van het AO van 4 september, spreken we 1 augustus over de samenstelling bundel. 
Vooruitlopend daarop via de email graag al antwoord op en aandacht voor: 

• Met welke ministeries, directies, afdelingen moet de bundel warden gecoordineerd? 

• Moeten we voor informatie nog een beroep doen op externe experts (TNO, RIVM, 
Antennebureau, .. )? 

• Verzamelen informatie en uitleg over de onderwerpen, en begrijpelijk ma ken voor niet 
materiedeskundigen in de vorm van een fiche en Q&A's (zie format bijgesloten, tevens 
bijgevoegd een voorbeeld (excl. Q&A's). Hieronder een voorzet van onderwerpen en 
partijen waarvan ik denk dat ze het fiche kunnen opstellen. Graag ontvang ik 26/7 de eerste 
input, zodat we 1/8 de eerste opzet kunnen bespreken. 

Onderwerpen 

Planning 

o Project Herwijnen (OMO, RVB) 
• wie, wot, waar en waarom Herwijnen 

o Samenwerking en overleg met gemeente en betrokkenheid van omwonenden 
(OMO, RVB) 

• Welke informatie is wanneer met wie gedeeld 
• Hoe is besluitvorming RCR tot stand gekomen (het beeld in de media is dot 

het Rijk dit nu tegen de wil en zonder medeweten van de gemeente doet) 
• Hoe wordt omgegaan met negatief advies gemeenteraad en zorgen van 

omwonenden 
o RCR en RIP (RVB, BZK) 

• procedures en het verschil daartussen duidelijk maken, rol gemeente vs. rol 
Rijk 

• inspraak, informeren omwonenden, gemeenteraad, etc. 
• Omgevingsvergunning, welke onderwerpen komen door aan de orde en aan 

welke normen wordt getoetst 
{lk vermoed dater vragen aan de orde kornen over inhoudelijke aspecten 
die eigenlijk beantwoord warden in de RIP-procedure) 

o ICNIRP-norm, wijziging daarvan en normstelling in andere landen (OMO, RVB, EZK) 
• Wat is dit voor norm, hoe is die in NL geimplementeerd en wat is de relatie 

met de radar, is het erg dat de norm al 20 jaar oud is 
o Gezondheid, gevaar en hinder (RVB, IL&T) 

• Wat is het onderscheid tussen gezondheid, gevaar en hinder 
• Wat houdt de 1500 meter afstandseis in en wat is de relatie met de radar 

o Milieu-inrichting en MER (RVB, IL&T) 
• Welke categorie milieu inrichting betreft het, is dit hetzelfde als een 

kerncentrale 
• Welke effecten op de omgeving veroorzaakt de radar 
• Waarom is er geen MER opgesteld 
• Hoe zit het met cumulatie 

o Windenergie (EZK) 
• Waarom zijn de windparken relevant 

o Mediaberichten (Allen) 
• Een overzicht van de mediaberichten van de afgelopen aantal jaar 

o Overzicht relevante kamerstukken tot nu toe (DEF) 
0 

• t/m 26 juli aanleveren eerste informatie bij mij (ik verspreid t .b.v overleg 1/8) 

• 1 augustus bespreking 
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• 12 augustus concept-bundel gereed ter finale controle (evt. extra bijeenkomst) 

• 19 augustus bundel aangepast en gereed om in te dienen bij BSG 
• 27 augustus bespreking met Stas 

• 29/30 augustus evt. aanvullingen of actualisatie Q&A's 

• 4 september AO 

Ter informatie Eerste Kamer 

• Vragen zijn nog niet ontvang, zie in de bijlage de aankondiging 

Groet 

From:- BS/AL/HDB/Belmdwrs 
Sent: dinsdag 16 jull 2019 09:00 

To: ••• rlri~ikfilS02.'!V~efJrhJ..!ietllid;!:..filnl>; 
ri!ksoverheid.nl>; 

-ILT ILenT.nl>; -ILT 
rijksoverheid.nl>;

@ilent.nl>;-
minbzk.nl>; nl>; •• - nl>· - ' Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 

mindef.nl>; 

BS/ AL/DJZ/d BST mindef.nl> 
Subject: RE: Verslag 9e overleg Radar Herwljnen 4-07-2019 

Allen, 

Voor 1 augustus heb ik bij het ministerie van Defensie de ruimte C/K14 /Adjudant/ gereserveerd van 
09.30 tot 11.00. 

Grt 

From: •••••11•••••1r:!ilj~ks~O!YvmerctJh~ei!;idL.J. n:tll> 
Sent: maandag 15 juli 2019 10:22 
To: ____ _ 

rilksoverheid.nl>; 
@ilent.nl>; 

nl>; 

rljksoverheid.nl>; 
- ILT ILenT.nl>;

minbzk.nl>; 
nl>· 
- I 

•• Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mlndef.nl>; 
BS/AL/DJZ/CI SST mlndef.nl>; 

Subject: Verslag 9e overleg Radar Herwijnen 4-07-2019 

Allen, 

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

Bijgaand het verslag van het onlangs gehouden overleg. Opmerkingen/suggesties van zijn 
zoveel mogelijk verwerkt. 

laat jij nog tijdig weten of het gelukt is om een ruimte te reserveren voor het a.s. overleg 
van 1 augustus? 

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

[Paginanummer] 
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Ondetwerp 

Evaluahe Thalesdocumentatie over de gezondheidsnsicoanalyse van de 
SMART -L locat1es Herwijnen en Wier 

Geachte heer 

H1erb11 ontvangt onze briefrapport "Evaluatie Thalesdocumentalle over de 
gezondhe1dsns1Coanalyse van de SMART-L locat1es Hel'Wl1nen en Wier'" 

Zeals 1n de otterte IS verwoord, heeft Oefens1e de mogeh1kheld van TNO om deze 
bnefrapportage te delen met de Gemeente Lmgewaal op voorwaarde dat de 
bnefrapportage mtegraal wordt gedeeld. Mocht er behoefte z11n om de rapportage 
nog verder pubhek te delen, dan kan dit niet in de huid1ge bnefrapport vorm en 
dan kunnen we aanbieden, in een separate offerte om een volled1ge TNO rapport 
op te stellen die daarvoor wel gesch1kt 1s 

lnd1en u vragen heett over deze offerte kunt u contact opnemen met 

lk vertrouw erop u h1ennee een passende aanb1ed1ng te hebben gedaan en z1e uw 
reactie met belangstelhng tegemoet 

Hoogachtend, 
Namens de Raad van Bailuur TNO 

Research Manager 
Electronic Defence 

o.hlnsle lo VelUghekt 
Oude Wa8'90cwpei neg 53 
2597 Al< Den Hug 
POSlbuS 96864 
2509 JG Den HIMlg 

T 

Ostum 
8 ncMll'Tlbef 2017 

Onu retwentle 
OHW·TS-2017-0100309759 

Contxtperaoon 

E-4'nell 

ProjKtnummer 
060 29720 

Kopleun 
Mnsterie van Oelens1e 
Delonsie MetenMI °"1;1arOsatJO 

POSlbus 90822 
2509 l V Oen Hug 

0o ~ aan TNO ""oo 1o1QomOnO 
YllQf'oQ& "°"' ClCJChCll., Utt TH() 

mab a s wwwaD1t0t<lr'Ct ,.,..0t 
~..., 'WQonClt~
,,_,__HMC_~ 

o.n ~·l#'C•-
~ co .... ft)"' ao-.- - .... ,,....,.. 
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Onderwwp 

Evaluat1e Thalesdocumentat1e over de gezondhe1dsnsteoanalyse van de 
SMART ·L locaties Herwi1nen en Wier 

Geachte heer 

lnleiding 
TNO IS door het M1rnstene van Oelens1e gevraagd om een beoordeltng te geven 
over de rapportages die z11n opgemaakt over mogeh1ke gezondheldsnsico s van 
SMART ·L radannstallat1es op de tocat1es Herwi1nen en Wier TNO heeh op baSIS 

van de in de relenes beschreven documentat1e een vooronderzoek gedaan. Op 
1 september 201 7 heett op de locat1e THALES in Hengelo een audit 
plaatsgevonden Ort bnetrapport legt de bevind1ngen van deze audit vast 

Conclus1e mformatie inventarisatie 
Het aan TNO ter beoordeling aangeboden document [ 1) 1s geschreven voor 
technisch experts zoals een safety-engineer en is niet m die vorm geschikl als 

btJlage voor biJvoorbeeld een milieu effectenrapportage Op grand van de 
documenten die TNO heeft ontvangen en de aanvullende inhoudelijke discuss1e 

met de experts tijdens de audit op 1 september 2017 b11 THALES Hengelo, heett 
TNO geen fouten aangetrolfen in het document. Ats men u1tgaat van alle 
aannames die z11n opgenomen in document 11 ), dan komt men tot de conclus1es 
zoals die staan vermeld in het document. 
In het document [1) zijn de blootstellingslimieten conform ICNIRP 1998 (5) 
"Algemeen Pubhek' gebruikt. 

Mogelijke vervolg 
Op basis van de besch1kbaar gestelde documenten en inlormalle 1n combmat1e 
met de d1scuss1es t11dens de audit heeft TNO geen aanletd•ng te veronderstellen 

dat door de voorgenomen radannstallalles de elektromagnebsche veldsterk1en op 
het terrain burten de grenzen van de 1nnchting de max1male grenswaarden zoals 
gegeven 1n de ICNIRP (5) zullen overschn1den Deze conclus1e geldt ovengens 

alleen voor de SMART·L radar als emge bron en voor de m de rapportages 
berekende conhgurat1es 

VEATROUWEWK 

Technic.1 Sciences 
OudeW~63 

2597 Al( Den Haag 
Pod>u5 96884 
2509 JG Den Haag 

Datum 

8 novtmbe• 201 ' 

Onnl'9fetentle 
DHW• TS-2017-0100309759 

°"--100.,,.. .. ~ "'-'°"" woao ~un !NO 
c.lS QOOCUWll Ill DI GfCo ..,OD 
~Dont-.o.,oa.....,....._ 

~ DonliUQ .... .,_ 
Oen~..__.._,.._._,, 

""'°"'CIC_.l"Off 
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lnd1en er nog andere bronnen op dezellde locat1e aanwez1g z11n. moet de 
blootstelhng m z1Jn geheel warden bepaald en TNO adviseert om dat opn1euw le 
toetsen tegen de blootstelllngsnchtllJn. 

Met betrekk1ng tot het in gebr'\Jlk nemen van 1edere radannstallat1e adv1seen TNO 
om na mstallabe en voorafgaand aan operahonahsenng RAOHAZ 
verificat1emet1ngen u1tvoeren om de speclfrek b11 de mstallahe behorende 
RAOHAZ-zones vast te stellen. Ort kan mogeh1k le1den tot addltionele maatregelen 
om de blootstelhng te verm1nderen. 

RAOHAZ-aspect 

Urtgangspunten blootstelhngshmieten 
Thermische effecten van blootstelhng aan rad1olrequente elektromagnellsche 
velden warden wetenschappelt1k voldoende goed begrepen en vormen ook de 
basis voor de blootstelhngsltm1eten. Therm1sche effecten worden veroorzaakt door 
absorphe van energ1e urt het elektromagnetJSChe veld waardoor de temperatuur in 
b1olog1sch weefsel st11gt. Deze temperatuurst11gmg moet warden beperkt en op 
basis van deze beperkmg warden restnct1es aan hat blootstelhngsniveau 
opgelegd 
De aanwe21gheid van met-thermische effecten. zoals b11voorbeeld de ontw1kkehng 
van kanker ten gevolge van de RF-velden afkomshg van de SMART-L, vormen 
een controversleel onderwerp bmnen de wetenschap. D1t z11n andere effecten dan 
de thenmsche ettecten en een eventueel biologisch n1et-therm1sch 
mteracttemechamsme" 1s (nog) met bekend Versch1llende mstantJes, zoals het 
lntemallonal Commission on Non-Ionizing Rad1at10n Protection (ICNIRP) of de 
Gezondhe1dsraad, toetsen regelmat1g de wetenschappeliJke lrteratuur en 1nz1chten 
naar de mogeh1ke gezondheidsnsrco's van elektromagnet1sche velden. 
Het hu1d1ge advies van ICNIRP lu1dt [5) "With regard to non-thermal interactions. it 
1s in pnnc1ple 1mposs1ble to disprove thelf possible existence but the plausibility of 

the vanous non-thermal mechanisms that have been proposed is very low. 
In add1t1on the recent in vitro and animal genotoxic1ty and carcmogemcity studies 
are rather consistent overall and indicate that such effects are unlikely at low 
levels of exposure. Therefore. ICNIRP reconfirms the 1998 basic restnct1ons in the 

frequency range 100 kHz-300 GHz until further notice ICNIRP is momenteel wel 
bez1g met een herz1entng van de 1998 blootstelf1ngshmieten (6). 
Ort betekent dat tot op heden er geen duideltJk en consistent wetenschappeh1k 
bew11s 1s dat er een oorzakeh1ke relatie bestaat tussen blootstelltng aan 
elektromagnet1sche velden en gezondhe1dsproblemen die worden veroorzaakt 
door met-thermische effecten van deze blootstelhng. Totdat ICNIRP de herziening 
heef1 gepubhceerd bh1ven de blootstelhngshmieten zoals gegeven 1n 1998 gelden 
(7). 

1 Voor de vollechgheid word! vermeld dat geinduceerde stromen, en 
contactstromen. ook niet-thermische effecten ziJn en z1ch voor lrequent1es lager 
dan 30 MHz manrfesteren. Dit hgt burten de SMART-L frequent1es. 

VERTROUWEUJK 

Datum 
8 november 2017 

Ontt refefentle 
DHW·TS-2017-0Hl0309759 

Blad 
2/3 
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Met betrekkmg tot de ICNIRP blootstelhngshm1eten merk 1k op dat de Raad van 
State in hoger beroep met urtspraak 20050651411 heett vastgesteld dat voor de 
toetsmg naar blootstelhng aan elektromagnetische velden de ICNIRP 
blootstelhngshm1eten moeten worden gehanteerd 

Vertrouwend u h1ermee voldoende geinformeerd te hebben, teken 1k 

Hoogachtend. 

SME Elektromagnetische Effecten 

Referenties 

[I] SMART·L EWC GB, 'RADHAZ site regulation Wier and Herwt1nen Tower. 
0026-H0203·9505301286_EAR_715_NLD 00 
(2) 9505 301 286 EAR 700 Rev. 0.10 
[3) 9505 301 286 EAR 710 Rev 1 1 
(4) 9505 301 286 EAR ETA 75i Rev 0.4 
[5) GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME-VARYING ELECTRIC. 
MAGNETIC, AND ELECTROMAGNETIC FIELDS (UP TO 300 GHz). Health 
Physics 74 !4):494-522; 1998. 
[6) High Frequency 100 kHz · 300 GHz, 
hftp.//www icn1rp.org/enlfrequencieslhigh·lrequency/index.html 
f71 ICNIRP STATEMENT ON THE "GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE 
TO TIME-VARYING ELECTRIC, MAGNETIC. AND ELECTROMAGNETIC FIELDS 
(UP TO 300 GHz)" Health Physics September 2009. Volume 97 Number 3, 2009 

VERTROUWELIJK 

Datum 
8 november 2017 

Onze referent!• 
DHW·TS-2017-0100309759 

Blad 
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-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Nee, nog niet, pak ik op! 

Groet, 

-

Ing., OMO/MA TLOG/PROJN/DMP PROJN 
r oes emming OOPS voor blanking optie 

Van: Ing., DMO/MATlOG/PROJN/DMP PROJN 
Verzonden: dinsdag 9 2018 14:47 

:~~rwerp: FW: Reminder toestemming OOPS voor blanfung optie 

- had je al meer duidelijkheid over onderstaande? 

Met vriendelijke groet, 

Pro1eCtle1der k@§ f ADSS 

Dlrectle Projecten 
Defensle Materleel Organlsatle 
Mlnlsterle van Defensle 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

Van: Ing., DMO/MATlOG/PROJN/DMP PROJN 
Verzonden: woensdag 13 december 2017 11:22 

Aan:'llllllllllllllll"~~~~~~~!ll~~lll CC: I d! PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 
Onderwerp: Remin r toestemming OOPS voor blanking optle 

-

doc 73 

Zoals gisteren bespro~eze even een reminder voor het verzoek aan jullie om vanuit OOPS formeel akkoord 
te gaan met de ADSS~ptie voor Herwijnen. 

De maatregel is enkele weken geleden met jullie en TNO besproken en in principe hebben• en jij akkoord 
gegeven, maar er is toen afgesproken dat jullie dit akkoord nog aan OOPS ter accordering wilden voorleggen. 
Vooruitlopend daarop zijn wij wel al weer met in gesprek gegaan. 

Met vriendelijke groet, 

ProjeCJei£ ACCS & ADSS 

Dlrectle Projecten 
Defensle Materleel Organlsatle 

[Paglnanummer) 



Mlnlsterle van Defensle 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 
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__ e_s1 .. A_L1 .. o_c_o ____________________ _ 

Van: 
Verzonden: donderdag 11-2018 08:08 
Aan: 
CC: 

-======~l~ng~., DMO/MATLOG/PROJN/OMP PROJN 
I PLV C-LSK/00/C41SR/SAIR C2 

Onderwerp: RE: Minimale detectiehoogte boven randstad. 

Prima, ••I We hebben dit no dig voor het gesprek met de OOPS. We wachten af. 

Groet, 

-
Van: Ing., DMO/MAnOG/PROJN/DMP PROJN 
Verzonden: woensdag 10 2018 16: 13 
Aan: 
Onderwerp: FW: Mlnimale detectiehoogte boven randstad. 

- onderstaande is de status van de berekeningen boven den Haag. 

Met vriendelijke groet, 

ProJe£eider !@§ £ ADSS 

Dlrectle Projecten 
Defensle Materieel Organisatie 
Mlnlsterle van Defensle 
Kromhoutlcazerne I Herculeslaan 1 I 3S84 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

Van:;:~~~~~:,~~~~~~:tno.nl] Verzonden: woensdag 10 2018 10:04 
Aan: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN 
CC: ~ 
Onderwerp: RE: Minimale detectiehoogte boven randstad. 

Beste•• 

Dit klopt, dit ligt nog steeds op mijn bordje. lk had dit echter even uitgesteld tot na de introductie van de Baseline 
2018. Wanttegelijkertijd gaan we daar over op de AHN2-3 hoogtekaart, wat het gehele plaatje wat realistischer 
maakt. Tenminste dat is het streven. Daarnaast ben ik er via achter gekomen dat de SMART bij Wier op 
een iets anders plaats komt dan de MPR, en dat aspect nemen we ook mee met de baseline 2018. 
Het plan was om deze baseline voor het Kerstverlof klaar te hebben, maar dat ls door allerlei tegenvallers niet 
gelukt. Probleem is dat je elke keer dat je een baseline uitgerekend een aantal dagen per radar onderweg bent. 
De planning nu Is eind deze week. Pas daarna kan ik dit actiepunt oppakken. 

lk hoop dat dit nog steeds ook in jouw planning past. 

Groeten, 

-



Goedemorgen-

Allereerst nog de beste wensen voor 2018 ! 

Je had hier ender gemeld dat het jij het eerste actlepunt naar aanleiding van ons gesprek bij CLSK opneemt. Hoe 
staat het hi er mee? 

Met vriendelijke groet, 

Dlrectle Projecten 
Defensie Materleel Organlsatle 
Mlnlsterle van Defensle 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 9012S I 3S09 BB I Utrecht I MPC SSA 

M +31 
mtndef.nl 

w www.defens1e.n(/dmo 
Project Mana ement Assistente: +31····· 

Van: tno.nl) 
Verzonden: woensdag 22 november 2017 15:27 
Aan: Ing., DMO/MAnOG/PROJN/DMP PROJN 
Onderwerp: RE: ADSS: - - is momenteel herstellen van ongeluk 

Beste•• 

Het eerste actlepunt had lk al op mijn bordje gelegd. 
Het tweede punt was mij net bekend, maar- was vanmorgen weer even op kantoor. lk werk nu thuis en weet 
niet tot hou laat hij is gebleven, dus ik heb hem in cc gezet om op dat punt te verduidelljken. 

Groeten, 

-
From: mindef.nl [mailto mindef .nl] 
Sent: woensdag 22 november 2017 11:18 
To: tno.nl> 
Subject: FW: ADSS:-- is momenteel herstellen van ongeluk 

-
Even een vraag. Nu-voorlopig even ult de roulatie is, neem jij de actiepunten uit ons overleg met CLSK van 7 
november over? lk denk dan met name aan: 

1. Het verzoek om een overzicht van de hoogtes waarop vliegtuigen boven den Haag gedetecteerd kunnen 
worden als de votle-ptie op de SMART-L van Herwijnen wordt toegepast, maar rekening houdend 
met de dekking van de diverse MASS en LVNL sensoren. 
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2. Een verder onderzoek naar de te verwachten radarstraling bij de woning van••••••I als de 
SMART-L niet-ordt. 

Met vriendelijke groet, 

Dlrectle Projecten 
Defensle Materleel Organlsatle 
Mlnlsterle van Defensle 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

Van: ~tno.nl] 
Verzonden: maandag 13 ncivembe~ 
Aan: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN 
Onderwerp: ADSS: - - is momenteel herstellen van ongeluk 

Beste •• 

Mochten er zaken zijn binnen de ADSS werkzaamheden waar- actie op moet nemen, wilt u contact opnemen 
met ondergetekende, dan ga ik een oplossing proberen te zoeken voor de tijd dat- niet beschikbaar is. 

Met vriendelijke groet, 

Pro2£anager 
Locat1e 

Radar Technology I auTech 

Cit berlcht kan lnfonnaUe bevatten cle nlet voor u Is bestemd. lnden u nlet de geadrusseerde bent of dit berlcht 
ebuslevel jk aan u Is toegezonden, won:tt u verzochl dal aan de afzender te maiden en het berlcht ta V81Wljderen. TNO 
aanvaardt geen aansprakelijkheld voor de lnhoud van daze e-mail, de wljze waarop u deze gebruikt en voor schade, van 
we Ike eard ook, die verband houdt met rlslco's verbonden aan het elektronlsch verzenden van berlchten. 

ZIVINno 
IAAll 
DEFENlll 
ONDlltZOEK 

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 
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11111111111111m.s_SJ_A_LJ_o_c_o ______________________________________ _ 

Van: 
Varzonden: 

••• C-LSK/DO/C41SR 
woensdag 3 olctober 2018 11:18 

Aan: PLV C-LSK/00 
CC: 

-AOCSNM 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

FW: gespreksnotitie mindef met burgemeester gemeente Lingewaal (2) (002) 
gespreksnotitie mindef met burgemeester gemeente Lingewaal (2) (002).docx 

Ter info 

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs 
Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 10:57 

Aan: AL/HOB;···· AL/BSG 
CC: C-LSK/DO/C41SR; DOSCO/ST DOSCO/DVM ; ••• 

Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN; rijksoverheid.nl1 

Onderwerp: FW: gespreksnotitie mindef met burgemeester gemeente lingewaal (2) (002) .. 
Gistermiddag hoorde ik dat de kans reeel is dat de gemeente Lingewaal niet meewerlct aan een 
bestemmingsplanwijziging die de komst van een Smart-L radar in deze gemeente mogelijk maakt. lk heb- gevraagd 
of 

Laat in de avond kwam het bevestigend antwoord. lk heb zojuist bijgevoegde notitie naar- gestuurd. 

Groet, 

-
Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs 
Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 10:52 
Aan: BS/ AL/BSG mindef.nl> 
Onderwerp: gespreksnotltie mlndef met burgemeester gemeente Lingewaal (2) (002) 

-
Hierbij de toegezegde notitie voor het gesprekje met de burgemeester van de gemeente Llngewaal. Op internet vind ik 
als haar telefoonnummer , of het algemene numme••••• 

Groet, 

-
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~.s.s.1A_L1_c_c_o ______________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: 

••••••••• C-LSK/DO/C41SR 
woensdag 25 april 2018 15:00 

Aan: 
Onderwerp: FW: vervanging MPR 

.. 
Ter kennisname deze mailtrail, vooralsnog geen actie benodigd. 

Groet -
Van: PLV C-LSK/DMI 
Verzonden: woensdag 25 april 2018 9:09 
Aan: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN 
CC: C-LSK/DO/C4ISR; ·······-LCW/PM/SIE MOS BL 
Onderwerp: Fwd: vervanging MPR 

Beste•• 
Ben ik bij jou aan het juiste adres? Graag een update. 

With kind regards I Met vriendelijke groet, 

Air Commodore 

Sent from my iPad Pro 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: t C-LSK/OO/C41SR11 
...... mmW:in1Qd~eftJ.n[!tl> 

Datum: 23 april 2018 om 13:21:10 CEST 

Aan: PLV C-LSK/DMI" "'====miin~d~e~f.~n~I>~ 
Kople:' LCW/PM/SIE MOS BL" mindef.nl> 

Onderwerp: Antw.:[~] vervanging MPRt~} 

Duidelijk. 
Projectleider is 
Het vervangingstraject is best complex te noemen en is er dan ook op Cdre niveau veel overleg over 
gevoerd. Aspecten zoals vergunningsaanvraag/verlening maar ook gewenste radardekking alsmede 
opbouw nieuwe radar en afbouw oude radar op dezelfde locatie laten weinig ruimte meer over om 
alternatieve manieren in te passen. 

-------·· 10.1.b 



Groet -
Van: PLV C-LSK/DMI 
Verzonden: maandag 23 april 2018 13: 14 
Aan: C-LSK/DO/C4ISR 
CC: LCW/PM/SIE MOS BL 
Onderwerp: RE: vervanging MPR 

-Begrijp ik. Reden dat ik het vraag is dat kennelijk de eerste radar dit jaar al beschikbaar is, en dan in 
opslag gaat totdat wij hem kunnen ontvangen. Met de huidige toestand van onze MPR's zou een 
eerdere vervanging natuurlijk een grote uitkomst zijn, al is het maar vast een van de twee. Ook 
financieel zou een betaling is 2018 mooi uitkomen. Wie is de projectleider? 

Met vriendelijke groet I With kind regards, 

Director Systajnment and logjstics 

Royal Netherlands Air Force Command 
Mlnlstery of Defence 
Luchtmachttoren I Luchtmachtplein 1 I 4822 ZB I BREDA I Office 2A04 
PO Box 8762 I 4820 BB I BREDA I MPC 29A 

mindef.nl 
www.defens!e.nl 

Commander 

L09lstlc Centre Woensdrecht 
Royal Netherlands Air Force 
Mlnlstery of Defence 
Woensdrecht Air Base I Building 29 I Office 11 
Kooiweg 40 I 4631 SZ I Hoogerheide 

Appointments & Agenda: 

mlndef.nl 

Van: C-LSK/DO/C4ISR 
Verzonden: rnaandag 23 april 2018 12:35 
Aan: PLV C-LSK/DMI 
Onderwerp: RE: vervanging MPR 

Goedemiddag••I 

Het vervangingstraject MPR betreft de plaatsing van 2 MPR radars van het type SMART-L MM/F. 
De eerste radar zal worden geplaatst op locatie Wier en zou in juni 2020 operationeel moeten zijn. 
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De tweede radar zal worden geplaatst op locatie Herwijnen en zou in feb 2021 operationeel moeten 
zljn. 

lk wil hierbij wel opmerken dat het een planning betreft en dat gelet op het ingrijpende karakter van de 
operatie enige vertraging niet op voorhand uit te sluiten is. 

Macht er behoefte zijn aan meer detailniveau van de planning dan hoor ik dat graag. lk zal dan OMO 
hiervoor moeten inschakelen. 

Greet -
Met vrlendelljke groet, 

Hoofd AfdeHng C4ISR 

Commando Luchtstrljdkrachten 
Mlnlsterle van Defensle 
Luchtmachttoren I Luchtmachtpleln 1 I 4822ZB 1 Breda 1 9• etage, Kamer 9C03 
Postbus 8762 I 4820BB I Breda I MPC 92A 

mlodef.nl 

Van: PLV C-LSK/DMI 
Verzonden: maandag 23 april 201811:17 
Aan: C-LSK/DO/C4ISR 
Onderwerp: vervanging MPR 

Beste-
Vorige week sprak ik tijdens Frisian Flag met•••• van Thales. Kun jij me vertellen wat de 
planning nu is van het vervanglngstraject? 

Met vriendelijke groet I With kind regards, 

Qlrector Sustainment and Loa!st!cs 

- Netherlands Air Force Command 
MlnlStery of Defence 
Luc.htmachttoren I Luchtmachtplein 1 I 4822 ZB I BREDA I Office 2A04 
PO Box 8762 I 4820 BB I BREDA I MPC 29A 
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Retcuradres Postbus ~. 250Q JG Den Haog 

Onderw1rp 

Radarhindertoetsing Windpark Weert-A2 

Geachte heer •. 

Bijgaand ontvangt u onze rapportage aangaande het radarverstoringsonderzoek 
voor een bouwplan van nieuwe windturbines genaamd Windpark Weert-A2 bij de 
gemeente Weert, Limburg. 

Hat bouwplan 
Het bouwplan betreft alle wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie die 
betrekking hebben op het te bouwen windturbinepark. In dit rapport zullen deze 
wijzigingen warden aangeduid als 'het bouwplan'. Voor de huidige aanvraag 
betreft dit twee opstellingen met respectievelijk 3 of 4 turbines. In een later 
stadium zal worden besloten om opstelllng A of opstelling 8 toe te passen. 
Opstelling A bestaat uit drie turbines van hat type Siemens SWT DD 142 op 129 
m ashoogte. Opstelling B bestaat uit vier turbines van het type Enercon E138 EP3 
op 131 m ashoogte. 

De uitgevoerde berekeningen 
TNO heeft de verstoring op de primaire radar als gevolg van radarreflectie en 
schaduweffect berekend met behulp van het radarhinder simulatiemodel 
PERSEUS, volgens de toetsingsmethode, die op 1 oktober 2012 is ingevoerd. 
Het bouwplan bevindt zich binnen de 75 km cirkels van een van de het Military 
Approach Surveillance System (MASS) verkeersleidingsradars en buiten de 75 km 
cirkels rond de gevechtsleidingsradars te Nieuw Milligen, Wier en Herwijnen. 
De analyse is uitgevoerd voor het volgende radarsysteem: 
(1) Het primaire verkeersleidingsradarnetwerk, bestaande ult een vijftal MASS 
verkeersleidlngsradarsystemen verspreld over Nederland en met de nog te 
plaatsen extra MASS radar bij de Kooy in Den Helder en aangevuld met de 
Terminal Approach radar {TAR) West bij Schiphol. 

Oefensle & Veiligheld 
Oude Waalsdorperweg 63 
2597 AK Oen Haag 
Postbus 96864 
2509 JG Den Haag 

www.tno.nl 

T +31 88 86610 00 
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Resultaten pnma1re verkeersleldmgsradametwerk voor opstef/ing A (Siemens) 
Op de locatJe van de windturbines e1st het Mmistene van Defensie voor het 
ver1<eersle1d1ngsradametwerk een minimale detectlekans va~oor een doel 
met een radaroppervlak van 2 m2. 
Twee mogehJke optredende effecten ZIJn onderzocht voor opstelling A met de 
Siemens SWT DD 142 op 129 m ashoogte: 

1 Reduct1e van de detectlekans ter hoogte van het bouwplan: 
Na reallsat1e van het bouwplan is er ~oetstngshoogte van 1000 voet een 
vermlndenng van de detectiekans to~econstateerd ter hoogte of in de 
d1recte nab1Jhe1d van het bouwplan. Het bouwplan voldoet dus aan de thans 
gehanteerde 2018 norm. 

2. ReductJe van het maximum bere1k ten gevolge van de schaduwwerking van 
het bouwplan: 
De dekking van de radar te Volkel achter het bouwplan op het maximum 
bere1k is ingew1kkeld door de rote h teversch1llen van het Ian 

et bouwplan bllJft daarmee blnnen de thans gehanteerde 2018 
norm. 

Twee mogehJke optredende effecten ZIJn onderzocht voor opstelhng B met de 
Enercon E138 op 131 m ashoogte: 

1 ReductJe van de detecbekans ter hoogte van het bouwplan. 
Na reallsatte van het bouwplan is er op de toetsmgshoogte van 1000 voet een 
vermindenng van de detect1ekans tot-econstateerd ter hoogte of in de 
directe nab!Jheid van het bouwplan . ..rer=wplan voldoet dus aan de thans 
gehanteerde 2018 norm. 

2. Reductle van het maximum bere1k ten gevolge van de schaduwwer1<ing van 
het bouwplan: 
De dekk1ng van de radar te Volkel achter het bouwplan op het maximum 
berelk is inge 
Zuid-Limburg. 

norm. 

Details vindt u in bijgaande documentabe. 

Voor de achtergronden van de toegepaste rekenmethode wordt kortheidshalve 
verwezen naar de toehcht1ng die is te downloaden van de TNO website· 
http ltwww tno nVperseus. 

Hoogachtend, 

Datum 
26 apnl 2018 
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DHW-2018-010314029 

Blad 
2119 



._..... innovation 

---··------------• I ..... for life ---··---

1 Locatle- en radargegevens 
De locaties van de windturbines in opstelling 1 zijn gegeven Tabel 1, hier zullen 
Siemens turbines (S) warden toegepast. De locatles voor de turbines in opstelling 
2 zijn gegeven in Tabel 2, hler zullen Enercon turbines (E) warden toegepast. 
De rijksdriehoek co6rdinaten zijn afkomstig van de opdrachtgever. De WGS 84 
coordinaten voor de lacaties zijn hiervan afgeleid. 

Tabel 1 Locatiegegevens van opstelling A zoals opgegeven door de opdrachtgever. 

Nr ID Type Rijksdriehoekstelsel WGS 84 coOrdinaten F undatiehoogte 
X[m] Y[m] Latitude [") Longitude [") lo.v. NAP (m] 

1 WTA1 s 
2 WTA2 s 
3 WTA3 s 

Tabet 2 Locatiegegevens van opstelling B zoals opgegeven door de opdrachtgever. 

Nr ID Type Rljksdrlehoekstelsel WGS 84 coordinaten Fundatiehoogte 

X(m] Y[m] Latitude["] Longitude (0 ) lo.v. NAP [m) 

WTB1 E 

2 WTB2 E 

3 WTB3 E 

4 WTB4 E 

Het Mlnisterie van Defensie hanteert een zogenaamd taetsingsvolume dat reikt tot 
aan 75 km random de verkeersleidingsradars en de gevechtsleidingsradars. Het 
profiel van het taetsingsvalume is weergegeven in Figuur 1. Er dient getoetst te 
warden indlen de tip van de wiek hoger is dan de rode lijn. Bauwplannen die 
verder verwijderd zijn dan 75 km kunnen zandermeer geplaatst warden. 

75 km 

-------- Maaiveld Antennehoogte t.o.v. NAP 
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Figuur 1. Het toetsingsprofiel (niet op schaal) zoa/s gehanteerd door het Ministerie van 

Defensie random elk van de militaire radersystemen. 

De gevechtsleidingsradars zullen binnenkort warden vervangen, waarbij de 
radarlacatie Nleuw Milligen wordt verplaatst naar Herwijnen. Deze nieuwe lacatie 
is per 1 juli 2016 in de Rarro apgenomen en is dan ook meegenomen in daze 
toetsing. Begin 2017 is de nieuwe Terminal Approach Radar, TAR West bij 
Schiphol operatloneel geworden en is daze radar opgenomen in het MASS 
verkeersleidingsradametwerk. Omdat het geen militaire radar Is, geldt er rond 
deze radar geen taetsingsprofiel zeals weergegeven In Figuur 1. De 
toetsingsplicht voor windturblnes rand deze radar zijn vastgelegd in het Luchtvaart 
lnpassingsbesluit (LIB) van Schiphal. 
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Binnenkort zal het verkeersleidingsradar-netwerk verder uitgebreid worden met 
een extra MASS radar op het Marinevliegkamp De Kooy blj Den Helder. Deze 
militaire radar zal in de loop van 2018 opgenomen warden in de Rarro, maar zal 
nu al warden meegenomen in de berekeningen. De locatiegegevens van de 
verkeersleidingsradarsystemen en de gevechtsleidingsradars warden 
weergegeven in Tabel 3. In deze tabel zijn zowel de antennehoogtes aangegeven 
die aangehouden warden voor de bepaling van het toetslngsprofiel als ook de 
feitelijke antennehoogtes van de primaire radarantenne, toegepast in de 
detectiekansberekeningen. 

Tabet 3 Locatiegegevens van de zes MASS radars, de TAR west en de gevechts/eidings
radars te Nieuw Milligen en Wier, de aangehouden antennehoogte voor het toetsingsprofiel 
en de toepaste feitelijke hoogte van de primeire radarantenne. De gevechtsleidingsradars 
zul/en binnenkort worden vervangen, waarbij de radarpositie Nieuw Milligan wordt 
verp/aatst naar Herwijnen. 

Radar 

Leeuwarden 

Twenthe 

Soesterberg 

Volkel 
Woensdrecht 

De Kooy 
TAR West Schiphol 

Nieuw Milligen (MPR) 

Wier (SMART) 

Herwijnen (SMART) 

CoOrdinaten 
Rijksdriehoekstelsel 

Y[m) 

Antennehoogte 
toetsingsprofiel 
t.o.v. NAP 

[m] 

Feiteljke 
antennehoogte 
t.o.v. NAP 

[m] 

• D&ze radars zijn niet opganOfTlfln in de RARRO en hebben dus gaen toetsmgsprofiel 

•• D&ze gegevens zijn bekend bi} defensie 

Varieties in de hoogte van het terrain warden bepaald uit het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN2) en AHN3 voor alleen Friesland, Zeeland en 
delen van Zuid Holland. In dit bestand bevindt zich bebouwlng zoals aanwezig 
tijdens de opnames tussen 2007 en 2012 voor AHN2 en 2014 voor AHN3. Naast 
dit hoogtebestand met bebouwing hanteert TNO eveneens een bestand voor het 
maaiveld bepaald met atleen het AHN2 bestand. Seide bestanden bezitten een 
ruimtelijke resolutie van 10 m. Buiten Nederland gebruikt TNO 
terreinhoogtegegevens afkomstig van de NASA Shuttle Radar Topography 
Mission (SRTM1) met een resolutie van 1 boogseconde (ongeveer 30 m langs 
een meridiaan). Het kan voorkomen dat een deel van het bouwplan wordt 
afgeschermd door het tussenliggende terrein of door bebouwing en dus niet wordt 
belicht door de radar. In dat geval wordt dit deel van het bouwplan niet 
meegenomen in de berekening. 

De 15 en 75 km cirkels rand de MASS radarsystemen en de stedelljke gebieden 
volgens het AHN-1 bestand zijn weergeven in Figuur 2. De 15 en 75 km cirkels 
rond de gevechtsleidingsradars en de stedelijke gebieden volgens het AHN-1 
bestand zijn weergeven in Figuur 3. 

Datum 
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Onze referentle 
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Figuur 2. Locaties van de vijf MASS verkeersleidingsradarsyslemen (groene ruit) met 
daaromheen de 15 en 75 km cirlcels. De TAR West radar bfj Schiphol en de extra 
MASS radar bij De Kooy zijn aangegeven met een oranje ruit De gep/ande radar 
te Weme/dinge is weergegeven met een paarse ruit De donkergrijze vlakken zijn 
de In de AHN-1 gedelinieerde stadelijke gebladen. De ligging van het te toetsen 
bouwplan Is aangegeven met een roze ster. 

Datum 
26april 2018 

n ..... ...-.,tl• 
l10314029 
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Figuur 3. Locaties van de nieuwe SMART-L EWC GB gevechtsleidingsradars (rode ruit) 
en de bestaande MPR (oranje ruit) met daaromheen de 15 en 75 km c/rl<e/s. 
De donkergrijze vlakken zijn de in de AHN-1 gedefinieerde stede/ijke gebieden. 
De figging van het te toetsen bouwp/an is aangegeven met een roze ster. 

Het bouwplan ligt binnen de 75 km cirkel rond de MASS radar van Volkel. 
Daamaast zijn de tiphoogtes van alle te toetsen windturbines groter dan de in 
Figuur 1 aangegeven hoogte. Het onderhavige bouwplan dient derhalve getoetst 
te worden voor het verkeersleidingsradarnetwerk. 

Datum 
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2 Rekenmethode prtmalre verkeersleldlngsradametwerk 
Het radarsimulatiemodel PERSEUS berekent voor elk radarsysteem de 
detectiekans van een doel met een radardoorsnede van 2 m2, fluctuatiHtatistiek 
Swerling case 1, an looa alarmkans 1)(1 o-6. Afhankelijk van de locatie van hat 
bouwplan moat de datectiekans geAvalueerd worden op een normhoogte van 300, 
500 of 1000 voet ten opzichte van het maaiveld. Indian op 1000 voet ge6valueerd 
wordt, zal middeling van detectiekansen binnen een cirkel met een straal van 500 
m toegepast worden. De 300 en 500 voet normhoogtes liggen over het algemeen 
rond de verschillende militaire vliegvelden in Nederland. Op een hoogte van 1000 
voet dient er, met enige uitzonderingen, landelijke dekking te zijn. In Figuur 4 
worden de normhoogtegebieden getoond. 

Figuur 4. De figging van het te toetsen bouwplan aangegeven mat een ster en de figging 
van de thans gehanteerde 2018 normhoogtes op 300 voet (rood) en 500 voet 
(blauw). Op 1000 voet (paars) dient het verkeersleidingsradametwerk, op enkele 
uitzondertngen na, een landeli]ke dekking te hebben. Tevens zijn op deze kaart 
met een groene markering de local/es aangeven van het primaire 
verkeersleidingsradametwerk bestaande uil een Vfjlfal bestaande MASS 

radarsyslemen en in oranje de TAR West radar le Schiphol en de extra MASS 
radar bij De Kooy te Den Helder. 
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Datum 
26 april 2018 

Onza referentia 
Het bouwplan valt binnen de normhoogte van 1000 voet. DHw-2018-010314029 

Blad 
De detectiekans van de zes MASS radarsystemen te Leeuwarden, Twenthe, a119 

Soesterberg, Volkel, Woensdrecht en de extra MASS bij De Kooy, aangevuld met 
de TAR West van Schiphol is conform de met Defensie overeengekomen 
rekenmethode gesimuleerd in een radametwerk, waarbij de radars elkaar 
eventueel ondersteuning kunnen bieden bij de detectie van radardoelen. Daarbij 
wordt rekening gehouden met de upgrade van de MASS primaire radar en het 
Wind Farm Filter (WFF) in de TAR West radar, zoals TNO die op dit moment in 
PERSEUS gemodelleerd heeft. 
Als referentie zijn ook de radardetectiekansdiagrammen berekend voor de 
zogenaamde baseline situatie, dat wil zeggen , rekening houdend met alle 
bestaande windturbines en dus voor realisatie van het bouwplan. Het baseline
bestand van windturbines geeft de situatie aan binnen Nederland, vastgelegd in 
het begin van januari 2018, door Windstats. nl. De voor de simulatie noodzakelijke 
afmetingen van de windturbines zijn afgeleid van de in dit bestand opgenomen 
gegevens, zijnde: fabrikant, opgewekt vermogen, ashoogte en rotordiameter. Het 
bouwplan wordt daar vervolgens aan toegevoegd en voor beide situaties (baseline 
en baseline met bouwplan) worden detectiediagrammen berekend. Door een 
vergelijking van beide diagrammen kan het detectieverlies worden vastgesteld in 
de directe nabijheid van het bouwplan veroorzaakt door reflectles van het 
bouwplan en hel eventuele verlies aan radarbereik ten gevolge van de 
schaduwwerking van het bouwplan. 
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3 Gegevens wlndturblnes 
Voor de twee opstellingen zijn verschillende turbines toegepast. Voor opstelling A 
is de Siemens SWT DD 142 op 129 m ashoogte gebruikt. Voor opstelling Bis de 
Enercon E138 EP3 op 131 m ashoogte gebrulkt. In Tabel 4 is de maatvoering 
weergeven van de te toetsen windturbines, noodzakelijk voor de juiste 
modellering. 
De lengte van de gondel is gedefinieerd als de afstand van de 'hub' tot aan de 
achterzijde van de gondel in het verlengde van de as. De hoogte en breedte van 
de gondel zijn gebaseerd op het effectieve oppervlak van de voor- en zijkant van 
de gondel en kunnen dus iets afwijken van de feitelijke afmetingen. De lengte van 
de wlek is gedefinieerd als de halve diameter van de rotor. De breedte van de 
wiek wordt afgeleid van het frontaal oppervlak van de wiek. 

Tabel 4 De afmetingen van de Siemens SWT DD 142 windturbine met een ashoogte van 
129 men een rotordiameter van 142 m. En de afmetingen van de Enercon E138 
EP3 windturbine met een ashoogte van 131 m en een rotordiameter van 138 m. 

Onderdeel 

Ashoogte* 

Tiphoogte• 

Breedte gonclel 
Lengle gondel 

Hoogte gondel 
Diameter mast oncler 

Diameter mast boven 

Lengle mast 

Lengle wlek* 

Breedte wlek 

• Deze gegevens zijn gebaseerd op afmetingen opgegeven door de opdrachtgever. 

In onderstaande figuren zijn de voor- en zljaanzlchten van de toegepaste turbines 
weergegeven. Deze aanzichten zijn gemaakt vanuit van de 3D CAD tekeningen 
van de turbines. De bovengenoemde parameters zijn afgeleid met deze 30 CAD 
tekeningen. 
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Figuur 5 De voor· en zijaanzichten van de Siemens SWT DD 142 op 129 m ashoogte. De 
b/aden zitten vanwege vettrouwelijkheid niet in de 3D CAD tekening en zijn 
vervangen voor lijnen. 

Figuur 6 De voor- en zl}aanzlchten van de Enercon E138 EP3 op 131 m ashoogte. 
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4 Berekenlngen radardetectlekans dlagrammen prlmaire 
verkeersleldlngsradametwerk voor opstelllng A (met Siemens SWT DD 142) 

Datum 
26 april 2018 

Onze referentle 
DHW-2018-010314029 

Blad 
Detectiekans in de directe nabiiheid van het bouwplan 11119 

In Figuur 7 wordt de detectiekans van het primaire verkeersleidingsradametwerk 
van de baseline op 1000 voet getoond rond het nag te realiseren bouwplan. 
Op deze resultaten is detectiekansmiddeling toegepast met een straal van 500 tn. 
Figuur 8 toont de detectiekans voor hetzelfde gebied, na realisatie van hat 
bouwplan. In Figuur 9 is het gebied vergroot weergegeven. De minimale 
detectiekans die door het Ministerie van Defensie wordt ge~ist beclraagt .. 
In de groen gekleurde gebieden wordt aan deze eis voldaan. Ter hoogte of in de 
directe nabijheid van het park met opstelling A met de Siemens turbines is de 
kleinst berekende detectiekans. Het bouwplan voldoet dus aan de thans 
gehanteerde 2018 norm. 
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Flguur 8 Detectlekans van het primalre verl<eers/eidingsradametwerk op 1000 voet boven 
het bouwplan nadat deze is gerealiseerd. De locatie van de nieuwe windturbines 
is aangegeven met stippen. 

Figuur 9 Het gebied rond hat park uit Figuur 8 groter weergegeven. 
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Detediekans in de schaduw van het bouwplan 
In Figuur 10 is de detectiekans op 1000 voet van het primaire verkeersleidings
radametwerk uitgerekend voor de gebieden waar schaduw kan ontstaan ten 
gevolge van het nog ta realiseren bouwplan. Op deze resultaten is 
detectiekansmiddeling toegepast mat ean straal van 500 m. De stippellijnen 
afkomstig van de MASS positie van Volkal, lopend over het bouwplan, geven de 
zones aan waartussen een verrninderde detectiekans zou kunnen ontstaan als 
gevolg van de schaduwwerking. In Figuur 11 is de detectiekans berekend voor 
hetzelfde gebied na realisatie van het bouwplan. In de daaropvolgende figuur is 
het schaduwgebied achter het bouwplan vergroot weergegeven. De figuur toont 
aan dat er een verminderde dekking is. Door de grote hoogteverschillen In Zuid
Limburg zijn er sterke verschillen in dekkin achter het ark en het verfies is 
daarom niet makkeliik uit te drukken 

gehanteerde 2018 nonn. 

Figuur 10 Detecttekens van het primeire verkeers/eidmgsradametwerlf op 1000 voet in het 
schaduwgebied van het bouwptan voordet deze is gerealiseerd (baseline}. Op dit 
tfguur is detectiekansmiddefing toegepast. De stippeflf]nen geven aen waer de 
schaduw kan gaan ontstaan. 
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Figuur 11 Detectfekans van het primatre verkeersleldlngsradametwerk berekend op 1000 
voet in het schaduwgebled van het bouwp/an nadat deze is gerealiseerd. Op dlt 
figuur is detectfekansmiddeling toegepasl. De stippellljnen geven aan wear de 
schaduw kan ontstaan. 

weergegeven. De slippeflijn geefl de gebieden aan wear de dekldng zonder het 
bouwplan onder ~zit. 
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5 Berekeningen radardetectiekans diagrammen primaire 
verkeersleidlngsradarnetwerk voor opstelllng B (met Enercon E138 EP3) 

Detectiekans in de directe nabijheid van het bouwplan 
In Figuur 7 wordt de detectiekans van het primaire verkeersleidingsradarnetwerk 
van de baseline op 1000 voet getoond rond het nog te realiseren bouwplan. 
Op daze resultaten is detectiekansmiddeling toegepast met een straal van 500 m. 
Figuur 8 toont de detectiekans voor hetzelfde gebied, na realisatie van het 
bouwplan. In Figuur 9 is het gebied vergroot weergegeven. De minimale 
detectiekans die door het Ministerie van Defensie wordt g~ist bedraagt • . 
In de groen gekleurde gebieden wordt aan deze eis voldaan. Ter hoogte of in de 
directe nabijheid van het park met opstelling B met de Enercon turbines is de 
kleinst berekende detectiekan~ Het bouwplan voldoet dus aan de thans 
gehanteerde 2018 norm. 
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Figuur 15 Het gebied rond het park uit Figuur B groter weergegeven. 
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Detectiekans in de schaduw van het bouwplan 
In Flguur 10 is de detectiekans op 1000 voet van het primaire verkeersleidings
radarnetwerk uitgerekend voor de gebieden waar schaduw kan ontstaan ten 
gevolge van het nog te realiseren bouwplan. Op deze resultaten is 
detectiekansmiddeling toegepast met een straal van 500 m. De stippellijnen 
atkomstlg van de MASS positie van Volkel, lopend over het bouwplan, geven de 
zones aan waartussen een verminderde detectiekans zou kunnen ontstaan als 
gevolg van de schaduwwerking. In Figuur 11 is de detectiekans berekend voor 
hetzelfde gebied na realisatie van het bouwplan. In de daaropvolgende figuur is 
het schaduwgebied achter het bouwplan vergroot weergegeven. De figuur toont 
aan dat er een verminderde dekking is. Door de grote hoogteverschillen in Zuid
Llmburg zijn er sterke verschillen in dekking achter het park en het verlies is 
daarom niet makkelijk uit te drukken. -
gehanteerde 2018 norm. 

Figuur 16 Detectiekans van het primaire verl<eers/eidingsradametwerl< op 1000 voet in het 
schaduwgebied van het bouwplan voordat deze is gerealiseerd (baseline). Op dit 
figuur is detectlekansmidde/lng toegepast. De stippel/ljnen geven aan waar de 
schaduw kan gaan ontstaan. 
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Figuur 17 Detectiekans van het primaire verkeers/eidingsradametwerk berekend op 1000 
voet in het schaduwgebied van het bouwplan nadat deze is gerealiseerd. Op dit 
figuur is detectiekansmiddeling toegepast. De stippellijnen geven aan waar de 
schaduw kan ontstaan. 

Figuur 18 Het gebied rond de windturbines Vuursteentocht (VT) en Riviarduintocht (RD) uit 
Figuur 8 grater weergegeven. 
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6 Afkortingen 

AHN 
CTR 
EWCGB 
LIB 
MASS 
MPR 
NAP 
NASA 
PSR 
Rarro 
RDS 
SMART-L 
SRTM 
TAR 
WFF 

Actueel Hoogtebestand Nederland 
Controlled Traffic Region 
Early Warning Capability Ground Based 
Luchtvaart lnpassingsbesluit 
Military Approach Surveillance System 
Medium Power Radar 
Normaal Amsterdams Peil 
National Aeronautics and Space Administration 
Primary Surveillance Radar 
Regeling algemene regels ruimtelijke ordening 
Rijksdrlehoekstelsel 
Signaal Multibeam Acquisition Radar for Tracking, L band 
Shuttle Radar Topography Mission 
Terminal Approach Radar 
Wind Farm Filter 
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~.e_SJ_A_v_oc __ o ____________________________________ __ 

Van: •••••••• C-LSK/DO/C41SR 
Verzonden: dinsdag 1 mei 2018 07:38 
Aan: 
Onderwerp: FW: vervanging MPR 

Ter info 

Van: PLV C-LSK/DMI 
Verzonden: dinsdag 1 mel 2018 7:38 
Aan: Ing., DMO/MATlOG/PROJN/DMP PROJN 
CC: C-LSK/DO/C4ISR; ·······-LCW/PM/SIE MOS BL 
Onderwerp: Re: vervanging MPR 

Dank voor de heldere update. Wil je mij informeren wanneer er een spaak in het wiel komt? 

With kind regards I Met vriendelijke groet, 

Air Commodore 

Sent from my iPad Pro 

Op 26 apr. 2018 om 09:12- Ing., DMO/MAnOG/PROJN/DMP PROJN 
11••••11£m!JJil!!n!!dg:efLJ.ntl!I> het volgende geschreven: 

Goedemorgen Commodore, 

Ja, u bent bij mij aan het juiste ad res. 

De lnitiele projectplanning ging uit van de plaatsing van de eerste SMART-L radar op Herwijnen waarbij 
OMO per 1 maart vorig jaar het terrein bouw gereed had moeten opleveren inclusief de benodigde 
vergunningen. Oeze eerste radarsite (Herwijnen) zou dan eind november dit jaar operationeel 
opgeleverd worden, waarna de bouw van de toren in Wier zou starten. Wier zou volgens de oude 
planning per mei 2020 operationeel opgeleverd worden. 

Het terrein bij Herwijnen is in december 2015 van Luchtverkeersleiding Nederland gekocht. Voordat wij 
echter belangstelling voor het terrein hadden getoond, had LVNL het bestemmingsplan van het terrein 
gewijzigd om het beter verkoopbaar te maken. Dit bestemmingsplan moet dus weer omgezet warden 
om er een radar op te kunnen zetten en voordat we de voor de bouw benodigde vergunningen kunnen 
krijgen. Januari 2016 heeft het RVB de aanvraag voor het nieuwe bestemmingsplan bij de gemeente 
Lingewaal ingediend. 

Ondanks initieel enthousiasme bij de gemeente, bleek in de loop van 2016 dater weinig schot in de 
behandeling van de aanvraag zat. Diverse bezoekjes van het RVB en mij, hebben hierin weinlg geholpen. 
In eerste lnstantie was de reden van het teruggelopen enthousiasme onduidelijk, uiteindelljk bleek dat 



dit lag in angst voor bezorgdheid van omwonenden. Begin 2017 is eindelljk het voornemen tot een 
herbestemming van het terrein door de gemeente gepubliceerd. Hier zijn enkele zienswijzen (van drie 
omliggende gemeenten en van twee omwonenden) op ingediend. Ook daar heeft de gemeente lang 
mee gezeten. Uiteindelijk hebben wij (RVB en ik) deze zienswijzen opgepakt en zijn met de zienswijze 
indleners gaan praten en hebben de vragen van de gemeenten kunnen beantwoorden. 

lnmiddels heeft de gemeente Lingewaal begin dit jaar dan toch besloten dat ze er schot in wil len 
brengen. De gemeente fuseert met omliggende gemeenten per 1 januari 2019 en ze hebben 
aangegeven het herbestemmlngsplan voor die tijd te willen afronden. 

In het voorjaar van 2017 heb ik de vertraging bij 0-PROJ onder de aandacht gebracht en in de loop van 
2017 hebben we drie keer een stuurgroep bij elkaar geroepen. 

In die stuurgroep besprekingen is uiteindelijk besloten om de eerste radar niet op Herwijnen, maar op 
Wier te plaatsen. Daarmee zouden we het snelste toch een eerste radar beschikbaar krijgen en zouden 
we meer tijd krijgen om de vergunningen voor Herwijnen rond te krijgen. 

Na overleg met Thales hierover is besloten dat we per 1 oktober met de bouw van de toren op Wier 
gaan starten. Voorwaarde hiervoor is nog wel dat wij voor 1 oktober de vergunningen hiervoor rond 
hebben (dat lijkt te lukken) en het terrein bouw gereed hebben (hier lopen we nog een risico). 
Voorwaarde voor de planning van de tweede radar (op Herwijnen) is dat we op 1 augustus 2019 het 
terrein bij Herwijnen bouw gereed hebben (is inmiddels al gereed) en dat we de vergunningen hebben. 
Bij dit laatste ga ik er van uit dat de gemeente nog dit jaar akkoord gaat met het herbestemmingsplan 
en dat de omgevingsvergunningen (die lopen al in aanvraag maar wachten nog op het 
herbestemmingsplan) dan ook goedgekeurd zijn. 

Thales is de gehele t ijd over bovenstaande gelnformeerd, maar heeft natuurlijk haar originele planning 
voor de productie van de radar aangehouden. Oat betekent dat deze eerste radar rond deze tijd 
opgeleverd zou warden voor plaatsing op Herwijnen. Aangezien we nu nog geen toren voor deze radar 
beschikbaar hebben, zal Thales deze radar op ons verzoek in opslag nemen. 

Mochten er nog vragen zijn hoor ik dat graag. 

Me t vriendelijke groet, 

Hoofu Projectbureau AC.CS & Projecdeider ADSS 

Dlrectie Projecten 
Defensle Materleel Organlsatie 
Ministerie van Defensle 
Kromhoutkazeme I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

-----= ~t' 
Project Management Assistente: +31····· 
Van: PLV C-LSK/DMI 
Verzonden: woensdag 25 april 2018 9:09 
Aan: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN 
CC: C-LSK/DO/C4ISR; ••••••• LCW/PM/SIE MOS 
BL 
Onderwerp: Fwd: vervanging MPR 
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Beste•• 
Ben lk blj jou aan het juiste adres? Graag een update. 

With kind regards I Met vriendelijke groet, 

Air Commodore 

Sent from my !Pad Pro 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: C-LSK/DO/C41SR" ...... rrmli.!inigd!gef.Jf.nnll> 
Datum: 23 april 2018 om 13:21:10 CEST 

Aan: PLV C-LSK/DMI" 'lllllm;iin~d~ef~.n~l>~lJ.: 
Ko pie: ' LON /PM/SIE MOS BL" min def .nl> 
Onderwerp: Antw.f#.'] vervanging MP~~} 

Duidelijk. 

Projectleider is••I 
Het vervangingstraject is best complex te noemen en is er dan ook op Cd re niveau veel 
overleg over gevoerd. Aspecten zoals vergunnlngsaanvraag/verlening maar ook 
gewenste radardekking alsmede opbouw nieuwe radar en afbouw oude radar op 
dezelfde locatie laten weinig ruimte meer over om alternatieve manieren in te passen. 

Groet -
Van: PLV C-L.SK/DMI 
Verzonden: maandag 23 april 2018 13:14 
Aan: ~ C-L.SK/DO/C4ISR 
CC: /PM/SIE MOS Bl 
Onderwerp: RE: vervanging MPR 

-Begrijp ik. Reden dat ik het vraag is dat kennelijk de eerste radar dit jaar al beschikbaar 
is, en dan in opslag gaat totdat wij hem kunnen ontvangen. Met de huidige toestand 
van onze MPR's zou een eerdere vervanging natuurlijk een grate uitkomst zijn, al is het 
maar vast een van de twee. Ook financieel zou een beta ling is 2018 mooi uitkomen. Wle 
is de projectleider? 

Met vriendelijke groet I With kind regards, 
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Pin:ctor Sust11inment and Looistics 

Royal Netherlands Air Force Command 
Mlnlstery of Defence 
Luchtmachttoren I Luchtmachtplein 1 I 4822 ZB I BREDA I Office 2A04 
PO Box 8762 I 4820 BB I BREDA I MPC 29A 

mindef.nl 
l!fWW.defensje.nl 

Commander 

Logistic centre woensdrecht 
Royal Netherlands Air Force 
Mlnlsterv of Defence 
Woensdrecht Air Base I Building 29 I Office 11 
Koolweg 40 I 4631 SZ I Hoogerheide 

Appointments & Agenda: 

m!ndef.nl 

Van: C-LSK/DO/C4ISR 
Verzonden: maandag 23 april 2018 12:35 
Aan: PLV C-LSK/DMI 
Onderwerp: RE: vervanging MPR 

Goedemiddag••I 

Het vervangingstraject MPR betreft de plaatsing van 2 MPR radars van het type SMART
L MM/F. 
De eerste radar zal warden geplaatst op locatie Wier en zou in juni 2020 operationeel 
moeten zijn. 
De tweede radar zal warden geplaatst op locatie Herwijnen en zou in feb 2021 
operationeel moeten zijn. 

lk wil hierbij wel opmerken dat het een planning betreft en dat gelet op het ingrijpende 
karakter van de operatie enige vertraging niet op voorhand uit te sluiten is. 

Mocht er behoefte zijn aan meer detailniveau van de planning dan hoor ik dat graag. lk 
zal dan OMO hiervoor moeten inschakelen. 

Groet -
Met vrlendelijke groet, 

Hootd AtdeUng CJisR 

Commando Luchtstrljdkrachten 
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Retouradres Postbul llSll&4, 2509 JG Den H11g 

Hoofdkwartier CLSK 
MPC 90A 

Postbus 8762 
4820 BB BREDA 

1·ll·l1'·1l'··lhl·'1l·'·l1'·l·l·'1l·1ll 

Onderwerp 

Radarverstoringsonderzoek windpark Dail 

Geachte hear-. 

Bijgaand ontvangt u onze rapportage aangaande het radarverstoringsonderzoek 
voor het windpark bij Dail in de gemeente Geldermalsen, Gelderland. 
Het radarverstoringsonderzoek is uitgevoerd in opdracht van Yard Energy Group. 

Het bouwplan 
Het bouwplan betreft alle wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie die 
betrekking hebben op het te bouwen windturbinepark. In dit rapport zullen deze 
wijzigingen worden aangeduid als 'het bouwplan'. Voor de huidige aanvraag 
betreft dit de plaatsing van elf nieuwe windturbines. De coordinaten van de te 
plaatsen windturbines zijn verderop gegeven. Bij de berekening is uitgegaan van 
een Vestas windturbine, type V136, met een opgewekt vermogen van 4.2 MW, 
een ashoogte van 140 m en een rotordiameter van 136 m. 

De uitgevoerde berekeningen 
TNO heeft de verstoring op de prlmaire radar als gevolg van radarreflectie en 
schaduweffect berekend met behulp van het radarhinderslmulatiemodel 
PERSEUS. volgens de toetsingsmethode, die op 1 oktober 2012 is ingevoerd. 
Het bouwplan bevindt zich blnnen de 75 km cirkels van een van de het Military 
Approach Surveillance System (MASS) verkeersleidingsradars en binnen de 75 
km cirkels rond de huldige Medium Power Radar (MPR) gevechtsleidingsradar te 
Nieuw Milligan. Het bouwplan bevindt zich tevens binnen de 75 km cirkel rond de 
nleuwe locatie van de gevechtsleidingsradar te Herwijnen die op termljn de locatie 
bij Nieuw Milligen gaat vervangen. De analyse is uitgevoerd voor de volgende 
radarsystemen: 

(1) Het primaire verkeersleidingsradarnetwerk, bestaande uit een vijftal MASS 
verkeersleidingsradarsystemen verspreid over Nederland en met de nog 
te plaatsen extra MASS radar bij De Kooy in Den Helder en aangevuld 
met de Terminal Approach radar (TAR) West bij Schiphol. 

(2) De MPR gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligan. 
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(3) De gevechtsleidingsradar op de nieuwe locatie te Herwijnen. Op deze 
nieuwe locatie zal over enige tijd de SMART-L EWC GB worden geplaatst 
tar vervanging van de MPR te Nleuw Milligan. 

Alleen de berekeningen voor de te plaatsen SMART-L gevechtsleidingsradar te 
Herwijnen zijn herhaald met een variant op het bouwplan met een windturbine In 
de 4 MW klasse met worst case afmetingen, een ashoogte van 140 men een 
rotordiameter van 131 m. Eerder, in 2015, is voor dit windpark ook een toetsing 
verricht. Op dat moment maakte het toetsen van de verstoring op de te plaatsen 
SMART-L gevechtsleidingsradar te Herwijnen nog geen onderdeel uit van de 
regelgeving. Destijds is alleen getoetst voor de gevechtsleidingsradar te Nleuw 
Milligen en het netwerk van MASS verkeersleidingsradarsystemen. Omdat dit 
bouwplan voldeed aan de destijds geldende normen is door defensie destijds een 
verklaring van geen bezwaar afgegeven. Om de effecten voor het huidige 
bouwplan met de V136 op de detectiekansen van de SMART-L 
gevechtsleidlngsradar te Herwijnen te kunnen vergelljken met de configuratie uit 
2015 is ook een berekening met worst case turbines in de 4 MW klasse 
uitgevoerd. Ook Is voor deze berekeningen gebruik gemaakt van de oude 
turbinelocaties. 

Resultaten primaire verl<eersleidingsradametwerl< 
Op de locatie van de windturbines eist het Ministerie van Defensie voor het 
verkeersleidingsradametwerk een minimale detectiekans van 90% voor een doel 
met een radardoorsnede van 2 m2• Twee mogelijk optredende effecten zijn 
onderzocht: 
1. Reductie van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan: 

Na realisatie van het bouwplan is er op de toetsingshoogte van 1000 voet een 
vermindering van de detectiekans tot 99% geconstateerd ter hoogte of in de 
directe nabijheid van het bouwplan. Het bouwplan voldoet dus aan de thans 
gehanteerde 2018 norm. 

2. Reductie van het maximum bereik ten gevolge van de schaduwwerking van 
het bouwplan: 
De MASS radars te Soesterberg, Woensdrecht en Volkel ondersteunen elkaar 
volledig in de schaduwgebieden achter het bouwplan. Na realisatie van het 
bouwplan is er op de toetsingshoogte van 1000 voet dan ook geen afname 
van het maximum bereik waarneembaar. Het bouwplan blijft daarmee binnen 
de thans gehanteerde 2018 norm. 

Resultaten MPR gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligan 
Het Ministerie van Defensle hanteert op de locatie van het windturblnepark ook 
voor tsleidingsradar te Nieuw Mllligen een detectiekans van mlnstens 
90% . Twee mogelijke optredende 
effecten zijn onderzocht: 
1. Reductle van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan: 

Na realisatie van het bouwplan ~de toetsingshoogte van 1000 voet de 
kleinst berekende detectiekans-Het bouwplan voldoet dus aan de thans 
gehanteerde 2018 norm. 

2. Reductie van het maximum berelk ten gevolge van de schaduwwerking van 
het bouwplan: 
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Na realisatie van het bouwplan is er op de toetsingshoogte van 1000 voet een 
maximaal verlies aan bereik van circa .. m. Het bouwplan voldoet nog wel 
aan de thans gehanteerde 2018 norm. 

Resultaten gevechtsleidingsradar op de nieuwe locatie te Herwijnen 
De berekeningen warden per 1 januari 2018 uitgevoerd met het nieuwe 
radarmodel van de SMART-L EWC GB zoals deze op dit moment bij TNO gebruikt 
wordt. Het Ministerie van Defensie hanteert op de locatie van het windturbinepark 
ook voor de gevechtsleidingsradar te Herwijnen een detectiekans van minstens 
90% 2. Twee mogelijke optredende 
effecten zijn onderzocht: 
1 . Reductle van de detectiekans ter hoogte van het bouwplan: 

Na realisatie van het bouwplan is er op de toetsingshoogte van 1000 voet een 
vermindering van de detectiekans tot. geconstateerd ter hoogte of in de 
directe nabijheid van het bouwplan. Het bouwplan voldoet dus niet aan de 
thans gehanteerde 2018 norm. 
Een berekening met turbine uit de 4 MW klasse met worst case afmetingen 
resulteert in een vermindering van detectiekans tot .. er hoogte of in 
directe nabijheid van het bouwplan. Het gebied dat niet aan de norm voldoet is 
tevens met ca. -vergroot vergeleken met het geval wanneer een V136 
turbine zou worden geplaatst. De opstelling met 4 MW worst case turbines 
resulteert dus in een grotere verstoring boven het windpark dan de opstelling 
met V136 turbines. 

2. Reductie van het maximum bereik ten gevolge van de schaduwwerking van 
het bouwplan: 
Na realisatie van het bouwplan is op de toetsingshoogte van 1000 voet het 
ver1ies aan berei,_ in de sector waarin schaduwwerking optreedt 
achter het bouwplan. Het bouwplan voldoet dus niet aan de thens 
gehanteerde 2018 norm. 
Een berekening met een turbine uit de 4 MW klasse met worst case 
afmetingen resulteert in een verlies aan bereik va~m in de sector 
waarin schaduwwerking optreedt. 
De opstelling met 4 MW worst case turbines resulteert dus in een grater 
ver1ies aan bereik dan de opstelling met V136 turbines. 

Hoewel de nieuwe configuratie met V136 turbines niet voldoet aan de 2018 norm 
voor de SMART-L te Herwijnen, is de verstoring op de radar in deze nieuwe 
opstelling kleiner dan in het geval van de oude configuratie met 4 MW worst case 
turbines. 

Details vindt u in bijgaande documentatie. Een vergelijkbare rapportage, echter 
zonder de resultaten van de gevechtsieidingsradars te Nieuw Milligan en 
Herwijnen, is eveneens verstuurd aan de opdrachtgever van deze 
radarhindertoetsing, YARD ENERGY GROUP B.V., Maanlander 47, 3842 MN 
Amersfoort, 
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Voor de achtergronden van de toegepaste rekenmethode wordt kortheidshalve 
verwezen naar de toelichting die is te downloaden van de TNO website: 
http://www.tno.nl/perseus. 

Hoogachtend, 

Senior Research Medewerker 
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1 Locatie- en radargegevens 
De locaties van de te toetsen windturbines van het bouwplan zijn weergegeven in 
Tabel 1. De weergegeven Rijksdriehoekscoordinaten en fundatiehoogtes zijn 
afl<omstig van de opdrachtgever. De WGS 84 coordinaten voor de locaties zijn 
hiervan afgeleid. 

Tabel 1 Locatiegegevens van het bouwplan zoa/s opgegeven door de opdrachtgever. 

Nr ID Rijksdriehoekstelsel WGS 84 c:OOrdlnaten Fundatiehoogte 
X[m) Y[m) latitude[°] longitude (0

) t.o.v. NAP [m] 

1 wr1 142092 428888 51 .84842 5.19987 1.1 

2 wr2 142495 429001 51 .84944 5 .20572 1.4 

3 Wf3 142884 429117 51 .85049 5.21136 1.4 

4 wr4 143250 429294 51 .85209 5.21666 1.4 

5 wr5 143602 429487 51 .85383 5.22177 1.4 

6 wr6 144007 429492 51 .85389 5.22764 1.3 

7 wr1 144402 429606 51 .85492 5.23337 1.4 

8 wr8 144802 429609 51 .85495 5.23918 1.6 

9 wr9 145202 429612 51 .85499 5.24499 1.4 

10 wr10 145602 429614 51 .85501 5.25079 1.9 

11 wr11 146002 429604 51 .85493 5.25660 1.9 

Het Ministerie van Defensie hanteert een zogenaamd toetsingsvolume dat reikt tot 
aan 75 km rondom de verkeersleldingsradars en de gevechtsleidingsradars. 
Het profiel van het toetsingsvolume is weergegeven in Figuur 1. Er dient getoetst 
te worden indien de tip van de wiek hoger is dan de rode lijn. Bouwplannen die 
verder verwijderd zijn dan 75 km kunnen zondermeer geplaatst worden. 

------- Maaiveld 

NAP 

75 km 

Figuur 1. Hat toetsingsprofiel (niet op schaslj zoals gahanteerd door hat Ministerie van 
Dafensia rondom elk van de militaire radarsystemen. 

De gevechtsleidingsradars zullen blnnenkort worden vervangen. waarbij de 
radarlocatle Nieuw Milligen wordt verplaatst naar Herwijnen. Deze nieuwe locatie 
is per 1 jull 2016 in de Rarra opgenomen en is dan ook meegenamen in deze 
toetsing. Begin 2017 is de nieuwe Terminal Approach Radar, TAR West bij 
Schiphol operatianeel geworden en is deze radar apgenamen in het MASS 
verkeersleidingsradarnetwerk. Omdat het geen militaire radar is, geldt er rand 
deze radar geen toetsingsprofiel zoals weergegeven in Figuur 1. 
De toetsingsplicht voor windturbines rand daze radar zijn vastgelegd in het 
Luchtvaart lnpassingsbesluit {LIB) van Schiphol. Binnenkort zal het 
verkeersleidingsradar-netwerk verder uitgebreid worden met een extra MASS 
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radar op het Marinevliegkamp De Kooy bij Den Helder. Daze militaire radar zal in 
de loop van 2018 opgenomen worden in de Rarro, maar zal nu al worden 
meegenomen in de berekeningen. De locatiegegevens van de 
verkeersleidingsradarsystemen en de gevechtsleidingsradars worden 
weergegeven in Tabel 2. In deze tabel zijn zowel de antennehoogtes aangegeven 
die aangehouden worden voor de bepaling van het toetsingsprofiel als ook de 
feitelijke antennehoogtes van de primaire radarantenne, toegepast in de 
detectiekansberekeningen. 

Tabet 2 Locatiegegevens van de zes MASS radars, de TAR West en de gevechtsleidings
radars te Nieuw Milligan en Wier, de aangehouden antennehoogte voor het 
toetsingsprofie/ en de toepaste feitelijke hoogte van de primaire radarantenne. 

* 

De gevechts/eidingsradars zul/en binnenkort worden vervangen, waarbij de 
radarpositie Nieuw Milligen wordt verp/aatst naar Herwijnen. 

Radar CoOrdlnaten Antennehoogte Feitelijke 
Rijksdriehoekstelsel toetslngsproliel antennehoogte 

t.o.v. NAP t.o.v. NAP 

X[m] Y[m] [m] {m] 

Leeuwarden 179139 582794 30 27.3 

Twenthe 258306 4no21 71 68.8 

Soesterberg 147393 460816 63 60.2 

Volket 176525 407965 49 46.9 
Woensdrecht 083081 385868 48 45.2 
De Kooy 113911 548781 n.v.t• 25.0 
TAR West Schiphol 109603 482283 n.v.t• 34.0 
Nleuw Milligan (MPR) 179258 471774 53 Gerubriceerd .. 

Wier (SMART) 170562 585710 24 Gerubriceerd .. 

Herwijnen (SMART) 137106 427741 25 Gerubriceerd .. 

Deze radars z/jn nlet opgenoman In de Rarro en hebben dus geen toetslngsprofie/ 

•• Deze geoevens zijn bekend bij defensie 

Variaties in de hoogte van het terrein warden bepaald uit het Actueel 
Hoogtebestand Nederland (AHN-2) en AHN3 voor alleen Friesland, Zeeland en 
delen van Zuid Holland. In dit bestand bevindt zich bebouwing zoals aanwezig 
tijdens de opnames tussen 2007 en 2012 voor AHN2 en 2014 voor AHN3. 
Naast dit hoogtebestand met bebouwing hanteert TNO eveneens een bestand 
voor het maaiveld bepaald met alleen het AHN2 bestand. Seide bestanden 
bezitten een ruimtelijke resolutie van 10 m. Buiten Nederland gebruikt TNO 
terreinhoogtegegevens afkomstig van de NASA Shuttle Radar Topography 
Mission (SRTM1} met een resolutie van 1 boogseconde (ongeveer 30 m langs 
een meridiaan). Het kan voorkomen dat een deel van hat bouwplan wordt 
afgeschermd door het tussenliggende terrain of door bebouwing en dus niet wordt 
belicht door de radar. In dat geval wordt dit deel van het bouwplan niet 
meegenomen in de berekening. 

De 15 en 75 km cirkels rond de MASS radarsystemen en de stedelijke gebieden 
volgens het AHN-1 bestand zijn weergeven in Figuur 2. De 15 en 75 km cirkels 
rand de gevechtsleidingsradars en de stedelijke gebieden volgens het AHN-1 
bestand zijn weergeven in Figuur 3. 
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Figuur 2. Locaties van de vijf MASS verkeers/eidingsradarsystemen (groene ruit) met 

daaromheen de 15 en 75 km cirkels. De TAR West radar bij Schiphol en de extra 
MASS radar bij De Kooy zijn aangegeven met een oranje ruit. De donkergrijze 
vlakken zijn de in de AHN-1 gedefinieerde stedelijke gebieden. De Jigging van 
het ta toetsen bouwplan is aangegeven met een roze ster. 
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Figuur 3. Locaties van de nieuwe SMART-L EWC GB gevechts/eidingsradars (rode ruit) 
en de bestaande MPR (oranje ruit) met daaromheen de 15 en 75 km cirkels. 
De donkergrijze v/akken zijn de in de AHN-1 gedefinieerde stedelijke gebieden. 
De figging van het te toetsen bouwplan is aangegeven met een roze ster. 

Het bouwplan ligt binnen de 75 km cirkel rond de MASS radar van Saesterberg, 
Waensdrecht en Valkel en binnen de 15 km cirkel rand de gevechtsleidingsradar 
van Herwijnen de 75 km cirkel rand de gevechtsleidingsradar van Nieuw Milligan. 
Daarnaast zijn de tiphaogtes van alle te toetsen windturbines grater dan de in 
Figuur 1 aangegeven haagte. Het anderhavige bauwplan dient derhalve getaetst 
te warden vaor zawel het primaire verkeersleidingsradarnetwerk als de 
gevechlsleidingsradars te Herwijnen en Nieuw Milligan. 
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2 Rekenmethode prlmalre verkeersleidlngsradametwerk 
Het radarsimulatiemodel PERSEUS berekent voor elk radarsysteem de 
detectiekans van een doel met een radardoorsnede van 2 m2, fluctuatiestatlstiek 
Swer1ing case 1, en loos alarmkans 1x10-11. Afhankelijk van de locatle van het 
bouwplan moet de detectiekans ge~valueerd worden op een normhoogte van 300, 
500 of 1000 voet ten opzichte van het maaiveld. lndien op 1000 voet geevalueerd 
wordt, zal mlddeling van detectlekansen binnen een cirkel met een straal van 500 
m toegepast worden. De 300 en 500 voet normhoogtes liggen over het algemeen 
rond de verschlllende militaire vliegvelden in Nederland. Op een hoogte van 1000 
voet dlent er, met enige uitzonderingen, landelijke dekking te zijn. In Figuur 4 
worden de normhoogtegebieden getoond. 

Figuur 4. De figging ven het le toetsen bouwplan aangegeven met een ster en de figging 
van de thens gehanteerde 2018 normhoogtes op 300 voet (rood) en 500 voet 
(blauw). Op 1000 voet (paars) dient het verkeersleidingsradametwerk, op enke/e 
uitzonderingen na, een landelijke dekking te hebben. Tevens zijn op daze kaart 
met een groene marketing de /ocaties aangeven van het primaire 
verkeersleidingsradametwerk bestaande uit een vijffal bestaande MASS 
radarsystemen en in oranje de TAR West radar te Schiphol en de extra MASS 
radar bij De Kooy te Den Helder. 

Het bouwplan valt binnen de normhoogte van 1000 voet. 
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De detectiekans van de zes MASS radarsystemen te Leeuwarden, Twenthe, 
Soesterberg, Volkel, Woensdrecht en de extra MASS bij De Kooy, aangevuld met 
de TAR West van Schiphol is conform de met Defensie overeengekomen 
rekenmethode gesimuleerd in een radametwerk, waarbij de radars elkaar 
eventueel ondersteuning kunnen bieden bij de detectie van radardoelen. 
Daarbij wordt rekening gehouden met de upgrade van de MASS primaire radar en 
het Wind Farm Filter (WFF) in de TAR West radar, zoals TNO die op dit moment 
in PERSEUS gemodelleerd heeft. 
Als referentle zijn ook de radardetectiekansdiagrammen berekend voor de 
zogenaamde baseline situatie, dat wil zeggen, rekening houdend met alle 
bestaande wlndturbines en dus v66r realisatie van het bouwplan. Het baseline
bestand van windturbines geeft de situatie aan binnen Nederland, vastgelegd in 
het begin van januari 2018, door Windstats.nl. De voor de simulatie noodzakelijke 
afmetingen van de windturbines zijn afgeleid van de in dit bestand opgenomen 
gegevens, zijnde: fabrikant, opgewekt vermogen, ashoogte en rotordiameter. 
Het bouwplan wordt daar vervolgens aan toegevoegd en voor beide situaties 
(baseline en baseline met bouwplan) warden detectiediagrammen berekend. 
Door een vergelijking van beide dlagrammen kan het detectiever1ies worden 
vastgesteld in de directe nabijheid van het bouwplan veroorzaakt door reflecties 
van het bouwplan en het eventuele verlies aan radarbereik ten gevolge van de 
schaduwwerking van het bouwplan. 
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3 Gegevens wlndturbines 
Voor de bepaling van de effecten op de radars is de windturbine van Vestas, type 
V136, met een opgewekt vermogen van 4.2 MW, een ashoogte van 140 men een 
rotordiameter van 136 m, als uitgangspunt genomen, zie Figuur 5. 

Figuur 5 De Vestas, type V136, met een opgewekt vermogen van 4.2 MW, een ashoogte 
van 140 men een rotordiameter van 135 m. 

De lengte van de gondel is gedefinleerd als de afstand van de 'hub' tot aan de 
achterzijde van de gondel in het verlengde van de as. De hoogte en breedte van 
de gondel zijn gebaseerd op het effectieve oppervlak van de voor- en zijkant van 
de gondel en kunnen dus iets afwijken van de feitelijke afmetingen. De lengte van 
de wlek Is gedefinieerd als de halve diameter van de rotor. De breedte van de 
wiek wordt afgeleid van het frontaal oppervlak van de wiek. 

In Tabel 3 is de maatvoering weergeven van de ta toetsen windturbine, 
noodzakelijk voor de juiste modellering. 

Tabel 3 De afmetingen van de Vestas, type V136, met een opgewekt vermogen van 4.2 
MW. een ashoogte van 140 men een rotordiemeter van 136 m. 

Onderdeel Afmetlng [m) 

Ashoogte• 140.0 

Tiphoogte• 207.5 

Breedte gondel 4.8 

Lengle gondel 17.5 

Hoogte gondel 4.9 

Diameter mast onder 4.4 

Diameter mast boven 3.3 

Lengle mast 137.5 

Lengle wiek* 67.5 

Breedte wiek 3.1 

• Deze gegevens zijn gebaseerd op afmetlngen opgegeven door de fabrikant. 
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Voor de te plaatsen SMART-L te Herwijnen wordt ook een berekening uitgevoerd 
met een met een worst-case windturbine uit de 4 MW klasse. Eerder, in 2015, is 
voor dit windpark ook een toetsing verricht. Op dat moment maakte het toetsen 
van de verstoring op de te plaatsen SMART-L gevechtsleidingsradar te Herwijneh 
nog geen onderdeel uit van de regelgeving. Om de effecten voor het huidige 
bouwplan met de V136 op de detectiekansen van de SMART-L 
gevechtsleidingsradar te Herwijnen te kunnen vergelljken met de configuratie ult 
2015 is oak een berekening met worst case turbines van de 4 MW klasse 
uitgevoerd. Voor deze berekening zullen ook de oude turbine-posities warden 
gebruikt deze warden gegeven in Tabel 4. 

Tabet 4 Locatiegegevens van de turbines in hat oude bouwplan zoals opgegeven door de 
opdrachtgaver. 

-
FundaUehOOQte Nr ID Rijksdriehoekstelsel WGS 64 coOrdinaten 

X[m) Y[m] Latitude (0
) Longitude rJ t.o.v. NAP [m) 

1 WT1 143767 429568 51 .85458 5.22416 3.0 

2 WT2 143469 429405 51 .85309 5.21940 3.0 

3 WT3 143111 429241 51 .85161 5.21465 3.0 

4 WT4 142784 429067 51 .85012 5.29910 3.0 

5 WT5 142431 428974 51 .84920 5.20479 3.0 

6 WT6 142056 428863 51 .64819 5.19935 3.0 

7 WT7 146055 429604 51 .85493 5.25737 3.0 

8 WT8 145656 429639 51 .85524 5.25158 3.0 

9 WT9 145258 429675 51 .85556 5.24580 3.0 

10 WT10 144860 429711 51 .85587 5.24002 3.0 

11 WT11 144461 429746 51 .85618 5.23423 3.0 

TNO heeft de windturbine met worst-case afmetingen gedefinieerd uit de reeks 
turbines die TNO in 2015 in haar bestand had op basis van het opgewekt 
vermogen tussen de 3.5 en 4.4 MW en de door de opdrachtgever opgegeven 
ashoogte van 140 m en een rotordiameter van 131 m. Bij toepassing van een 
specifieke windturbine met realistische afmetingen uit een zelfde of lagere 
vermogensklasse en waarbij de maximaal getoetste ashoogte en rotordiameter 
niet wordt overgeschreden, zullen de berekende effecten op de radars geringer 
zijn. 

In Tabel 3 is de maatvoering weergeven van de te toetsen windturbine, 
noodzakelijk voor de juiste modellering. 
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Tabe/ 5 De afmetingen van de 4 MW turbine met worst case afmetingen, met een 
ashoogte van 140 men een rotordiameter van 131 m. 

Onderdeel Afmeting [m) 

Ashoogte• 140.0 

Tiphoogte• 205.5 

Breedte gondel 5.9 

Lengle gondel 18.5 

Hoogle gondel 8.8 

Diameter mast onder 13.6 

Diameter mast boven 4.1 

Lengle mast 135.6 

Lengle wiek" 65.5 

Breedte wiek 3.8 

• Oeze gegevens zJJn gebaseerd op afmetingen opgegeven door de opdrachtgever. 
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4 Berekenlngen radardetectJekans dlagrammen prlmalre 
verkeersleldlngsradarnetwerk 

Datum 
23juli 2018 

Onze referentle 
DHW-2018-0100315753-DV
revised 

Detectiekans in de directe nabl!held van het bouwolan met de V136 turbines Blad 

In Figuur 6 wordt de detectiekans van het primaire verkeersleidingsradarnetwerk 14/32 

van de baseline op 1000 voet getoond rand het nag te realiseren bouwplan. 
Op deze resultaten is detectiekansmiddeling toegepast met een straal van 500 m. 
Figuur 7 toont de detectiekans voor hetzelfde gebied, na realisatie van het 
bouwplan. In Figuur 8 is het gebied vergroot weergegeven. De minimale 
detectiekans die door het Minlsterie van Defensie wordt geeist bedraagt 90%. 
In groen gekleurde gebieden wordt aan daze eis voldaan. Ter hoogte van de 
locatie van het bouwplan en binnen het 1000 voet normgebied is de kleinst 
berekende radardetectiekans ter hoogte of in de directe nabijheid van het 
bouwplan 90%. Het bouwplan voldoet dus aan de thans gehanteerde 2018 norm. 

Figuur 6 Detectiekans van het primaire verkeersleidingsradametwerk op 1000 voet boven 
het bouwplan voordat dit is gerea/iseerd (baseline). De /ocatie van de nieuwe 
windturbines is aangegeven met gele stippen. 

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 



..... innovation 

---··------------ •.._.,for life ---··---
OEPARTEMENTAALVERTROUWELIJK 

Figuur 7 Detectiekans van het primaire verkeers/eidingsradarnetwerk op 1000 voet boven 
het bouwplan nadat dit is gerealiseerd. De locatie van de nieuwe windturbines is 
aangegeven met gale stippen. 

Figuur 8 Het gebied rond het bouwplan uit Figuur 7 groter weergegeven. 
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Detectiekans in de schaduw van het bouwplan met de V136 turbines 
In Figuur 9 is de detectiekans op 1000 voet van het primaire verkeersleidings
radarnetwerk ultgerekend voor de gebieden waar schaduw kan ontstaan ten 
gevolge van het nog te realiseren bouwplan. Op deze resultaten is 
detectiekansmlddeling toegepast met een straal van 500 m. De stippellijnen 
afkomsUg van de MASS posities van Soesterberg en Woensdrecht en de TAR 
West te Schiphol, lopend over het bouwplan, geven de zones aan waartussen een 
vermlnderde detectiekans zou kunnen ontstaan als gevolg van de 
schaduwwerking. In Figuur 10 is de detectiekans berekend voor hetzelfde gebied 
na realisatie van het bouwplan. De figuur toont aan dat de drie aangegeven radars 
elkaar volledig ondersteunen in de schaduwgebieden achter het bouwplan waar 
een verlies aan radardekking kan optreden. Er is dan ook geen verlies aan 
maximum bereik waameembaar. Het bouwplan voldoet dus aan de thans 
gehanteerde 2018 norm. 

Figuur 9 Detectiekans van hat primaire verkeers/eidingsredametwerk op 1000 voet in het 
schaduwgebied van het bouwplsn voordat dit is gerea/iseerd (baseline). Op dit 
figuur is detectieksnsmiddeling toegepast. De stippellijnen geven aan waar de 
schaduw moge/ijk kan ontstaan. 
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Figuur 10 Detectiekans van het primaire verkeersleidingsradarnetwerk berekend op 1000 
voet in het schaduwgebied van het bouwp/an nadat deze is gerealiseerd. Op dit 
figuur is detectiekansmiddeling toegepast. De stippellijnen geven aan waar de 
schaduw mogelijk ken ontstaen. 
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5 Rekenmethode gevechtsleldlngsradars Herwijnen en Nleuw Milllgen 
Een vergelijkbare methodiek als bij de verkeersleidlngsradars is toegepast bij de 
gevechtsleidingsradars. De bestaande MPR radars hebben hun maximale 
levensduur bereikt en zullen warden vervangen door de nieuwe SMART-L EWC 
GB radar. Deze vervanging vindt plaatst voor de locatie Wier. maar niet voor de 
localie Nieuw Milligen. De tweede SMART-L zal warden geplaatst op de locatie 
Herwijnen, waarna de radarlocatle Nleuw Milllgen komt te vervalien. Per 1 januarl 
2016 past TNO voor de locatie Wier en Herwljnen het nieuwe rekenmodel toe voor 
de SMART-L EWC GB, zeals daze tot nu toe bekend is bij TNO. Ook de 
bestaande radar1ocatie te Nleuw Milllgen blijft tot nader order toetsingsplichtig. 
Voor de drle mllitaire gevechtsleidingsradars Herwijnen, Nieuw Milligan en Wier 
wordt een toetsingshoogte van 1000 voet aangehouden. Daamaast wordt geen 
rekening gehouden met een eventuele ondersteunende dekking van elkaar. 
ledere radar dient dus afzonder1ijk een goede dekking te hebben. 
Als referentie zijn ook de radardetectiekansdiagrammen berekend voor de 
zogenaamde baseline situatie, dat wil zeggen, rekening houdend met alle 
bestaande windturbines en dus v66r realisatie van het bouwplan. Het baseline
bestand van windturbines geeft de situatie aan binnen Nederland, vastgelegd in 
begin januari 2018 door Windstats.nl. De voor de simulatie noodzakelijke 
afmetingen van de windturbines zijn afgeleid van de in dit bestand opgenomen 
gegevens, zijnde fabrikant, opgewekt vermogen, ashoogte en rotordiameter. 
Het bouwplan wordt daar vervolgens aan toegevoegd en voor beide situaties 
(baseline en baseline met bouwplan) worden detectiediagrammen berekend. 
Door een vergelijking van beide diagrammen kan het detectiever1ies worden 
vastgesteld in de directs nabijheid van het bouwplan veroorzaakt door reflecties 
van het bouwplan en het eventuele verlies aan radarbereik ten gevolge van de 
schaduwwerking van het bouwplan. 

Het radarsimulatiemodel PERSEUS berekent voor elk radarsysteem de 
detectiekans van een doel met een radardoorsnede van 

. Voor het bouwplan moet de 
detectiekans ge~valueerd worden op een normhoogte van 1000 voet ten opzichte 
van het maaiveld. Bij deze hoogte, zal middeling van detectiekansen binnen een 
cirkel met een straal van 500 m toegepast warden. In Figuur 11 worden de 2018 
normhoogtegebieden voor alle drie radars getoond zeals die worden gehanteerd. 
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Figuur 11. De figging van het te toetsen bouwplan is aangegeven met een ster en de 
Jigging van de thans gehanteerde 2018 normhoogtes op 1000 voet voor de 
SMART-L EWC GB radars te Wier (Oranje) en de nieuwe Jocatie Herwijnen 
(blauw) en huidige MPR Nieuw Milligan (Bruin). Tevens zijn op deze kaart met 
een rode markering de /ocaties aangeven van beide nieuwe SMART-L 
gevechts/eidingsradars en met een oranje markering de bestaande MPR le 
Nieuw Milligen 
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Detectiekans van de qevechtsleidingsradar te Nieuw Milligan in de directe 
nabijheld van het bouwplan met de V136 turbines 

In Figuur 18 wordt de detectiekans van de gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligan 
met toepassing van de middeling getoond van de baseline (zonder voorgenomen 
bouwplan) voor het gebied rand het nog te realiseren bouwplan. Zoals hierboven 
gesteld bevindt dit gebied zich in een 1000 voet normhoogtevlak. Tevens is 
mlddellng van detectiekansen binnen een cirkel met een straal van 500 m 
toegepast. Figuur 19 toont de detectiekans voor hetzelfde gebied, na realisatie 
van het bouwplan. In Figuur 20 is het gebied vergroot weergegeven. De minimale 
detectiekans die door het Ministerie van Defensie wordt geeist bedraagt 90%. 
In de groen gekleurde gebieden wordt aan deze eis voldaan. Na realisatie van het 
bouwplan is er op de toetsingshoogte van 1000 voet vermindering van de 
detectiekans tot geconstateerd. Het bouwplan voldoet dus aan de thans 
gehanteerde 2018 norm. 

F1guur 12 Detectiekans van de gevechtsleidingsrader te Nieuw Milligan op 1000 voet 
boven het bouwp/an voordaf dif is gerealiseerd (baseline). De locatie van hef 
bouwplan is ook weergegeven. De paarse stippen geven de locaties aan van de 
huidige windturbines. Op dit figuur is del&efiekansmiddeling foegepast. 
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Flguur 13 Detectlekans van de gevechtsleidingsradar te N/euw Ml/I/gen op 1000 voet 
boven het bouwplan nadat deze is gerealiseerd. De locaties van de nieuwe 
windturbines zijn aangegeven met gele stippen. 

Figuur 14 Hat gabled rond het bouwplan uit Figuur 19 groter weergegeven. 
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Detectiekans van de gevechtslejdingsradar te Nieuw Milligan in de schaduw van 
het bouwplan met de V136 turbines 

In Figuur 23 is de detectiekans op 1000 voet van de gevechtsleidingsradar te 
Nieuw Milligen uitgerekend voor de gebieden waar schaduw kan ontstaan ten 
gevolge van het nog te realiseren bouwplan. Op deze resultaten is 
detectiekansmiddeling toegepast met een straal van 500 m. In Figuur 24 is de 
detectiekans berekend voor hetzelfde gebied na realisatie van het bouwplan. 
In Figuur 25 is het schaduwgebied na realisatie van het bouwplan vergroot 
weergegeven. In daze en voorgaande figuren is met een bruin gekleurde lijn de 
contour van de thans gehanteerde 2018 1000 voet normvlak getekend van de 
gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligan. Uit de figuren blijkt dat het verlies aan 
bereik van de radar circa is op deze hoogte in de sector waarin 
schaduwwerking optreedt achter het bouwplan. Het bouwplan voldoet hiermee 
aan de thans gehanteerde 201 B norm. 

Figuur 15 Detectiekans van de gevechtsleidingsradar te Herwijnen op 1000 voet in het 
schaduwgebied van het bouwplan voordat deze is gerealiseerd (baseline). Op dit 
figuur is detectiekansmiddeling toegepast. De stippellijnen geven aan 
waarlussen de schaduw kan gaan ontstaan. De brulne lijn geeft de contour weer 
van de thans gehanteerde 2018 1000 voet normvlak van de 
gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligan. 
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Flguur 16 Detectiekans van de gevechtsleidingsradar te Nieuw Milligan berekend op 1000 
voet in het schaduwgebied van het bouwplan nadat deze is gerea/iseerd. Op 
deze figuur is detectieksnsmiddeling toegepast. De stippellijnen geven san 
waartussen de schaduw ontstaat. De bruins lijn geeft de contour weer van de 
thens gehanteerde 2018 1000 voet normvlak van de gevechtsleidingsradar ta 
Nieuw Milligan. 

Figuur 17 Het gebied waar de schaduw optreedt uit Figuur 24 grater weergegeven, dus 
nadat het bouwplan is gerea/iseerd. De wit gestippelde lijn geeft het 
oorspronkelijke bereik aan zonder het bouwplan. De dunne bruine lijn geeft de 
contour weer van de th ans gahanteerde 2018 1000 voet normvlak van de 
gevechtsleidingsradar te Nieuw Mill/gen. 
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Detectiekans van de gevechtsleidinqsradar te Herwiinen in de directe nabiiheid 
van het bouwplan met de V136 turbines 

In Figuur 18 wordt de detectlekans van de gevechtsleidingsradar te Herwijnen met 
toepassing van de middeling getoond van de baseline (zonder voorgenomen 
bouwplan) voor het gebied rond het nog te realiseren bouwplan. Zeals hierboven 
gesteld bevindt dit gebied zich in een 1000 voet normhoogtevlak. Tevens is 
middeling van detectiekansen binnen een cirkel met een straal van 500 m 
toegepast. Figuur 19 toont de detectiekans voor hetzelfde gebied, na realisatie 
van het bouwplan. In Figuur 20 is het gebied vergroot weergegeven. De minimale 
detectiekans die door het Ministerie van Defensie wordt geeist bedraagt 90%. 
In de green gekleurde gebleden wordt aan deze eis voldaan. Na realisatie van het 
bouwplan is er op de toetsingshoogte van 1000 voet vermindering van de 
detectiekans tot geconstateerd. Het bouwplan voldoet dus niet aan de thans 
gehanteerde 2018 norm. 

Figuur 18 Detectlekans van de gevechtsleidingsradar te Herwijnen op 1000 voet boven het 
bouwplan voordat dit is gerealiseerd (baseline). De locatie van hat bouwp/an is 
ook weergegeven. De paarse stippen geven de locaties aan van de huidige 
windturbines Op dit figuur is detectiekansmiddeling toegepast. 
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Figuur 19 Detectiekans van de gevechts/eldingsradar te HelWljnen op 1000 voet boven het 
bouwplan nadat deze is gerealiseerd. De Jocaties van de nieuwe windturbines 
zijn aengegeven met gele stippen. 

Flguur 20 Het gebied rond het bouwp/an ult Figuur 19 groter weergegeven. 
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Detectiekans van de gevechtsleidingsradar te Herwijnen in de directe nabiiheid 
van het oude bouwplan met de 4 MW worst case turbines 

Figuur 21 toont de detectiekans voor hetzelfde gebled als in Figuur 18, na 
realisatle van het oude bouwplan met 4 MW worst case turbines. In Figuur 22 is 
het gebied vergroot weergegeven. De minimale detectiekans die door het 
Ministerie van Defensie wordt ge~ist bedraagt 90%. In de groen gekleurde 
gebieden wordt aan deze eis voldaan. Na realisatie van het bouwplan is er op de 
toetsingshoogte van 1000 voet vermindering van de detectiekans tot 
geconstateerd. De detectiekans met een 4 MW worst case turbine is lager dan 
nieuwe bouwplan met V136 turbines. Oak is het gebied waarin niet aan de norm 
wordt voldaan circa 0. 7 km2 grater. 

Flguur 21 Detectiekans van de gevechtsleidingsradar te Herwijnen op 1000 voet boven het 
bouwplan nadat daze is gerea/iseerd. De /ocaties van de nieuwe windturbines 
zijn aangegeven met gale stippen. 

DEPARTEMENTAALVERTROUWEUJK 

Datum 
23 juli 2018 

Onze referentia 
OHW-2018-0100315753-0V

revised 

Blad 
26132 



TNO innovation 

---··------------ for life ---··---
DePARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 

Flguur 22 Het gebied rond het bouwplan ult Figuur 22 groter weergegeven. 
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Detectiekans van de qevechtsleidingsradar te Herwiinen in de schaduw van het 
bouwplan met de V136 turbines 

In Figuur 23 is de detectiekans op 1000 voet van de gevechtsleidingsradar te 
Herwijnen uitgerekend voor de gebieden waar schaduw kan ontstaan ten gevolge 
van het nog te realiseren bouwplan. Op daze resultaten is detectiekansmiddeling 
toegepast met een straal van 500 m. In Figuur 24 is de detectiekans berekend 
voor hetzelfde gebied na realisatie van het bouwplan. In Figuur 25 is het 
schaduwgebied na realisatie van het bouwplan vergroot weergegeven. 
In deze en voorgaande figuren is met een blauw gekleurde lijn de contour van de 
thans gehanteerde 2018 1000 voet normvlak getekend van de 
gevechtsleidingsradar te Herwijnen. Uit de figuren blijkt dat het verties aan bereik 
van de radar circa m is op deze hoogte in de sector waarin schaduwwerking 
optreedt achter het bouwplan. Het bouwplan voldoet hiermee niet aan de thans 
gehanteerde 2018 norm. 

Figuur 23 Detectiekans van de gevechts/eJdingsradar te Herwl)nen op 1000 voet in het 
schaduwgebied van het bouwplan voordat deze is gerea/iseerd (baseline). Op dit 
figuur is detectiekansmidde/ing toegepast. De stippellijnen geven aan 
waarlussen de schaduw kan gaan ontstaan. De b/auwe lijn geeft de contour 
weer van de thans gehanteerde 2018 1000 voet normvlak van de 
gevechtsleidingsradar te Herwijnen. 
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F'iguur 24 Detectieksns van de gevechtsleldingsradar te Herwijnen berekend op 1000 voet 
in het schaduwgebled van het bouwplsn nadat deze Is gerealiseerd. Op deze 
figuur is detectiekansmiddeling toegepast. De stippellijnen geven aan 
waartussen de schaduw ontstaat. De blauwe lijn geeft de contour weer van de 
thans gehanteerde 2018 1000 voef normvlak van de gevechts/eidingsradar te 
Herwijnen. 

Figuur 25 Hef gebied waar de schaduw optreedt uit Figuur 24 grofer weergegeven, dus 
nadat het bouwplan is gerealiseerd. De zwart gestippelde lijn geeft het 
oorspronke/ijke bereik asn zonder hef bouwplan. De dunne blauwe lijn geeft de 
contour weer van de thens gehanteerde 2018 1 ODO voef normvlak van de 
gevechtsleidingsradar fe Herwijnen. 
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Detectiekans van de gevechtslejdingsradar te Herwijnen jn de schaduw van het 
oude bouwplan met de 4 MW worst case turbines 

In Figuur 27 is de detectiekans berekend voor hetzelfde gebied als in Figuur 24 na 
realisatie van het oude bouwplan met 4 MW worst case turbines. In Figuur 28 is 
het schaduwgebied na realisatie van het bouwplan vergroot weergegeven. 
In deze en voorgaande figuren is met een blauw gekleurde lijn de contour van de 
thans gehanteerde 2018 1000 voet normvlak getekend van de 
gevechtsleidingsradar te Herwijnen. Uit de figuren blijkt dat het verties aan bereik 
van de radar circa is op daze hoogte in de sector waarin 
schaduwwerking optreedt achter het bouwplan. Het verlies aan bereik voor het 
oude bouwplan met 4 MW worst case turbines is hiermee grater dan voor het 
nieuwe bouwplan met V136 turbines. 

Flguur 26 Detectiekans van de gevechtsleidingsradar te Harwijnen berekend op 1000 voet 
in hat schaduwgabied van hat bouwplan nadat daze is gerealiseerd. Op deze 
figuur is detectiekansmiddaiing toegepast. De slippe/lijnen gaven aan 
waartussen de schaduw ontstaat. De biauwe lijn geeft de contour weer van de 
thans gehanteerde 2018 1000 voet normvlak van da gevechts/eidingsrsdar te 
Herwijnen. 
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Figuur 27 Het gebied waar de schaduw optreedt uit Figuur 26 groter weergegeven, dus 
nadat het bouwplan is gerea/iseerd. De zwart gestippelde lijn geeft het 
oorspronkelijke bereik aan zonder hat bouwp/an. De dunne blauwe l/jn geeft de 
contour weer van de thans gehanteerde 2018 1000 voet normvlak van de 
gevechtsleidingsradar te Herwijnen. 
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6 Aflcortingen 
AHN Actueel Hoogtebestand Nederland 
CTR Controlled Traffic Region 
EWC GB Early Warning Capability Ground Based 
LIB Luchtvaart lnpassingsbesluit 
MASS Military Approach Surveillance System 
MPR Medium Power Radar 
NAP Normaal Amsterdams Peil 
NASA National Aeronautics and Space Administration 
PSR Primary Surveillance Radar 
Rarro Regaling algemene regels ruimtelijke ordening 
RDS Rijksdriehoekstelsel 
SMART-L Signaal Multibeam Acquisition Radar for Tracking, L band 
SRTM Shuttle Radar Topography Mission 
TAR Terminal Approach Radar 
WFF Wind Farm Filter 
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Gemeente Lingewaal doc84 

MEMO 

Van 

Aan B&W 

Datum 9 augustus 2018 

Onderwerp conceptagenda informatiebijeenkomst militaire radartoren, Broekgraaf 1, 
Herwijnen. 

Reg.nr. Z-17-15619/INT-18-12831 

Datum informatiebijeenkomst: dinsdag 21 augustus 2018 
tussen 19.30 uur en 21.00 uur Tijd 

Plaats raadzaal, gemeentehuis Asperen, Raadhuisplein 3 

Conceptaqenda: 

1. Opening (door wethouder E. van Sambeek); 

2. lntroductie (externe) dagvoorzitter•••••• 
(Hij coordineert de bijeenkomst, voert de regie). 

3. 

Voorstellen aanwezige sprekers en deskundigen; 
Vaststellen bespreekpunten: 
a. Hoe hoog is de straling, veroorzaakt door de aangevraagde radartoren en 

hoe verhoudt zich deze straling tot de vastgestelde stralingsnormen? 
b. Kan er in begrijpelijke taal uitleg warden gegeven over de ter inzage liggende 

stralingsrapporten van Thales? 
c. Is er een verband tussen straling en ALS? 
d. Welke afstandsnormen gelden er en op welke fysieke hoogte vanaf het 

maaiveld is er invloed hiervan? 
e. Zijn er gezondheidsrisico's van straling door de radar voor mens en dier in 

de directe omgeving van de radartoren? 
f. Evt. anders vragen (aan te dragen door de aanwezigen) 

lntroductie •••••••••••d van het Ministerie van Defensie); 

4 . Presentatie uitleg Stralingsrapport door TNO; 

5. Reactie doo••••••· vertegenwoordiger van het RIVM; 

6. Gelegenheid tot het stellen van vragen; 

7. Toelichting verdere procedure en afsluiting (door wethouder E. van Sambeek). 
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........... a.SJ.ALJD_._c_o __________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: woensdag 9 december 2020 08:18 
Aan: 
Onderwerp: FW: Visie LGL op onderstaande casus 

Van:······ 
Verzonden: woensdag 22 augustus 2018 07:13 
Aan: C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
Onderwerp: RE: Vlsie LGL op onderstaande casus 

• 
Zoals overlegd, graag nog een keer bij het windmolenproject polsen of ze willen praten over een alterantieve opstelling 
die minder verstoring veroorzaakt. Tevens bij verklaring van geen bezwaar scherp wegzetten dat dit een uitzonderding 
is verbonden aan een eerdere verleende toestemming. 

Groet, 

-
From: C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
Sent: dinsdag 21 augustus 2018 10:00 
To: mindef.nl> 
Subject: RE: Visie LGL op onderstaande casus 

-
Formeel heeft het CLSK al in 2016 toestemming gegeven voor dit windpark, er is indertijd niet gerekend met een Smart
L op Herwijnen. De huidlge berekening met de daadwerkelijke geplande windmolens, zijn minder ingrijpend op het 
bereik dan hetgeen waarvoor ze feitelijk al toestemming hebben. Die voorgaande toestemming was afgegeven op een 
worst case scenario, dus een windmolen met een grotere radarverstoring. lk stel voor dat het CLSK dit verlies moet 
accepteren, en wij dus een hernieuwde verklaring van geen bezwaar op dit wind park moeten afgeven. 

Verder is de dekking van de Smart L in Nederland met slechts 2 radars die elkaar niet ondersteunen nogal dun. Er zijn 
meerdere projecten die bij de MASS met 6 sensoren geen probleem zijn maar waarbij de Smart -L de beperkende factor 
is. lk weet dat het de wens is om het aantal windmolens in de komende jaren aanzienlijk toe te laten nemen, met de 
huidige toetsingsmethode zullen weals CLSK behoorlijk onder druk te komen staan. Mogelijk kunne we hler vooraf al op 
anticiperen . 

• 
Van:················
Verzonden: dinsdag 7 augustus 2018 08:35 

Aan: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN <11••••rmn!lrund;Hetf.f.n!nl:>;······· 
C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 mindef .nl> 



CC: PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2••••1Jm1D.iinnd~e~f.Jllnl>;······ 
BS/AL/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41 mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Visie LGL op onderstaande casus 

Hoi-en. 

lk denk dat het de moeite waard is om in overleg te gaan om te bezien wat e mogelijk is tav ander typen windmolens, 
maar met name tav de opstelling, die nu in een lijn is tov de radar. Als we bij start overleg aangeven dat we niet 
terugkomen op de eerder gegeven toestemming, maar graag willen bezien hoe we een goede oplossing voor beide 
partijen kunnen krijgen, dan moet dat m.i. mogelijk zijn. 

Groet, 

-
From: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN 
Sent: maandag 6 augustus 2018 16:27 

To:;;:E!:;;;55~:~5~!~5!55 mindef.nl> Cc: PLVC-LSK/DO/C41SR/'SS.A~l:R~C2====~m~i~ndee*f.~nl:>;·········· 
C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 mindef.nl>;I BS/AL/OS/Dir. Plan,/Afd IV&C41 

mjodef.nl> 
Subject: RE: Visle LGL op onderstaande casus 

-
Dan is dit het antwoord op jouw vraag. 

lk verwacht niet dat de beheerder van het windmolenpark bij Deil bezwaar gaat mak"E!n tegen de plaatsing van de 
SMART-Lop Herwijnen. Ze hebben immers al toestemming van ans om te mogen bouwen en er is voor hun dan oak 
geen reden om bezwaar te ma ken. 

Probleem voor defensie is nu echter wel dat we dus zullen moeten levee met een verstoring van dit windmolenpark op 
onze SMART-L. 

Met vriendelijke groet, 

Dlrectle Projecten 
Defensle Materleel OrganlsatJe 
Mlnisterle van Defensle 
Kromhoutkazeme I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3S09 BB I Utrecht I MPC SSA 

iii!!:!<>"' Project Management Assistente: +31····· 

Van:······ BS/AL/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41 
Verzonden: maandag 6 augustus 2018 16:16 

Aan: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP :R:OiJN;:5555~m=i~nd~e~f.lnil>~~~~~~ CC:··················- mindef.nl>; -PLV C-LSK/DO/C41SR/SAtR C2 mindef.nl>; C-LSK/DO/C41SR/SAIR 
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C2-- mjndef.ol> 
Onderwerp: RE: Visie LGL op onderstaande casus 

Dag •• 

Wist ik ook niet meer maar nog op kunnen zoeken. 
De door CLSK verleende instemming met de realisatie van windpark Oeil dateert van eind 2015. Op dat moment werd er 
nog niet getoetst op verstoringen door de SMART-Lop Herwijnen., enkel op de MPR radars. Zowel voor de MASS alsook 
de MPR waren er geen ontoelaatbare verstoringen (zie bijlage). 

Sluit me aan bij hetgeen je al schrijft, intrekken van de toestemming voor Wind park Deil verkregen voor de oude 
configuratie van windturbines is niet meer mogelijk. Het niet instemmen met de wijziging in type is wel een optie. Het is 
dan wel noodzakelijk om vast te stellen wat de 'oude' configuratie van windturbines voor verstoring- op de Smart-L 
Herwijnen zodat je geed kan vergelijken. Het- geen zin om niet in te stemmen als de verstoring tussen de oude en 
de nieuwe configuratie identiek is of wellicht zelfs de kant van meer verstoring op gaat. 

Greet, 

Van: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN 
Verzonden: maandag 6 augustus 201815:43 

Aan: BS/ AL/OS/Dir. Plan./ Afd IV&C411:=~==m=inide~f~.n~l>~m 
CC:.,~~~~~~'5~~=====~~~·~· mindef.nl>;······· -PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Visie LGL op onderstaande casus 

Goedemiddag •• 

lk heb vanmiddag over onderstaande met······· (RVB) gebeld. 

Volgens hem had defensie ongeveer drie jaar geleden al toestemming voor de bouw van het windmolenpark bij Deil 
(gemeente Zaltbommel) gegeven, op basis van een radarverstoringsonderzoek door TNO. De energiemaatschappij heeft 
nu aangegeven een ander type windmolen te wlllen plaatsen en vraagt defensie om toestemming hiervoor. Omdat we 
blijkbaar eerder wel al toestemming voor het park hebben gegeven, is het volgens• niet meer mogelijk om de bouw 
van het park tegen te houden. Hooguit kunnen we niet akkoord gaan met het nieuwe type windmolen, waarbij de 
energiemaatschappij bereid is om het oude type te plaatsen. 

lk vraag me dan ook af op basis waarvan we drle jaar geleden wel toestemming voor dit park hebben gegeven. Kun jij 
neg achterhalen wat TNO indertijd in haar rapport heeft gezet over dit park? In een TNO rapport van vorig jaar 
(bijgesloten) is dit park ook terug te vinden en wordt aangegeven dat het verlies van radardekking door dit park "sterk" 
is. 

Voor de volledigheid, de gemeente Zaltbommel heeft geen zienswijze ingediend tegen de plaatsing van de SMART-L bij 
Herwijnen, maar goed dat Is vanuit hun perspectlef ook niet nodig omdat ze toch al toestemming hadden. 

Met vrlendelljke groet, 

Hoofu Project!reau ACCS & ProjecJe1der AD'iS 

Directie Projecten 
Defensle Materleel Organlsatle 
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Ministerle van Defensle 
Kromhoutkazeme I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

----~' 
Project Management Assistente: +31····· 

Van: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN 
Verzonden: donderdag 2 augustus 2018 10:00 

Aan1::j==~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 1••••mindef.nl> CC:I JW, MAJ, Ing., OMO/MATLOG/PROJN/~PR1o1J1os1Tl<.liWiiiiiiiiiii LSK/DO/C41SR/SAIR C2 mjodef.nl>;• 
mindef.nl> 

Onderwerp: Re: Visie LGL op onderstaande casus 

-
Volgens mij niet omdat de eerste publicatie al is geweest en bij mijn weten door Deil geen zienswijze is ingediend. Voor 
zover ik weet kunnen alleen indieners van een zienswijze bezwaar maken, dus zou de energiemaatschappij die dit park 
wil plaatsen daarmee te laat zijn. 

Maar ik zal de experts bij RVB even vragen en kom hier volgende week op terug. 

Verstuurd vanaf mijn IPad 

Op 2 aug. 2018 om 09:53 heeft··················-<11•••1mmfilin~d[teffJ.n!l!I> 
het volgende geschreven: 

Hoi •• 

Zie de case hieronder. Denk je dat een afwijzing van het verzoek gevolgen kan hebben voor de 
vergunning en plaatsing van de SMART-Lop Herwijnen? 

Groet, 

-
From: PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
Sent: donderdag 26 Juli 2018 11:03 

To:•llllllllllllll•llllllllllllllllllllillllllll!mrui~nd~e~f.filnl> 
Subject: FW: Vlsle LGL op onderstaande casus 

lk kan hier geen akkoord op geven, jij wel? 

Het bezwaar van de gemeente mbt Herwijnen gaat dat over de consequenties voor de 
windmolenparken? 

Grtz,. 
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Van: C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
Verzonden: woensdag 25 juli 2018 16:16 
Aan: PLV C-LSK/OO/C41SR/SAIR C2 ·····~mmlmnd~eiJf.n!lJ.I:> 
Onderwerp: Visle LGL op onderstaande casus 

-
Er is een radarverstoringsonderzoek gedaan naar een windmolenpark bij Oeil. Voor de MASS radars 
levert dit weinig problemen op, maar voor de nieuwe SMART Lop Herwijnen zijn de gevolgen 
aanzienlijk. We verliezen hieriii meter van het bereik op Normaliter zou dit direct een 
afwijzing opleveren, echter ben ik bang dat zij dan bezwaar tegen Herwijnen gaan ma ken, deze is juist 
weer randvoorwaardelijk voorvele parken In de flevopolder. We zullen deze dan ook zorgvuldig moeten 
aanlopen.Kan LGL met dit verlies in radar dekking leven? lndien niet en het blijkt dat o~ 
dekking wel de limiet haalt, hoe staan jullie er dan in? 
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......... a.SJ_A_LJD __ c_o ____________________________________ _ 

Onderwerp: FW: Verklaring van geen bezwaar Windplan BJauw (d.d. 7 augustus 2018, nr. 
DHW-2018-0100316082-DV) 

Van: ri" ov eid.nl> 
Verzonden: donderdag 6 september 2018 16:36 
Aan: 
CC: BV' 

ri "ksovcrheid. > 
Onderwerp: Verklaring van geen bezwaar Windplan Blauw (d.d. 7 augustus 2018, nr. DHW-
2018-0 I 00316082-DV) 

Geachte mevrouw 

Het radarverstoringsonderzoek voor het windpark Blauw dat u door TNO hebt laten uitvoeren 
(d.d. 7 augustus 2018, nr. DHW-2018-0100316082-DV), is beoordeelddoorhctCommando 
Lucbtstrijdkracht.en (CLSK) van het ministeric van Defensie zoals bedoeld in art 2.5 vierde lid 
van de Regcling algemene regels ruimtelijke ordening. 

Hierbij volgt het resultaat op het verzoek voor afgifte van cen Verklaring van gecn bezwaar 
(VGB) voor Windpark Blauw. 

In de aanvraag voor afgifte van ecn verklaring van geen bezwaar komt de naam Klokbekertocht 
voor. In bet radarverstoringsrapport wordt deze aangeduid als Vuursteentocht, maar zal hierbij 
worden aangeduid als Klokbekertocht. 

Voorts wordt deze VGB opgesplitst in drie delen: 

Deel I de Buitcndijkse windmolcns 
Deel 2 Klokbekertocht en Rivicrduintocht 
Deel 3 Elandtocht en Rendiertocht 

1 De buitenc1iilsse windmolens: 
V oor zowel de MASS als de MPR radars blijft de radardekking boven de 90 %. Het verlies aan 
bereik voldoet aan de in 2018 gestelde norm. 
Het CLSK heeft dan ook geen bezwaar tegen de reaJisatie van de buitendijkse windmolens van 
Windparkblauw volgens dit getoetst.e plan. 

2 Klokbckertocht en Rivierduintocht 
V oor zowel de MASS als de MPR radars blijft de radardekking boven de 90 %. Daartegcn wordt 
er een onacceptabel verlies van bercik van de MPR te Nieuw MilJingen gcleden. Hct CLSK 



maakt clan ook be-zwaar tegen de realisatie van de windmolens Klokbekertocht en 
Rivierduintocht van Windpark Blauw volgens dit getoetste plan. Echter het CLSK zal geen 
bezwaar maken tegen de realisatie van dit plan na hct in werking tredcn van de MPR op de 
nieuwe locatie te Herwijnen. 

3 Elandtocht en Rendiertocht: 
V oor zowel de MASS als de MPR radars blijft de raclardekking boven de 90 %. Het verlies aan 
bereik voldoet aan de in 2018 gestelde norm 
Het CLSK .. dan ook geen bezwaar tegen de realisatie van de winmolens Elandtocht en 
Rendiertocht van Windparkblauw volgens dit getoetste plan. 

Het CLSK .. de wens een nieuwe MPR te plaatsen nabij Herwijncn, deze zal de MPR te 
Millingcn vcrvangen. Het Windpark Blauw komt dan buiten het toetsingsgcbied voor de radar te 
Herwijnen liggen. De realisatie van de MPR te Hcrwijnen is echter nog ongewis, en dus kan er 
niet worden aangevangen met de bouw van bet windpark K.lokbekertocht en Rivierduin tocht. 
Het verlies in bcreik wordt veroorzaakt door het object en niet door de draaiende wieken. Na in 
werking treden van de MPR te Herwijnen kan een aanvang gemaakt worden met de bouw van 
Klokbekertocht en Rivierduintocht. 

Hopende u hiermee voldoendc te hebben geinformcerd. 

Met vriendelijke groet, 

Omgevingsmanager vastgoed Defensie 

Cluster Ruimte I Sectie Omgevingsmanagement 
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement I Dlrectie Vastgoedbeheer 
Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Postbus 1616912500 BD Den Haag 
bezoekadres: St Jacobsstraat 200 - 4c verdieping I 3511 BT Utrecht 

(secretariaat) 
ri' overheid.nl 

W http://www.riiksvastgoedbedrijf.nl 

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 juli 2014 
is ontstaan uit een fusie van vier vastgocddiensten: de Dienst V astgocd Defensie, de 
Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed 

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 afzcnder te 
melden en het bericht te verwijdcren. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkhcid voor schade. 
van weJke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch vcnenden 
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-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: Ing., OMOIMATLOG/PROJN/OMP PROJN 
CC: 

an uOptr 

BSIAUOS/Dir. PlanJAfd IV&C41;-lll•lll 
C41SR/SAIR C2; EMSD, BS/ALJDS/Dir. 

Onderwerp: RE: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen 

Hoi •• 

De uitspraak I verwachting van baart mij grate zorgen! 

M.i. moet dit sowieso een stapje hoger worden geescaleerd. 

Groet, 

-
From: BS/ Al/OS/Dir. Plan./ Afd IV&C41 
Sent: maandag 24 september 2018 13:59 
To: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN ; •••••• EMSD, CLSK/PLV C-
LSK/DO/C41SR/SAIR C2 ; C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
Subject: FW: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen 

Heren, 

Onderstaande ter Info. 

Best•••• 

Ik ben net gebeld door van RVB over de verhulzlng van de lange afstands radarpost van 
Nleuw Milligan near Harwljnan. Daze verhulzlng Is onder andere nodlg om wlndparken Groen en Blauw In 
Flevoland mogelljk te maken. Blj de bestaanda radarpost In Nleuw Miiiigan gevan die nleuw geplande wlndparken 
teveel verstorlng van hat radarbeeld. 

Hlj gaf aan dat ondanks de posltlef verlopen 3• voorllchtlngsbljeenkomst elnd augustus het college van B&..W/ de 
wethouder (vermoedelljk) nlet een posltlef advles wll koppelen aan het raadsvoorstel dat morgen near de 
gemeenteraad van Ungeweal wordt gestuurd. Dlt raadsvoorstel staat voor 11 oktober op de agenda van de 
gemeenteraad, waarln CU, SGP en een belangrtjk deel van CDA tegen de radarpost lljken ta zljn. In november zijn 
er gemeenteraadsverklezlngen lvm gemeentelljke herlndellng. 

Op verzoek van••••••• zal ••••••• bellen met de wethouder. 

Hat loopt dus minder voorspoedlg dan gehoopt. Nu zljn jullle op de hoogte van de stand van zaken zoals lk die nu 
ken. 

Het lljkt me gewenst als verdere actles afgestemd worden met Mall: zle CC. 
Ik hoop dat hlj ons ook verder op de hoogte houdt van de ontwlkkellngen en hulptroepen Jnschakelt als dat nodlg 
Is ... 

Met vriendelijke groeten, 

Adviseur duurzame energie 
[Paglnanummer] 



-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

-
JlnJag 25 septeml!r 20181 JI C-LSK/OO/C4ISR 

ME: Ter lnfo:Verplaa&mg ra£post naar Herw1]nen 

doc 88 

Dit is alleen "parallel" besproken maw tijdens de behandeling van Herwijnen kwam dit ter tafel en werd aangeven 
dat een persoon (weet even niet meer wie maar had eerder een bestuurlijke functie in die regio dan wel de 
provincie) de wethouder zou spreken. 
Daarnaast zou er later op de dag (avond?) de gedeputeerde voor Gelderland met de Burgemeester dan wel de 
wethouder spreken. Naast natuurlijk de onverklaarbare draai van B&W is ook het belang voor Gelderland en het Rijk 
in het algemeen onderwerp van gesprek. 
lk heb nog geen terugkoppeling mogen ontvangen. Misschien dat dat inmiddels wel heeft ontvangen? 

Groet -
Van:·················· 
Verzonden: dinsdag 25 September 2018 14:11 
Aan: C-LSK/DO/C41SR 
Onderwerp: Fwd: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen 

Ref het risico op een "neen" van Lingewaal. Deze communicatie liep parallel met de stuurgroep gisteren. 
Hct idee is dus om toch wat strakker te sturen vanuit bet Rijk op hoger ambtelijk niveau. Is dit gisteren nog 
zo besproken? 

Groet, 

-
Van: ' Ing., DMO/MA TLOG/PROJN/DMP PROJN" mindef.nl> 
Datum: dinsclag 25 september 2018 om 08:27:06 
Aao: ' ~mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen 

Eindelijk. 
Met vriendelijke groet, 

Hoofu Projectbureau ACCS &. ProJeCdelder ADSS 

Directle Projecten 
De fensle Materleel Organlsatle 
Mlnlsterle van Def ensle 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3S09 BB I Utrecht I MPC SSA 

[Paglnanummer] 



Van=••••••••••••••••• 
Verzonden: maandag 24 september 2018 15:32 
Aan: BS/AL/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41 mindef.nl>;••••••l Ing., 
DMO/MATLOG/PROJN/OMP PROJN mindef.nl> 
CC: EMSO, BS/AL/OS/Dir.Plan./AfdLuOptr<HNM.d.Groot@mlndef.nl> 
Onderwerp: RE: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen 

From: BS/AL/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41 
Sent: maandag 24 september 2018 15:27 

To:~~~~~~~~~~~=====:: ~·••lcmnllrund;!ie:f:f.n!nl>;••••• Ing., OMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN mindef.nl> 
subject: FW: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen 

Van: rijksoverheid.nl> 
Venonden: maandag 24 september 2018 15:17 
Aan: BS/ AL/OS/Dir. Plan./ Afd IV&C41 ~-·••rm!l.!irund;ke:f:f.n!nl> 
Onderwerp: RE: Ter lnfo:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen 

lk heb vanmorgen met- en afgestemd water zou moeten gebeuren. Wat ons betreft 

art.11 

Vandaag is ook het voortgangsoverleg over de radar Wier .• en- zullen de zaak daar ook bespreken. 
Waarschijnlijk vindt daar dan ook afstemming plaats wie actie vanuit Defensie moet nemen en wat de strategie 
(richting) moet warden wanneer de gemeente zich van dat alles niets aantrekt ••••••••••• 

art.11 

• 

[P&glnanummer] 
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- .. e
1111
s1_A

1111
L1_o_c_o __________________ _ 

Van: 
Verzonden: 

••••••••• PLV C-LSK/DMI 
dinsdag 25 september 2018 18:01 

Aan: 
CC: 

C-LSK/DO/C41SR 

1 EMSD, CLSK/PLV C-LSK/00; AOCS NM; 

Onderwerp: 
-PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
Re: ADSS Smart-L Wier en Herwijnen 

Bens. Ile ga dat binnenkort eens met de HDB bespreken als optic voor toekomstige projecten die het predi.kaat 
nationaal belang verdienen. 

With kind regards I Met vriendelijke groet, 

Air Commodore 

Sent from my iPad Pro 

Op 25 sep. 2018 om 17:35-
~mindef.nl> het volgende geschreven: 

Commodore, 

C-LSK/DO/C4ISR 

Om antwoord te geven op de vraag; ik denk niet dat er op dit moment iets vanuit CLSK een 
bijdrage kan leveren om dit proces te versnellen. 
Ile deel volledig bet inzicht dat tav de Defensieprojecten vastlopen in procedures vwb de 
ruimtelijke omgeving. Derhalve heb ik tijdens de vergadering ook opgebracht of bet niet 
mogelijk was om te appelleren aan bet (nationale) veiligheidsbelang om zo procedures te 
versnellen. De mensen van het RVB gaven aan dat dit geen haalbare kaart lijkt. Wei zijn er 
juridische procedures mogelijk bv een aanwijzing of bet reeds door mij bcschreven 
Rijksinpassingsplan om eca af te dwingen. Aandachtspunt hierbij is de benodigde ''harde" en 
gedetailleerde argumentatie maar zeer zekcr ook de benodigde tijd (schatting 2 tot 3 jaar) 
waardoor voor dit project dit geen snelle oplossing is. 
Persoonlijk denk ik dat het voor Defensie steeds bclangrijker wordt om capaciteit in te richten 
om aan de voorkant het RVB tc ondersteuncn bij dergelijke ruimtclijkc inpasssingsprojecten. 
Daarnaast kunnen we nadenken over het aan de voorkant oplopen van een argumentatie die het 
nationaal (veiligheids) belang adresseert. 

Groet -
Van: PLV C-LSK/DMI 
Verzonden: dinsdag 25 september 2018 09:18 
Aan: C-LSK/DO/C41SR ~mindef.nl> 
CC L V C-LSKIDO-@mindef.nl>; 



-.'AOCS NM-=-rnindef.nl>; 
~>; 

-PLV C-LSKJDO/C4ISR/SAIR C2-
0nderwerp: Re: ADSS Smart-L Wier en Herwijnen 

Beste-
Ilc lees bet nict in de mail, maar is er iets dat ik lean bijdragen? 
Daamaast is dit een volgend voorbeeld hoe we in de ruimtelijke omgeving in NLD vastlopen in 
procedures. Ile ga toch voorzichtig eens polsen in hoeverre we vinden dater voor 
defensieprojecten met het karakter van nationaal belang een andere aanpak. kan worden 
gevonden .••••••••••••• 

With kind regards I Met vriendelijke groet, 

Air Commodore 

Sent from my iPad Pro 

Op 24 sep. 2018 om 21 :12-··········· C-LSK/DO/C4ISR 
~> het volgende geschreven: 

Commodores, 

Vandaag dcclgenomen aan de Stuurgroep ADSS Smart-L voorgezetcn door----) 
Zoals verwacht werden de oorzaken bclicht van de opgetreden vertraging in de 
realisatie van de Smart-L op locatie Wier. 
Belangrijkste oorzak.en zijn een complex vergunningstraject 
( omgevingsvergunning, bouw en milieudeel) en een tussentijdse wijziging van de 
geluidsnonn door ILcnT. Uiteindelijk heeft hierdoor deter inzagelegging nog niet 
plaatsgevonden en is besloten de geplande aanvangsdatum van de bouw 
noodgedwongen op te schorten. Gevolgen hiervan zijn dat gereserveerde kritische 
bouwmiddelen moesten worden geannuleerd, geplande resources op andere 
projecten worden ingedeeld en er een nieuwe planning moet worden opgesteld. 
Bovenal zorgt dit dat het project vertraging oploopt en er dus ecn langere 
instandhouding van de MPR noodzakelijk is waarvan we allemaal weten dat dit 
een uiterst onzeker verhaal is. 

Het meest waarschijnlijke scenario is dat oadat de zienswijzen zijn ingediend (en 
afhankelijk van de cmst van deze zienswijzen) gestart lean worden met het 
opstellen van de planning en het reserveren van de (bouw)middelen. 
Op zijn vroegst kan dan rond 4 feb 2019 begonnen worden met de bouw, 
minimaal dus 4 maanden vertra&im~. en een opleveringsdatum van 1-10-2020 
voor locatie Wier en 1-6-2021 voor Herwijnen. 
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Dit kan nog verder worden vertraagd als blijkt dat de zienswijzen dermate veel 
aanpassingen vragen aan het ontwerp of andere mitigatieacties vragen. 
Mogelijkheden om de (aanvang) van de bouw op altematieve wijze te versnellen 
blijken niet mogelijk. Al met al een uiterst zorgelijke ontwik.keling. 

Of dat nog niet genoeg was werd verteld dat hedenochtend (!) het bericht was 
ontvangen dat bet college van B&W van gemeente Lingewaal zich niet meer 
positief heeft uitgelaten over de noodzakelijke wijziging van het 
bestemmingsplan benodigd voor de plaatsing van de radar in Herwijnen en <lit 
"neutraal" gaat voorleggen aan de gemeenteraad op 11 oktober a.s. Het "neutraal" 
voorleggen is erg ongebruikelij.ic en kan worden uitgelegd als dat B&W geen 
wijziging in het bestemmingsplan willen. 
Omdat er voor de provincie Gelderland veel aan is gelegen om de radar op 
Herwijnen te plaatsen (zij heeft een belang bij hogere windmolens in Flevoland 
hetgeen nu niet mogelijk is vanwege de verstoring op de radar in Nieuw Milligen) 
is contact gezocht met de gedeputeerde om B& W Lingewaal te overtuigen van 
het belang van een te wijzigen besternmingsplan. Onduidelijk is hoe eea gaat 
verlopen op 11 oktober. 

Er zijn een aantal opties in geval van een negatief besluit op 11 oktober te weten: 
• in beroep gaan tegen bet niet vaststellen besterruningsplan 
• Inpassingsplan (provinciaal- en rijksinpassingsplan), zorgt voor min 2 jaar 

vertraging, zorgt voor meer zienswijzen en vormt een uiterst onzeker 
traject 

• Reactieve aanwijzing (kan dit wel?) wat in ieder geval voor 3 jaar 
vertraging (onderbouwing) zorgt 

• Uiteindelijk plaatsing 2e radar op Nieuw Milligen. 

Besloten is om alles uit de kast te trekken om alsnog B&W en gemeenteraad 
Lingewaal te overtuigen van noodzaak: om akkoord te gaan met bet te wijzigen 
bestemmingsplan. Hiervoor zal men o.a. inspreken op de raadsvergadering. 

Omdat toch rekening moet worden gehouden met plaatsing op Nieuw Milligen 
worden de voorbereidingen getroffen om zo snel als mogelijk, maar na 11 
oktober (vanwege het signaal), over te gaan tot indienen van de aanvraag van 
vergunning (bouw- en omgevingsvergunning) op Nieuw Milligen. Het moge 
duidelijk zijn dat een eventuele plaatsing van de radar op Nieuw Milligen vanuit 
operationeel perspectief niet de voorkeur verdient (m.indere dekking) maar dat dit 
wel een reele opties is. 

Al met al een verontrust bericht doordat er minimaal 4 maanden vertraging gaat 
optreden voor locatie Wier en de haalbaarheid voor plaatsing op Herwijnen 
uiterst onzeker is geworden. 

Uiteraard heb ik in bet gezelschap van DMO, RVB en DPlan het operationeel 
belang van een snelle oplevering van de SMART-L radars uitgedragen en 
aangegeven dat met de precaire staat van onderhoud het allerminst zeker is <lat de 
vertraging zonder gevolgen voor de taakstelling kan verlopen. 
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-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

•• e.a., 

Betere ideeen van harte welkom, maar ik denk dat de inspraak beperkt moet blijven tot het (nogmaals) benoemen 
van de feiten: de locatie is vanuit dekkingsperspectief gunstig en er is een groot nationaal belang mee gemoeid. 
Daarbij levert de radar geen gezondheidsrisico's op en valt de installatie grotendeels weg. 

• art.11 

Groet, •• 

Met vr1endelljke groet, 

Cnlor 6eleldsa9vlseur kMeilng tuchtoptr!en 
RPAS, Space & Air Operations Control 

Dlrectle Plannen 
Defenslestaf 
Mlnlsterie van Defensle 
Pleln Kalvennarkt Complex I Kalvermarkt 32 I 2511 CB I DEN HAAG I Kamer C106 
Postbus 20701 I 2500 ES I DEN HAAG I MPC 588 

M: I 

mlndef.nl 
www.defensle.nl 

Van: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN 
Verzonden: woensdag 26 september 2018 09:23 
Aan: MATLOG/PROJN; DMO/MATLOG/PROJN/STGP; 

Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN; DOSCO/ST DOSCO/DVM ;-

BS/Al/HDB/Belmdwrs; rijksoverheid.nl'; rijksoverheid.nl';-====· 
C-LSK/DO/C41SR; MMOAS, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr ;I 

EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
CC: %AOSS, OMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN; , BS/Al/OS/Dir. Plan.; ••••• 
•••• PLV C-LSK/DO; PLV C-LSK/OMI 
Onderwerp: Ter info: Vertraglng ADS Herwijnen. Beslissing college Lingewaal 

Dame, heren, 

Het college heeft gisteren toch besloten om het raadsvoorstel met een positief advies in te brengen. Er wordt echter 
wel een passage aan toegevoegd met het verzoek rekening te houden met de sentimenten van de omwonenden. 

[Paglnanummer] 



. Het raadsvoorstel staat voor 11 oktober op de agenda van de gemeenteraad, waarin CU, SGP en een 

belangrijk deel van CDA tegen de radarpost liij:jk~e~n~t~e~z:ij~n~. ~~~"··············· I art.11 

lnmiddels hebben wij een verzoek tot inspreken tijdens de raadsvergadering ingediend. lk hoor graag of iemand ons 
kan adviseren in het bepalen van de beste aanpak voor dit inspreekverzoek. 

Met vriendelljke groet, 

Hoofu ProJectbureau l@s i Pro1e£e1der ADSS 

Dlrectie Projecten 
Defensle Materieel Organisatie 
Mlnlsterle van Defensle 
Kromhoutkazer.ne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

M +31 
w www.Je&nsle~V~~nl 
Project Management Assistente: +31••••• 

[Pag!nanummer] 
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-BS/ALJDCO 

Van: Verzondan: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

-
lk heb aan beide antwoorden niets toe te voegen anders dan dat ik deze onderstreep. In al onze vergaderingen en 
communicatie over Windpark Blauw en Groen heeft Defensie steeds het voorbehoud van het verkrijgen van alle 
benodigde vergunningen voor het plaatsen van de SMART-Lop Herwijnen gemaakt. Dit is op deze wijze ook formeel 
kenbaar gemaakt als uitkomst van gemaakte afspraken tussen EZK en Defensie over deze windparken. EZK verzoekt 
hier dan ook om af te wijken van de eerder gemaakte afspraken en 'schuift' daarmee het risico van het verkrijgen 
van de benodigde vergunningen nu bij Defensie naar binnen. Zoals eerder al met EZK besproken is dit niet enkel een 
risico voor Defensie maar betreft het een gezamenlijk belang en daar hoort een andere handelswijze van EZK bij. 

Groet, 

Van:················· Verzonden: donderdag 27 september 2018 07:25 
Aan: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN; •••••••••••• 
BS/ AL/OS/Dir. Plan./ Afd IV&C41 
CC: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr ; •••••• DMO/MATLOG/PROJN/STGP 
Onderwerp: RE: Ter info:Verplaatslng radarpost naar Herwijnen 

Heren, 

Eenbee~eomgekeerdewereld.~···························· 
••Ilk zou de vraag terugleggen: De windmolenparken kunnen niet in Flevoland worden geplaatst als er geen 
aanpassing (concreet: terugzetten naar wat het eerder al was! I) komt van het besternmingsplan. Is EZK bereid een 
harde toezegglng te doen dat zij zorgen voor de aanpassing van het bestemmingsplan? 

Groet, 

-

- nee zeals de vraag gesteld is absoluut niet. Die zekerheid kan "ik" je in ieder geval niet geven, ook niet met het 
door jou genoemde voorbehoud. Oat zou mijns inziens alleen maar tot verkeerde verwachtingen leiden en het zou 
onze keuzemogelijkheden onnodig beperken. 

[Paglnanummer] 



Uiteraard gaan we (uit elgen belang) er echt van alles aan doen om Herwijnen als SMART-l locatie te gebruiken, 
maar zoals in het stuurgroep overleg al genoemd, is het maar de vraag of we wel alle middelen "willen" gebruiken 
om de plaatslng te forceren. 

lk heb wat mensen in cc getet. Mochten die een andere mening hier over hebben hoor ik dat graag. 

Met vnendelij ke groet, 

Hoofu Pro]£bureau !Js f Pro)ec:tlerder ADSS 

Directle Projecten 
Defensle Materleel Organlsatle 
Mlnlsterle van Defensle 
Kromhoutkazeme I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 9012S I 3S09 BB I Utrecht I MPC SSA 

M +31 

w www.Je&ns1e:ri1re%on1 

Project Management Assistente: +31••••• 

Van: rijksoverheid.nl> 
Verzonden: woensdag 26 september 2018 15:25 
Aan: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN ...... [!!m!.iJin~d!gef.f.n!nl> 
Onderwerp: FW: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen 

Zie hieronder het verzoek van EZ. Kun jij zo'n bevestiglng geven? Onder voorbehoud van onbekende ontwikkelingen 
die ervoor zouden kunnen zorgen dat de tweede SMART l tech op Milligen gaat komen? 
Groet -
Beste-

Bedankt voor jouw terugkoppellng. Zoals zojuist telefonisch door mij toegelicht gaat er volgende week een nota 
naar de minister van EZK waarin verzocht wordt om het vaststelllngsbesluit voor Windplan Blauw te ondertekenen. 
Gezien de onzekerheld bij de gemeente om positief te besluiten over de verplaatsing en de afhankelijkheid van die 
verplaatsing met een parkdeel van windplan Blauw, zouden wij vanuit EZK heel graag de bevestlging willen hebben 
dat de verplaatslng voor Defensie een gegeven is. Macht de gemeenteraad in oktober negatief besluiten, dat de 
lnzet van Defensle dan Is om de rulmtelijke lnpasslng op een andere manler te regelen (ofwel middels beroep op 
besluit ofwel via RCR of een andere weg). Oat geeft onze minister de zekerheid dat de verplaatsing een kwestie van 
tijd Is en niet inhoudelijk ter discussie staat. 

Zou j ij zo'n bevestiging kunnen vragen aan Defensie? Gezlen de korte termijn waarop wij met onze besluitvorming 
r ichting minister gaan (begin/media volgende week) zou het heel prettig zijn als wij dat deze week kunnen krijgen. 

Alvast veel dank voor de moeite, -
Van: rilksoverheid.nl> 
Verzonden: dlnsdag 25 september 2018 15:50 

Aan: mindef.nl:••••••••I <1••••••rvo.nl>;···· ••• 
[Paglnanunvner] 



Defenstestaf/ Dlrectle Plannen/ Afdellng IV&C41 
Mlnlsterle van Defensle 
Plein-Kalvermar1ct Complex I Kalvermarkt 32 I 2511 CB I Den Haag I Geb C kmr 306 
Postbus 20701 ( 2SOOES I Den Haag I MPC 586 

Van: BS/AL/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41 
Verzonden: maandag 24 september 2018 15:08 

Vindt er terugkoppeling plaats en is er nog een escalatie mogelljk indien het contact tussen 
de wethouder niet het gewenste resultaat heeft? 

Groet, 

Van: ......... rvo.nl> 
Verzonden: maandag 24 september 2018 13:35 
Aan: mjnez.nl> 
CC: 

mlnez.nl>);,====== ••I <I rvo.nl>; 

en 

minez.nl>; 
info@greenbrldgesadvies.nl: --•• BS/AL/OS/Dir. Plan./Afd IV&CAI mlndef.nl>; rijksoverheid.nl' 

<lllllllllllll!r~iikso~~ve~rhhe~igd.:!!lnl:>; .. rvo.nl>;llllllllllllll• 
••••1nml!ifi!ne~zLJ.nt!!I>; m lnez.nl> 
Onderwerp: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen 

Beste••• 

Ik ban net gebeld door van RVB over de verhulzlng van de lange afstands radarpost van 
Nleuw Milllgen naar Herwljnen. Oeze verhulzlng Is onder andere nodlg om wlndparken Groen en Blauw In 
Flevoland mogelljk te maken. Blj de bestaande radarpost In Nleuw Mllllgen geven die nleuw geplande wlndparken 
tavael verstorlng van het radarbeeld. 

Hlj gaf aan dat ondanks de poslt lef vertopen 3e voorllchtlngsblj eenkomst elnd augustus het college van B&W/ de 
wethouder (vermoedellj k) nlet een posltlef advles wll koppelen aan het raadsvoorstel dat morgen naar de 
gemeenteraad van Llngewaal wordt gestuurd. Dlt raadsvoorstel staat voor 11 oktober op de agenda van de 
gemeenteraad, waarln CU, SGP en een belangrljk deel van CDA tegen de radarpost lljken te zljn. In november zljn 
er gemeenteraadsvarklezlngen lvm gemeentelljke hertndellng. 

Op verzoek van••••••• zal••••••• bellen met de wethouder. 

Het loopt dus minder voorspoedlg dan gehoopt. Nu zljn jullle op de hoogte van de stand van zaken zoals tk die nu 
ken. 

(Paglnanummer] 



Het lljkt me gewenst als verdere actles afgestemd worden met ~ell: zle CC. 
Ik hoop dat hlj ons ook verder op de hoogte houdt van de ontwlkkellngen en hulptroepen lnschakelt als det nodlg 
Is ... 

Met vriendelijke groeten, 

Adviseur duurzame energie 

Rljksdienst voor Ondernemend Nederland 
Croeselaan 15 I 3521 BJ I Utrecht 
Postbus 8242 I 3503 RE I Utrecht 

T 
M 

http://www.rvo.nl 
rvo.nl 

De Rijksdienst voor Ondememend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en 
Intemationaal ondememen. 

Dit bcricht 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 ah.ender te melden en bet bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor scbade, van welke aard 
ook. die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzcnden van bcricbten. 

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. 

Oil boricht kan informatie bevatten die met voor u i!. beSlemd. lndien u 111et de geadres:.eerde bent of dit bericht abusievelljk an u t >egezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender le melden en het benchl le verwaJderen De Staat aarwaardt geen aansprakelijkhe1d voor schada van welke iard ook. die 
verband houdt mat risico s verbonden aan het alektronisch venenden von berichten 
This message may contain information that is not intended for you. 11 you are not the addressee or ll th1s message was sent to you by mistGl(e, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no ~ab~ity for damage of any kind resulting from 1he risks inherent in the 
electronic transm l>Socn of rne:.:.ages. 

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

This message may contain infonnation that is not intended for you. If you arc 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 Jiability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
Dit bcricht kan informatic bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocbt dat aan de afzender te meldcn en bet bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aaosprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
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-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

-

OMO/MA TLOG/PROJN/STGP 
donderdag 27 september 2018 08:26 

ng., 
BSIAUDS/Dir. PlanJAfd IV&C41 
•••• EMSD, BS/AUDS/Dir. PlanJAfdluOptr 

er m o: erp aa sing radarpost naar Herwijnen 

doc 92 

lk sluit me aan bij het standpunt van Mocht de gemeenteraad in oktober negatief besluiten, dan 
zal Defensie zich beraden. Herwijnen is absoluut onze prioritaire locatie, maar het afdwingen van ruimtelijke 
in passing is anno 2021 niet eenvoudig. Daarom blijft Nieuw-Milligen onze back-up. 
Wij kunnen de minister van EZK helaas niet het gewenste comfort bieden. 

Met vriendelijke groet, 

Plaatsvervangend directeur Projecten 
Defensie Materieel Organisatie 

mindef.nl 

Van=•• 
Verzonden: donderdag 27 september 2018 07:25 
Aan: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN; •••••• 
BS/ AL/OS/Dir. Plan./ Afd IV&C41 
CC: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr; DMO/MATLOG/PROJN/STGP 
Onderwerp: RE: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen 

Heren, 

Een beetje omgekeerde wereld .•••••••••••••••••••••••• 
••. lk zou de vraag terugleggen: De windmolenparken kunnen niet in Flevoland warden geplaatst als er geen 
aanpassing (concreet: terugzetten naar wat het eerder al was!!) komt van het bestemmingsplan. Is EZK bereid een 
harde toezegging te doen dat zij zorgen voor de aanpassing van het bestemmingsplan? 

Greet, 

-
From: Ing., DMO/MAnOG/PROJN/DMP PROJN 
Sent: woensdag 26 september 2018 19:58 
To: rijksoverheid.nl>; ••••••• BS/ AL/OS/Dir. Plan./ Afd 
IV&C41 mindef.nl> 
Cc: ~~~::~mii~ndieif~.nil>~;r-·· EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr minJlef.nl>; 
DMO/MATLOG/PROJN/STGP mindef.nl> 
subject: RE: Ter lnfo:Verplaatslng radarpost naar Herwljnen 

- nee zoals de vraag gesteld is absoluut niet. Die zekerheid kan "ik" je in ieder geval niet geven, ook niet met het 
door jou genoemde voorbehoud. Oat zou mijns inziens alleen maar tot verkeerde verwachtingen leiden en het zou 
onze keuzemogelijkheden onnodig beperken. 
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doc93 

~.a.S(.A.v.oc __ o ________________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: 

Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN 
woensdag 3 oktober 2018 14:46 

Aan: 
BS/Al/HDB/Belmdwrs; 
Plan,/ AfdluOptr 

EMSD, BS/AL/OS/Dir. 

CC: •• DMO/MATLOG/PROJN/STGP; rijksoverheid.nl' 
Onderwerp: RE: Ondersteuning inspraak raadsvergadering gemeente Lingewaal 

Ter info. De gemeenteraadsvergadering is ingepland op 11 oktober a.s. om 20:00 in het gemeentehuis in Asperen. 

Met vriendelijke groet, 

Hoofu ProJectbureau k&s f Pro1eC£1der £ss 
Dlrectle Projecten 
Defensle Materleel Organlsatle 
Mlnlsterle van Defensle 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

M +31 
mindef.nl 

W www.defens1e.nl/dmo 

Project Management Assistente: +31····· 
Van: Ing., DMO/MATIOG/PROJN/DMP PROJN 
Verzonden: woensdag 3 oktober 2018 09:55 

~AJJ;n~:Eii!5~!~~:;~~~~~=== 1•••• ss/AL/HDB/Belmdwrs ;-EMso, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
CC: DMO/MATIOG/PROJN/STGP ; •••••• rijksoverheid.nl 
Onderwerp: Ondersteuning inspraak raadsvergadering gemeente lingewaal 
Urgentie: Hoog 

Goedemorgen Heren, 

Zoals eerder gemeld, vlndt op 11 oktober a.s. in de gemeente llngewaal de raadsvergadering plaats waarin wordt 
besloten of het herbestemmingsplan wel of niet wordt vastgesteld. We hebben voor deze vergadering een verzoek 
tot inspraak ingedlend en weten al dat ook een van de omwonenden een verzoek hiervoor heeft ingediend. 

Uiteraard wil ik deze inspraak wel voor mijn rekenlng nemen, maar ik heb al eerder voor deze gemeenteraad een 
hele uitleg gegeven (ondersteund door TNO) en heb ook al vaker met deze mensen gesproken. Ze kennen mij dus als 
en weten hoe ik in deze casus sta. 

Het lljkt mlj dan ook dat we vanuit defensie een krachtlger signaal afgeven als lemand anders, bij voorkeur hoger uit 
de organisatle, de vijf minuten inspraak gebruikt om het belang van de radar in Herwijnen te benadrukken. 
Uiteraard zal ik hierbij ondersteunen. lk ben al met onze communicatie afdeling bezig met het opstellen van de 
tekst, maar zeals gezegd lijkt mij het signaal krachtiger als iemand anders het belang voor defensie (en dus 
Nederland) zou willen benadrukken. 

Willen jullle intern jullie eigen organlsatie eens polsen of hier mogelijkheden voor zljn? 

lk weet nog niet hoe laat de vergadering plaats vindt, dat hoop ik vandaag nog te horen. 

Met vriendelijke groet, 



HooM Projec&ureau ACCS a Proj!C5eider ADSS 

Dlrectie Projecten 
Defensle Materleel Organisatie 
Mlnlsterle van Defensle 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 
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........... a.SJ.A_v_o_c_o ____________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Ter info 

••••••••• C-LSK/00/C41SR 
donderdag 4 oktober 201810:13 

FW: MPR vervanging; vergunning Wier 
FW: gesprek.snotitie mindef met burgemeester gemeente Lingewaal (2) (002} 

Van: C-LSK/DO/C41SR 
Verzonden: donderdag 4 oktober 2018 10:12 

~~iiiii~E;~~PLv~~-LS~K~/=o=M=i=; iiiEii!~5~KAe PLV C-LSK/00; PLV C-LSK/AFD INTEGR; 
CLSK/PLV C-LSK; 

Onderwerp: RE: MPR vervanging; vergunning Wier 

Dag--

Mijn advies is om hier zeker gebruik van te maken. 
Voor de goede orde is ook Min Def reeds ingeschakeld om CDA burgemeester van de gemeente Lingewaal van het 
nationale belang te overtuigen. (Zie bljlage voor nadere duiding incl fiche). 

Greet -
Van: PLV C-LSK/DMI 
Verzonden: donderdag 4 oktober 2018 09:59 

•••••• C-LSK/DO/C41SR ..... mm!!Jinlf!!de~f.J!!nl>;········-KAB 
mindef.nl> 

~:!!EEE::~:P~LV c:--~LS~K/~o:o~===miinidieif.nil~>;==~~~···PLV C-LSK/AFD INTEGR mindef.nl>;I CLSK/PLV C-LSK 
mindef.nl> 

Onderwerp: Fwd: MPR vervanglng; vergunning Wier 

--Zie onderstaand verzoek vanuit OMO projecten aan mij om gebruik te maken van de inspraakmogelijkheld voor de raad 
van Lingewaal inzake de plaatsing van een SMART-L radar. Graag jullle advies. 

Met vriendelijke groet I With kind regards, 

Air Commodore 

Sent from my iPad 

Begin doorgestuurd bericht: 



Van:. DMO/MATLOG/PROJN/STGP"•••••IJmDJjio.ndwetl.f.JlOl!> 
Datum: 4 oktober 2018 om 08:27:37 CEST 

Aan: I PLV C-LSK/DMI" 1· ,====~m~in~d~e~f-~nl:> 
Kople: ' MATLOG/PROJN" mindef.nl> 
Onderwerp: FW: MPR vervanging; vergunning Wier 

Commodore, beste••I 

Misschien mag ik een beroep doen op je hulpaanbod. 

Op 11 oktober besluit de gemeenteraad van lingewaal over de wijziging van het bestemmingsplan voor 
het militaire terrein Herwijnen zodat daar een SMART-L radar kan worden geplaatst. Defensie heeft een 
inspraakgelegenheid, dat wil zeggen een korte toespraak aan de gemeenteraad om het nationale belang 
van de radar over het voetlicht te brengen. Zou j ij deze toespraak kunnen en willen houden? 

De gemeenteraadsvergadering vindt plaats op 11 olctober a.s. om 20:00 in het gemeentehuis in 
Asperen. Het gaat om 5 minuten, de projectleider bereidt een tekst voor en is aanwezig voor 
ondersteuning. 

lk hoar graag van je. 

Met vriendelijke groet, 

Plaatsvervangend directeur Projecten 
Defensie Materieel Organisatie 

mindef.nl 

Van=••••• DMO/MATLOG/PROJN/STGP 
Verzonden: woensdag 26 september 2018 07:20 

Aan: PLV C-LSK/DMI 1• ====~~m~in~d~e~f.n!nl> 
CC: MAnOG/PROJN <I mindef.nl> 
Onderwerp: RE: MPR vervanglng; vergunning Wier 

Commodore, beste 

Dank voor je hulpaanbod, indien nodig maken we daar graag gebruik van. 

Met vriendelijke groet, 

Plaatsvervangend directeur Projecten 
Defensie Materieel Organisatie 

mindef.nl 

Van: PLV C-LSK/DMI 
Verzonden: dinsdag 25 september 2018 18:08 

Aan: DMO/MATLOG/PROJN/STGPP::::: 
CC: MAnOG/PROJN 1 ........................ -
Onderwerp: Re: MPR vervanglng; vergunnlng Wier 
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Beste. 
Dank voor je terugkoppeling. In meer projecten lopen we vast in langdurige, ingewikkelde en 
onvoorspelbare vergunnings- en andere infraprocedures. lk ga binnen kort eens praten met de HOB 
over dit onderwerp. lk vrees dat het voor dit project geen korte termijn oplossing biedt. Zonder te 
twijfelen aan jullie inzet, wil ik toch graag aangeven dat ik groot belang hecht aan de vervanging van de 
MPR's die echt oud en der dagen zat zijn: nauwelijks nog in de vaart te houden. Druk houden op het 
proces is daarom belangrijk, en waar mogelijk wil ik graag helpen Oust let me know I). 

With kind regards I Met vriendelijke groet, 

Air Commodore 

Sent from my iPad Pro 

Op 25 sep. 2018 om 17:58- DMO/MATLOG/PROJN/STGP 

••••••lm!n!!in~dlletff .mnl> het volgende geschreven: 

Commodore, beste··· 

Gisteren is in de stuurgroep de problematlek rond de vervanging van de MPR 
besproken. Aanwezig waren • 
•••••• en vertegenwoordigers van OMO, DOSCO en het Rijksvastgoedbedrijf. 
Alie aanwezigen onderstreepten het belang van een spoedige vervanging van de radars 
(ikzelf ben vorige week op werkbezoek geweest in Nieuw-Milligen), maar er rust geen 
zegen op het proces. 

Situatie Wier 
Lange tijd leek de mijlpaal start bouw 1oktober2018 haalbaar, maar uiteindelijk is de 
ontwerpvergunningen tech te laat ter inzage gelegd. De bouwer is afgebeld. 
De stuurgroep heeft de situatie doorgesproken en scenario's voor het vervolg. 
Vergunningverlening is een taaie materie waarbij veel partijen een rol spelen en de 
vergunningverlener een onafhankelijke positie heeft. Oaarom is ervoor gekozen om 
eerst de zienswijzen op de ontwerpvergunningen af te wachten en op basis daarvan de 
bouw in te plannen. Start bouw zal op zijn vroegst begin februari zijn. 
Zadra leverancier Thales/BAM heeft kunnen herplannen, zullen de financiele gevolgen 
inzichtelijk worden gemaakt. 

Situatie Herwijnen 
Zeer recent is het signaal ontvangen dat de kans groat is dat gemeenteraad Lingewaal 
op 11 oktober het bestemmingsplan voor het militaire terrein Herwijnen zal afwijzen. 

De stuurgroep heeft de situatie doorgesproken en opties voor vervolg, o.a. vormen van 
aanwijzing aan Lingewaal en start aanvraag omgevingsvergunning Nieuw-Miltigen als 
alternatieve locatie. De optles zullen juridisch en politiek warden uitgezocht. 

De sheets en een uitgebreider verslag zullen morgen warden verspreid. 
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Met vriendelijke groet, 

Plaatsvervangend directeur Projecten 
Oefensie Materieel Organisatie 

mindef.nl 

Van: PLV C-LSK/OMI 
Venonden: dinsdag 18 september 2018 18:23 
Aan: DMO/MATLOG/PROJN/STGP••••••immi!nnd.!detl:f.,n!nl> 
CC: MATLOG/PROJN 11•••1rmD.lirund;!!e[:f.n!nl> 
Onderwerp: Re: MPR vervanging; vergunning Wier 

- verneem graag. 

With kind regards I Met vriendelijke groet, 

Air Commodore 

Sent from my iPad Pro 

Op 17 sep. 2018 om 11:53- DMO/MATLOG/PROJN/STGP 
••••••l.mmiJin~dlie1f .JJ!nl> het volgende geschreven: 

Commodore, beste••I 

Op dit moment worden alle aspecten op een rlj gezet zodat we daar a.s. 
maandag goed met de stuurgroep over kunnen spreken. 
lk zal u separaat via de mail informeren. 

Met vriendelijke greet, 

Plaatsvervangend directeur Projecten 
Defensie Materieel Organisatie 

mindef.nl 

Van: MATLOG/PROJN 
Verzonden: vrijdag 14 september 2018 15:26 
Aan: DMO/MATLOG/PROJN/STGP 

mindef.nl> 
Onderwerp: FW: MPR vervanglng; vergunning Wier 

- wil jlj deze aan••I beantwoorden? 

Groet,. 
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Beste-
Onlangs vernam ik dater problemen waren met de 
vergunnlngverlening voor de nieuwbouw bij Radarpost Noord in Wier. 
lk heb daar ondertussen ook al over gesproken met (HOB). 

Je hebt een uitnodiging verzonden voor een stuurgroep, maar helaas 
krijg ik die niet in mijn agenda ingepast. Kun je mij aangeven water 
inmiddels aan acties loopt om de schade te beperken en wat het 
huldige beeld is? 

Met vriendelijke groet I With kind regards, 

Director Sustainment and Loajstlcs 

Royal Netherlands Air Force command 
Mlnlstery of Defence 
Luchtmachttoren I Luchtmachtplein 1 I 4822 ZB I BREDA I Office 2A04 
PO Box 8762 I 4820 BB I BREDA I MPC 29A 

m!ndef.nl 
www.detepsje.ni 

Commander 

Logistic centre Woensdrecht 
Royal Netherlands Air Force 
Mlnlstery of Defence 
Woensdrecht Air Base I Building 29 I Office 11 
Kooiweg 40 I 4631 SZ I Hoogerheide 

••••• &Agenda: 

m!ndef.nl 

s 



doc98 

__ e .. s1 .. A_LJ .. o_c_o ___________________ _ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

DMO/MATLOG/PROJN/STGP 
vrijdag 12 oktober 2018 16:00 

-==~~=!!==~PL~V~C~-LS:K/~D~MI;······· -MATLOG/PROJN; Ing., DMO/MAnOG/PROJN/DMP 
PRO JN 

CC: 

Onderwerp: RE: Negatief besluit gemeenteraad plaatsing radar Herwijnen 

Collega's, 

Wat ontzettend jammer. 
Dank voor alle inspanningen om het voor elkaar te krijgen. 
Nu kijken wat onze opties zijn, en weer aan de slag. 

Met vriendelijke groet, 

Plaatsvervangend directeur Projecten 
Defensie Materieel Organisatie 

mindef.nl 

Van: PLV C-LSK/DMI 
Verzonden: vrijdag 12 oktober 2018 13:42 
Aan: MATLOG/PROJN ; •••••• Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP 
PROJN 
CC: DMO/MATLOG/PROJN/STGP; 

EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr; 
ST DOSCO/DVM/BM ; 

NM/711SQN; 
DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN 

LCW/PM/SIE MOS BL; 

B&B/PL&DV/FM&VG ; 

AOCS NM; 
rijksoverheld.nl; %ADSS, 

Onderwerp: RE: Negatief besluit gemeenteraad plaatsing radar Herwijnen 

lnderdaad, helaas bleek het een onhaalbare kaart. 

Met vriendelljke groet I With kind regards, 

Pirector Sust.ainment and Logjstics 

Royal Netherlands Air Force Commend 
Mlnlstery of Defence 
Luchtmachttoren I Luchtmachtpleln 1 I 4822 ZB I BREDA I Office 2A04 
PO Box 8762 I 4820 BB I BREDA I MPC 29A 

mindef nl 
wmy.ds:tensje.n! 

AOCS 



eornmander 

Logistic Centre Woensdrecht 
Royal Netherlands Air Force 
Mlnlstery of Defence 
WO@nsdrecht Air Base I Building 29 I Office 11 
Kooiweg 40 I 4631 SZ I Hoogerheide 

Appcintments & Agenda: 

m!ndef.nl 

Van: MATLOG/PROJN 
Verzonden: vrijdag 12 oktober 2018 12:09 
Aan: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN 
CC OMO 

mindef.nl>; 
mlndef.nl>; 

-AOCSNM 

@mindef.nl>; 

ST DOSCO/DVM/BM • 
mindef .nl>; 

mindef.nl> 

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

@mindef.nl>;······· 
AOCS NM/711SQN 

mindef.nl>; LCW/PM/SIE MOS Bl @mindef.nl>; 
PLV C-LSK/DMI mindef.nl>; rijksoverheid.nl; 

%ADSS, DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN-@mindef.nl> 
Onderwerp: Re: Negatief beslult gemeenteraad plaatsing radar Herwijnen 

Beste 

Dank voor dit bericht. Helaas een tegenvaller. Nu even samen met CLSK en RVB de scenario's uitwerken en een weg 
voorwaarts bepalen. 

Greet,-

Dlrecteur Projecten Defensie Materieel Organisatle 

Op 12 okt. 2018 om 09:51- Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN 
<11••••1IJm!JlinndQ!e~f[d. nl!I:> het volgende geschreven: 

Dames, heren, 

Gisteravond is ons verzoek om een wijziging van het bestemmingsplan op het terrein bij Herwijnen 
ter stemming gebracht in de gemeenteraad. Helaas, zij het niet geheel onverwacht, heeft de 
gemeenteraad unaniem tegen het plan gestemd. 
We gaan nu in samenwerking met het RVB de mogelijke scenario's uitwerken, metals uitgangspunt 
het zo snel mogelljk alsnog plaatsen van de radar in Herwijnen. 

Met vrlendeltjke groet, 

Hoofd Projectbureau ACCS & Proj£1eider ADSS 

Dlrectle Projecten 
Defenaie Materieel Organlsatie 
Mlnlsterie van Defensle 

2 



Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 
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.......... e_s.tA_v_o_c_o ____________________________________ __ 

Van: 
········-C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 

Verzonden: maandag 15 oktober 2018 10:31 
Aan: rijksoverheid.nl) 
CC: 
Onderwerp: MPR te Herwijnen 

Goedemorgen •••I 
Afgelopen donderdag is in de raad van Lingewaal de plaatsing van de MPR te Herwijnen unaniem weggestemd. Vrijdag 
gaf jij mij inzicht in de nu te volgen procedure om deze radar alsnog daar geplaatst te krijgen. Binnen CLSK zijn meerdere 
mensen bijzonder gei nteresseerd in deze procedure. Zou je deze nieuwe procedure voor mij in het kort even kunnen 
schetsen met de daarbij behorende tijdspad en kans op succes. 

Alvast bedankt 

• 
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-BS/AL/DCO 

Van: 
Verzonden: woensdag 17 oMober 20\8 oa@ 
Aan: I ., OMO/MA TLOGIPROJN/DMP PROJN; 

- - ,,. . . ROJN; OMO/MA TLOG/PROJN/STGP; 
- ~ ~- --

EMSO, BS/AUDS/Dir. PlanJAfdluOptr 
CC: .. · I~ I J e ,,, e , PROJN/DMP PROJN; 

OMO/MATLOGNERWV/PROJN DF&CJAOC/OCM; 
OMO/MA TLOG/PROJN 

OndelWerp: RE: Stavaza ADS Herwijnen 

Beste •• et al, 

We gaan zien dat dit een complex en lang traject wordt. Oat heeft invloed op de oplevering van de tweede SMART-L. 
lk denk dat we een eventuele plaatsing op het AOCS NM altijd moeten zien als een tijdelijke oplossing. De radar is 
vanuit de behoefte strategisch verplaatsbaar. En dat is precies wat dit behelst: een strategische verplaatsing om de 
30-radardekking boven Nederland te optimaliseren. lk begrijp dat de Defensie vanuit financieel perspectief niet 
staat te springen om die radar dan een paar jaar later weer te verplaatsen, maar die dlscussie ga ik graag aan, 
waarschijnlijk in mij idee gesteund door OOPS. De plaatsing op AOCS NM moet m.i. worden ingebracht als een 
tijdelijke noodoplossing op zo snel mogelijk de tweede SMART-l in te zetten om de 30-radardekking dichter bij het 
optimale niveau te brengen. Voor goede dekking in het west, zuiden en oosten blijft de locatie Herwijnen de 
vereiste (optimale) eindsituatie. Dan moeten dat natuurlijk wel afwegen in tijd: wat is de mogelijke opleverdatum op 
het AOCS NM (interim situatie) versus de verwachte goedkeuring voor plaatsing op Herwijnen (eindsituatie). 

Oat gezegd hebbend, denk ik dat we de analyse van de LA moeten afwachten en dan een strategie moeten bepalen 
in de stuurgroep. Dus: m.i. nu even een paar weken wachten met de aanvraag voor het AOCS NM,······ 

Tav de argumentatie waarom Herwijnen zo belangrijk is: Die zit m.i. 100% in de optimale 30-radardekking. We 
kunnen bij uitzondering, met instemming van de BA, wellicht een paar key stakeholders I opinion leaders inzicht 
geven In de geclassiflceerde diagrammen die daar bij horen. Die diagrammen spreken boekdelen. 

Groet, 

-
From: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN 
Sent: woensdag 17 oktober 2018 07:31 

To: MATLOG/PROJN ;~====~D~M~O~/~M~A~T~LO~G~/~PR~O~JN~/~ST~G:P~;==~· 
EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; 

• Cc: %ADSS, DMO/MATLOG/PROJN/OMP PROJN; 

••• DF&C/ADC/DCM; 
Subject: Stavaza ADS Herwijnen 

Dame, heren, 

OMO/MA nOG/VERWV /PROJN ; 
DMO/MATLOG/PROJN 

Hier een kort verslag door het RVB over het overleg dat gisteren is gehouden naar aanleiding van de negatieve 
beslissing van de gemeenteraad van lingewaal: 

"Van morgen uitgebreid gesproken met DJZ, BZK, EZ, RVS en RVO. EZ en RVO waren goed vertegenwoordigd omdat 
er nogal wat consequenties aan deze ontwikkeling zitten. Ruim 900 MW aan windplannen kan nu niet door gaan. 
Het We gaan bij de landsadvocaat een overzicht van alle mogelljke opties vragen. Er lijken twee richtingen over te 
blijven, een Rijksinpassingsplan of een omgevingsvergunning in afwijking op het bestemmingsplan. De 
betrokkenheid van de andere ministers betekent dat een Rijksinpassingslan door meerdere ministers ondersteund 

[Paglnanummer] 



zal worden. Oat kan a Ileen maar helpen. Maar goed de LA gaat daar nu alle voors en tegens inclusief benodigde tijd 
voor op papier zetten. We dat binnen twee weken gereed te hebben. 
Wat we in ieder geval nog nodig hebben is een verdere verdieping/onderbouwing van de locatiekeuze. Oat gaat 
sowieso gevraagd worden bij beide opties. Willen jullie in de militaire lijn eens nagaan of daar nog extra argumenten 
voor gevonden kunnen worden? 

Wellicht moet dit voorgelegd worden aan de stuurgroep? over drie weken hebben we een 
nleuwe afspraak staan en zijn de resultaten van het advies van de LA als het goed is klaar. Volgende week staat er 
een afspraak met de LA hierover. We kunnen dat ook even afwachten." 

Met vriendelijke groet, 

Dlredle Projecten 
Defensie Materleel Organlsatie 
Mlnlsterle van Defensle 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 9012S I 3S09 BB I Utrecht I MPC SSA 

[Paglnanummer) 
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~-B•S/•A•L/•DC--0----------------------------------------Van: Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

-

•••••• BS/AL/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41 
donderdag 18 oktober 2018 11:18 

- Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN; 
BS/AL/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41; C-
LSK/OO/C41SR/SAIR C2; EMSD, BS/AL/OS/Dir. 
Plan./ AfdluOptr 
RE: Herwijnen 

De insteek is om, In afstemming met de Landsadvocaat, de verschillende procedures die mogelijk zijn te bespreken. 
Hierbij is de benodigde tijdslijn een belangrijk selectiecriterium. 
lk stel voor om dit overleg en de verdere afstemming over de te volgen procedure voor eerst af te wachten. Zodra 
dit vaststaat hebben we ook zicht op de bijbehorende tijdslijn en kunnen ons beraden op de gevolgen en mogelijke 
bijbehorende stappen. 
Het scheelt ook enorm dat we er hier niet alleen voor staan, door de enorme belangen voor meerdere ministeries 
reken ik op veel druk op het snel doorlopen van de noodzakelijke procedure. 

Groet, 

Van:·················· Verzonden: donderdag 18 oktober 2018 10:36 

Aan: BS/AL/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41 ;-======~ln~g~.,~D~M~O~/~MAnOG/PROJN/DMP 
PROJN; BS/AL/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41 ;I C-
LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
Onderwerp: RE: Herwijnen 

Heeft CLSK ook nog een say in de woordvoeringslijn? 
. Wij kunnen 

dat vanuit operationeel perspectief prima verwoorden. Voorwaarde is wet dat de OS meegaat in een plan om de 
radar dan weer strategisch te verplaatsen (conform de originele behoefte). 

Greet, 

-
From: BS/AL/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41 
Sent: donderdag 18 oktober 2018 09:53 

~~o:~~~~~~~ling~.~,DiM~O/iM~A=T~L:OiG/=P=R=O=JN=/=D=M~P~P=RO=J~N~~~~~;m~l~nd~e;f.~nl>;······ . mlndef.nl>; , BS/AL/OS/Dir. Plan./Afd 
IV&C41 @mindef.nl>; C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 

mindef.nl> 
Subject: RE: Herwijnen 

Ter info, 

Dinsdag is de zaak uitgebreid besproken met BZK (juristen,~~\:E~ZK~==~e~n1 collega's vanwege de 
windparken in Flevoland en elders), RVO en Defensie , DJZ). 



Eens over actie door het rijk. Verschillende procedures denkbaar. Keuzes moeten warden beoordeeld door de 
Landsadvocaat. Eerste verkenning daarmee komende week. 
Belangrijk is dat keuzeproces voor Herwijnen nader wordt onderbouwd (waarom niet elders ... ). 

Plan is om na de keuze voor een proces (bv Rijksinpassingsplan met vergunningen, of vergunning in afwijking van het 
huidige bestemmingsplan) dit proces z.s.m. op te starten. Melden bij de Kamer lijkt in alle gevallen noodzakelijk 

••••••••••••••••••••• ). In beginsel kiezen we voor de snelste procedure ... 

Half jaar gaat het zeker aanlopen. Oat levert al potentiele problemen op bij de parken in Flevoland ... 

Van: BS/AL/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41 
Verzonden: maandag 15 oktober 2018 13:13 
Aan: Ing., OMO/MAnOG/PROJN/OMP PROJN 111111111111111111rm!lii!!Jnd~etf:f.¢nl>;······ 

mindef.nl>; , BS/AL/OS/Dir. Plan./Afd 

Onderwerp: Herwijnen 

Ter info 

Heb afgelopen vrijdag vernomen dat de gemeenteraad van Lingen niet heft ingestemd met het verlenen van een 
vergunning voor het plaatsen van de Smart-Lop Herwljnen. 
Voorafgaand was er (o.a. middels een brief van ult EZ&K) voldoende gecommuniceerd over het natlonale belang 
hiervan, maar helaas heeft dat niet mogen leiden tot een positief raadsbesluit. 
Morgenochtend vindt er een bijeenkomst plaats bij RVB met deelnemers van de diverse betrokken ministeries met 
als doel het bepalen en uitwerken van de mogelijke bestuurlljke scenario's om de radar zo spoedlg als mogelljk in 
Herwljnen te reallseren nu de gemeente besloten heeft het ontwerpbestemmingsplan niet vast te stellen. 

Greet, 
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~-B•S/•A•v•oc __ o ____________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

••• rijksoverheid.nl> 
woensdag 4 december 2019 09:47 

RE: EK Debat Herwijnen, vervolgactie 'Brief aan het KNMI' 

Hoi- contactpersoon in 2015 was maar die lljkt het KNMI te hebben verlaten. lk werd verwezen naar 
de afdellng WO-beheer, . Die weten alles over de locatie Herwijnen. lk heb geen verder poc gekregen . 
••1maareens. 
Groet -
Van: mindef .nl 
Verzonden: woensdag 4 december 2019 08:32 
Aan: tno.nl 

CC: mindef.nl; ~==m~in~d=e=f.inl=; =~~=:miirn~d~e~f-:nl~; ====~mlndef.nl; 
mindef.nl; mlndef.nl; I ••••minezk.nl; 

mlnezk.nl; tno.nl 
Onderwerp: Re: EK Debat Herwljnen, vervolgactie 'Brief aan het KNMI' 

Beste mensen, 

Zojuist met gesproken. Hij probeert deze week in contact te komen met de KNMI en betrekt daar•• 

····- en bij. Het doel is om (in de geest van de motie) te verkennen of er 
mogelijkheden zljn de KNMI radar te verplaatsen, zodat in Herwljnen alleen de militaire radar komt te staan. 

Opties zijn Nieuw Milligen of een ander militair terrein, waarbij landelijke radardekking van de KNMI het belangrijkst is. 
lk heb begrepen dat de andere KNMl-radar in Den Helder staat, waardoor het "KNMl-zoekgebied" wellicht anders ligt. 
lndien er mogelijkheden zijn, dan zijn vervolgvragen: is de KNMI bereld hleraan mee te werken en wat zljn 
consequenties in tijd en geld. 

Plaatsvervangend directeur Projecten 
Defensie Materleel Organisatie 

mindef.nl 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 3 dee. 2019 om 16:11-••I - <11•••U.tn!]02:,.filnl> het volgende geschreven: 

Dames, Heren, 

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

Directie van het KNMI 

Ter attentle van············· 



Postbus 201 
3730 AE De Bilt 

Geen commentaar hebbend en met de vriendelijke groet, 

--TNO Oen Haag 

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

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

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

Van: 
Verzonden: donderdag s septem&r 2§19 \ 9:5l 
Aan: 
Onderwerp: 

! : Vervolg discuss~ b~· DMO/PROJN/PROJN DIP 

Eens met het proces, niet eens met de risico inschatting als het Herwijnen blijft. Maar het blijft hoc dan ook 
een afstenuning met C-LSK en (m.i. in alle gcvallen) DOB en Stas. lk informeer C volgende week. 

lk kom morgen met ecn verzoek I plan van aanpak voor het altematievcnonderzoek. 

Groet, 

-
Van: ' Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP" ~mindef.nl> 
Datum: donderdag 5 september 2019 om 18:21:07 

Aan:' 111111111111111111111111111111~> 
Onderwerp: Vervolg discussie EZK 

-
Goed overleg met de US gehad? 

Nog even terugkomend op het overleg met EZK vanmiddag. 

We hebben nu bij mijn weten afgesproken dater twee scenario's zijn: 
1) Als uit het alternatievenonderzoek blijkt dat Herwijnen de enige optie is, dan stelt EZK dat de Stas heeft 

aangegeven dat het RCR traject voor Herwijnen is geactiveerd en dat de kans dat Herwijnen dan niet de 
uiteindelijke locatie van de nieuwe radar gaat worden, zo goed als nihil is. 

2) Als ult het alternatlevenonderzoek blljkt dater een ander geschlkt terrein is, en/of als de TK (bv via de 
motie) niet akkoord gaat, dan komt het hele RCR traject op losse schroeven en is het te verwachten dat we 

voor langere tijd onduidelijkheid hebben over een definitieve starttijd voor de bouw van de radar {waar dan 
ook). 

art 11 

Om geen tijd te verliezen stel ik wel voor om C-LSK alvast te informeren en daarmee zeker te stellen dat 
bovenstaande correct is. En aangezien jij onder C-LSK valt, stel ik voor dat jij dat in jouw lijn doet. Mee eens? 

Met vrlendelljke greet, 

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS 

[Paglnanummer] 



Dlrectie Projecten 
Defensle Materieel Organisatie 
Ministerie van Defensf e 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3S09 BB I Utrecht I MPC SSA 

M+31 
mindef.nl 

W www.defensie.nl/dmo 

Project ManagementAsslstente: +31····· 
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....... _B_SJ_A_LID __ c_o ____________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

Hoi_& .. 

T.i. 

vrijdag 17 mei 2019 08:33 

•••••• EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr;······ 
-AOCS NMn10LGL 
Fwd: Briefing belang SMART-L Herwijnen aan college West Betuwe 

Even overleggen wie dit het beste kan doen? 

Groet. 

-
Van: ' Ing .• DMO/PROJN/PROJN DIP" ~mindef.nl> 
Datum: donderdag 16 mei 2019 om 16:28:24 
Aan: ' ~mindef.nl> 

CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2" ~mindef.nJ>. 
rijksovcrheid.nJ" ~rijksovcrheid.nl> 

Onderwerp: Briefing bclang SMART-L Herwijnen aan college West Bctuwc 

-
lk begrijp dat je in het buitenland zit. lk krijg je op het moment niet telefonisch te pakken, maar ik vind het wel 
belangrijk dat je alvast van onderstaande op de hoogte bent. lk ben de komende vier dagen met een korte vakantle, dus 
kan je pas dlnsdag opnleuw proberen te bellen. 

lk ben gisteren met wat mensen ult de werkgroep rijksinpasslngsplan Herwijnen bij- geweest .• is 
vorige week bij de wethouder van de (nieuwe) gemeente West Betuwe geweest en daarln Is o.a. afgesproken dat wij 
(defensie) op 28 mel a.s. het college van de gemeente gaan informeren over onze plannen met de nieuwe radar op 
Herwijnen. In die informatie sessie wil- dat we ook het belang van de radar benadrukken en direct enkele heikele 
punten toelichten. - gaat de sessie aan elkaar praten, maar wil wel dat de specialisten hun eigen praatje doen. 

- wll graag datjlj, of lemand met vergelljkbare ervarlng .................... het 
deel doet waarin het belang van de radar wordt uitgelegd. 

In het kart hebben we het over de volgende kernpunten voor dit deel gehad: 



Voor dat laatste punt ga ik begin volgende week op zoek naar infonnatle, dus daar zal ik nog Input voor leveren. 

Naast deze punten, zal het RVB e.e.a. vertellen over de procedure die we nu gaan volgen en zal TNO lets toelichten over 
de stralfngsrlslco's. Zeals gezegd zal- het geheel aan elkaar praten. 

- wil graag dat de persoon die het "Nationale belang'' deel voor zijn rekening neemt, nog even contact met hem 
opneemt en de slides voor de 24sie bij mij aanlevert. lk zal met het RVB de diverse presentatiedelen verwerken in een 
presentatie. 

lk ben dus pas dinsdag weer in de gelegenheid om mijn mail te lezen of te bellen, maar ik wil jou vragen om te bekijken 
wie de briefing gaat geven en alvast de voorbereidingen op te starten. Graag de persoon die dit gaat doen even met 

- laten bellen. 

Mocht je echt dringende vragen hebben, probeer mij gerust te bellen. Als je mijn voicemail inspreekt zal ik proberen je 
bij de eerstvolgende gelegenheid terug te bellen. Je kunt eventueel ook te bellen • 

Met vriendelijke greet, 

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS 

Directie Projecten 
Defensie Materleel Organisatie 
Ministerle van Defensie 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 9012S I 3S09 BB I Utrecht I MPC SSA 

M+31 
mindef.nl 

W www.defensie.nl/dmo 
Project Management Assistente: +31····· 
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.......... s.SJ.A_v.oc __ o ____________________________________ __ 

Van: Verzonden: 
Aan: 
CC: 

•••••• Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
dinsdag 21 mei 2019 08:27 

CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2; 
rijksoverheid.nl; AOCS NMfl1 OLGL; 

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

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Dankje-

BS/AL/HOB 
RE: Briefing belang SMART-L Herwijnen aan college West Betuwe 
Memo _LageHoogteDekking.docx 

lk had verzulmd om de memo bij te sluiten waarin de noodzaak voor een andere locatie dan AOCS NM wordt 
onderbouwd. Bij deze alsnog. Belangrijkste conclusie 

lk neem vandaag contact op het. om te kijken hoe ik hem kan ondersteunen. 

Met vriendelijke groet, 

HooM ProjectbUreau ACCS &. Projec£ider ADSS 

Dlrectle Projecten 
Defensle Materteel Organlsatle 
Mlnlsterie van Oefensie 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

Van:••••••••••••••••• Verzonden: maandag 20 mei 2019 21:01 
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 

.10.1.b 

CC: CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2; rijksoverh"h1e;id~.~nl~; ====-
AOCS NM/710LGL ; EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr ;I 

MA, BS/AL/HOB 
Onderwerp: RE: Briefing belang SMART-L Herwijnen aan college West Betuwe 

Hoi •• 

gaat het Ops perspectief brief en. 

lk heb- nog gesproken. We moeten ook wat zeggen over de alternatleve locaties. Daarover kunnen we 
m.i. het volgende opnemen: 



We hebben verschillende locaties in beschouwing genomen (in 2015 nog bij de afwegingen voor een interim radar): 

• AOCS NM. Slechte dekking. De radar moet op een paal van meer dan lOOmeter hoog staan om de dekking vanaf 
Herwijnen te evenaren (dot stond in een TNO rapport; weetjij nog welke?) 

• VKL, EHV, GZR en WOT. Gevaar voor naderend en vertrekkend vliegverkeer. Te ver naar het zuiden voor goede 
verdeling van de 30-radardekking, inclusief redundantie boven de Noordzee. Verstoring I schade MASS-radars. 

• SSS. Verstoring I schade MASS-radar. Te ver naar het noorden voor goede verdeling van de 30-radardekking. 

• TWE. Verstoring / schade MASS-radar. Te ver naar het oosten voor goede verdeling van de 30-radardekking. 

• CLSK Breda. Te dicht op hoogbouw I te zwaar voor het dak. Te ver naar het zuiden voor goede verdeling van de 
30-radardekking, lncluslef redundantie boven de Noordzee. 

• Plaatsing op Herwijnen geeft optima le 30-radardekking. Past in de provinciale energie plannen / doelen. Bij elke 
andere locatie is een heroverweging van (de haalbaarheid van) de energie plannen noodzakelijk. 

Groet, 

-
From: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
Sent: donderdag 16 mei 2019 16:28 
To: 
Cc: CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 

riiksoverheid.nl 
Subject: Briefing belang SMART-L Herwijnen aan college West Betuwe 
Importance: High 

-
mindef.nl> 

mindef.nl>; 

lk begrijp dat je in het bultenland zit. lk krijg je op het moment niet telefonisch te pakken, maar ik vind het wet 
belangrijk dat je alvast van onderstaande op de hoogte bent. lk ben de komende vier dagen met een korte vakantie, dus 
kan je pas dinsdag opnieuw proberen te bellen. 

lk ben glsteren met wat mensen uit de werkgroep rijkslnpassingsplan Herwijnen blj- geweest .• is 
vorlge week blj de wethouder van de (nieuwe) gemeente West Betuwe geweest en daarin is o.a. afgesproken dat w ij 
(defensie) op 28 met a.s. het college van de gemeente gaan informeren over onze plannen met de nieuwe radar op 
Herwijnen. In die informatle sessie wit- dat we ook het belang van de radar benadrukken en direct enkele heikele 
punten toellchten .• gaat de sessie aan elkaar praten, maar wil wel dat de speciallsten hun elgen praatje doen. 

- wil graag dat jlj, of iemand met vergelijkbare ervaring -···········••1111•••• 
deel doet waarin het belang van de radar wordt uitgelegd. 1 u . 1 .u 
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Voor dat laatste punt ga ik begin volgende week op zoek naar informatie, dus daar zal ik nog input voor leveren. 

Naast deze punten, zal het RVB e.e.a. vertellen over de procedure die we nu gaan volgen en zal TNO iets toelichten over 
de stralingsrisico's. Zoals gezegd zal- het geheel aan elkaar praten. 

- wil graag dat de persoon die het "Nationale belang" deel voor zijn rekening neemt, nog even contact met hem 
opneemt en de slides voor de 24ste bij mij aanlevert. lk zal met het RVB de diverse presentatiedelen verwerken in een 
presentatle. 

lk ben dus pas dinsdag weer in de gelegenheid om mijn mail te lezen of te bellen, maar ik wil jou vragen om te bekijken 
wie de briefing gaat geven en alvast de voorbereidingen op te starten. Graag de persoon die dit gaat doen even met 

- laten bellen. 

Mocht je echt dringende vragen hebben, probeer mij gerust te bellen. Als je mljn voicemail inspreekt zal ik je 
bij de eerstvolgende gelegenheid terug te bellen. Je kunt eventueel ook proberen te bellen • 

Met vriendelijke groet, 

Dlrectle Projecten 
Defensle Materieel Organlsatle 
Mlnlsterle van Oefensle 
Kromhoutkazerne I Herruleslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

3 
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.......... s.s.1A_LJ_o_c_o ______________________________________ __ 

-Yerzonden: 
MA, BS/Al/HOB 

donderdag 23 mei 2019 19:08 
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
CC: 

AOCS NMn10LGL;~!~=====-··· rijksoverheid.nl; 
BS/Al/HDB/Belmdwrs 

Onderwerp: Re: Briefing belang SMART-L Herwijnen aan college West Betuwe 

All 

lk wil graag alle ppts vrijdag aangeleverd krijgen 
Oat wat te groot is graag via wetransfer. lk ga ervan uit dat jullie geen gerubriceerde gegevens in de ppts hebben staan -
Directeur lntegraal Beleid 
+31 __ _ 

Op 23 mei 2019 om 17:18-······· Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP <11••••rmallrund;!ietf,,f.n!nl> het 
volgende geschreven: 

Dankje-

Even twee opmerkingen: 
1) Op de opening slide staat "collega", maar ik denk dat je hier "college" bedoelt? 
2) Slide 7; In de onderbouwing voor het niet gebruiken van SSB en TWN gebruik je het argument 

"schade MASS-radar" (ik zag dat- dat ook zo gebruikte). Volgens mij kun je dat beter 
omschrijven als "interferentie met MASS-radar". 

Omdat de presentaties toch wel wat groot dreigen te warden, stel ik voor dat je jouw eigen presentatie 
op een stick meeneemt en dat we de verschillende presentaties gewoon ter plekke achter elkaar 
opstarten. lk verwacht nog een presentatie van het RVB (over de procedure) en van TNO (over straling). 

Met vriendelijke groet, 

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS 

Directle Projecten 
Defensie Materieel Organisatie 
Mlnlsterle van Defensie 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3S84 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 
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....__s_s_1A_L_1o_c_o ______________________________________ __ 

-Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

•••••• MA, BS/AL/HDB 
donderdag 13 juni 2019 22:03 

-::::::riijk:s~ov~e~rh~eid.nl; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; 
I AOCS NM/710LGL; Berg, TB, van den, KAP, BS/AL/DCO 
FW: Herwijnen Radar; Brief Gemeente West Betuwe 
Brief aan Ministerie over Radartoren Herwijnen.pdf 

Hou je ook gevoegde brief bij het dossier? -
From: MA, BS/AL/HOB 
Sent: donderdag 13 juni 2019 21:54 
To: Visser, B, Ors. 

Cc: MA, BS/AL/HOB; BS/AL/HDB/Belmdwrs •••••••• /AL/DJZ ; 
Visser, B, Ors. ; BS/ AL/DJZ/CI BST 
Subject: Herwijnen Radar; Brief Gemeente West Betuwe 

Barbara 
In gevoegde brief geeft gemeente West Betuwe aan dat zij zelf geen herziening van het bestemmingsplan gaan 
doorvoeren. Dit is het formele antwoord, waarvan we informeel al op de hoogte waren gebracht en dat nodig is om de 
bescheiden in Dossier Herwijnen compleet te hebben. Je krijgt hem formeel per post. 
Wei een bijzonderheid: Het college stelt dat zij het alternatieven onderzoek onvoldoende vinden. lk vraag de 
projectleider daarmee alle toekomstige communicatie rekening te houden door te wijzen op de redenen waarom 
Herwijnen is verkozen boven de bekeken alternatieven. Oat alternatieven onderzoek heeft zich overigens beperkt tot 
geschikte defensielocaties (waarvan Herwijnen er op dat moment een was). We hebben niet ieder braakliggend 
grasveld in NLD betrokken in dat onderzoek. Oat kan oak niet verwacht warden. 

-
Dlrecteur lntegraal Beleld 

Hoofddlrectle Beleid 
Minlsterie van Defensle 
Kalvermarkt 33 I 2511 CB I Den Haag I kamer A-19 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I The Netherlands 

M 
mlndef.nl 

www.defensie.nl 
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~-B•S/•A_v_o_c_o ____________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: dinsdag 18 juni 2019 08:59 
Aan: 

·······-C-LSK/DO/C41SR;·-· 
CLSK/PLV C-

LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
Onderwerp: FW: Update SMART-L locatie Herwijnen 
Bljlagen: FW: Herwijnen Radar, Brief Gemeente West. Betuwe; Ter Info; Brief StasDef aan EK en TK 

rijkscoordinatieregeling Herweijnen; RFEZIL akkoord;. Herwijnen 

--
Statusupdate inpassing SMART-L Herwijnen. 

Greet, 

-
Cc: Ir. ing., DOSCO/NLDA/FMW/CG KW; CLSK/AOCS NM/NDMC;···· 
MAJ, CLSK/AOCS NM/710LGL/OPS SUP&TR/OPS LGL/LGL SIE A; AOCS NM/710LGL/OPS 

SUP&TR; CLSK/AOCS NM/STF CDT ; CLSK/AOCS NM/CS/IPC ; ••••• 
CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2; %AOCS HBA, CLSK/AOCS NM ; CLSK/AOCS NM/STF 

CDT/BUR ADJ 
Subject: Update SMART-L locatie Herwijnen 

Dame en heren, 

Gevoegd wat mailwisselingen m.b.t . de Rijkscoordinatieregeling en het Rijkslnpassingsplan aangaande het wijzigingen 
van het best.emmingsplan en de plaatsing van de SMART-L te Herwijnen. 

Tijdlijn Rijkscoordlnatieregeling: 
v Info College B&W 
v RFEZIL (bewindspersoon) 

Zaken & Landbouw 
v MR 
v Kamerbrleven 

Vaststelling 

28-5-2019 
4-6-2019 

7-6-2019 
11-6-209 

= Briefing van Def en TNO personeel in Geldermalsen 
= Akkoord door Raad Financiele Zaken, Economische 

= In Ministerraad besproken en akkoord bevonden 
= Brieven naar 1e en 2e kamer zijn eruit 

Vaststelling pas na reces indien een van de Kamers de procedure stopt 

Tijdlijn Rijksinpassingsplan: 
Formeel informeren Gem Raad en Prov Staten 
Ontwerp met uitvoeringsbesluiten ter inzage 
Besluit 
Bekendmaking 

09-2019 
+ 6weken 

+ 12 weken 
+ 2 weken 



Beroepstermijn ABRvS 
Uitspraak ABRvS 

+ 6weken 
+6 maanden 

In laatste gevoegde mail (brief gemeente West Betuwe) geeft de gemeente aan dat zlj zelf geen herziening van het 
bestemmingsplan gaan doorvoeren, maar ult ze wel haar zorgen dat er niet een gedegen onderzoek naar alternatieve 
(niet Defensie) locaties heeft plaatsgevonden. 

Tot slot en dat staat los van de locatle Herwijnen. Vandaag zijn 6 collega's van AOCS NM begonnen aan een SMART-L 
workshop o.l.v. Thales. Zij zullen de CONOPS en trainlngsmodules samen met de OPS PL gaan opstellen. 

Tot zoverl 

Greet, 

Commandant 710 Lu£toevechtslelding Squadron 

Air Operations Control St•tJon Nleuw Mllllgen 
Konlnklljke Luchtmacht 
Mlnlsterte Y•n Defensle 
Amersfoortseweg 2481 3888 NS Uddel I gebouw 300 kamer 012 
Postbus 8762 I 4820 BB I Breda I MPC 388 
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........ a.SJ.A_~_o_c_o ____________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

Geachte heer••I 

••I <t•••••rijksoverheid.nl> 
dinsdag 16 juli 2019 14:36 

sweco.nl'; C-LSK/00/C41SR/SAIR C2 
20190716 Verlaring van geen bezwaar (WGB) Windplan Groen (d.d. 2juli 2019. ref. 
DHW-2019- RT-1 00322340) 

Het radarverstoringsonderzoek voor het Windplan Groen Flevopolder dat u door TNO hebt laten 
uitvoeren (Referentie: DHW-2019- RT-1 00322340, d.d. 2 juli 2019) is beoordeeld door het 
Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) van het ministerie van Defensie zoals bedoeld in art. 2.5 
vierde lid van de Regaling algemene regals ruimtelijke ordening. 
Het CLSK heeft onder de hier vermelde voorwaarden geen bezwaar tegen de realisatie van deze 
windmolenparken. 
1. Er niet wordt afgeweken van de situatie zoals opgenomen in de radarhindertoetsing Wind plan Groen Flevopolder van 
02 Juli 2019 metals TNO referentie DHW-2019-RT-100322340 en project nr. 060.38347 /01.28.01. 
2. De plaatsing van de voor het windplan Groen relevante aantal nieuwe Luchtverkeersleidlng (LVL) radars is 
gerealiseerd en deze radars gevalideerde data leveren aan de luchtverkeersleiding. 
3. De definitieve berekening met de nieuwe LVL radars bevestigt dater geen overschrijding van de gestelde 

radarverstoringslimiet is. 
4. De plaatsing van de Gevechtsleidingradar te Herwijnen gerealiseerd is en deze gevalideerde data levert aan de 
luchtgevechtsleiding. 
Dit betekent dat het ministerie van Oefensie geen bezwaar heeft tegen het realiseren van het Wind plan Groen 
Flevopolder zoals is voorgelegd, onder de hier boven vermelde voorwaarden. 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Omgevingsmanager vastgoed Defensie 

Cluster Ruimte I Sectle Omgevingsmanagement 
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement I Directie Vastgoedbeheer 
Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Postbus 16169 I 2500 BO Den Haag 
bezoekadres: St 16 - 4e verdieping I 3511 BS Utrecht 

M---T (secretariaat) 
E rijksoverheid.nl 
W http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl 
Het Rljksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdlenst van het Rijk die op l juli 2014 
Is ontstaan ult een fusle van vier vastgoeddlensten: de Dienst Vastgoed Defensle, de 
Rijksgebouwendienst, het Rljksvastgoed- en ontwlkkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed 



-BS/ALJDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

Hallo-

1· lllll••lrijksoverheid.nl> 
dmSdag 16 jull W1914:36 

doc 116 

Na intern overleg over jouw onderstaande opmerkingen hebben wij bijgaande reactie (zie hieronder in het rood). 

Zeals eerder aangegeven zouden we graag de totale tekstvoorstellen van de aangepaste gedeelten even zien. 
Oaarna kunnen we de zlenswijze intrekken, er van uit gaand dat het geheel ambtshalve wordt aangepast. Van dit 
laatste zien we dan nog wel graag een bevestiging. 

De WGB is zojuist eveneens toe gemaild. Dit kan dan net als bij Windplan Blauw als bijlage warden opgenomen in 
het inpassingsplan. 

Hopende je hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Omgevingsmanager vastgoed Defensie 

Cluster Ruimte I Sectle Omgevingsmanagement 
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement I Directie Vastgoedbeheer 
Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Postbus 16169 I 2500 BO Den Haag 
bezoekadres: St Jacobsstraat 16 - 4e verdieping I 3511 BS Utrecht 

M=~~~~;~~~~!!,!l! T (secretariaat) 
E rijksoverheid.nl 
W http:Uwww.rijksvastgoedbedrijf.nl 

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 juli 2014 
is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de 
Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed 

Van: [mailto•••lminezk.nl] 
Verzonden: woensdag 10 juli 2019 15:29 

Accan:1::1:::1.. .................... .. • sweco.nl';•••I 

Onderwerp: RE: Voorstel tekst inpassingsplan Windplan Groen 

Dag •• 

(Paglnanunvner) 



De tekstvoorstellen voor de toelichting willen wij wel overnemen m.u.v. het woordje 'hiertoe' onder 5.9.2, 4' zin. 
lmmers de verplaatsing is ten behoeve van het nationaal belang I militaire veiligheid, en betekent daarnaast ook 
een verbetering voor de windparken Zeewolde en Blauw. 
Dit is akkoord. 

Echter bij de gevraagde aanpassing van de planregel hebben wij bedenkingen. Aan windplan Blauw is wet een wgb 
onder voorwaarden verleend maar is niet hlertoe een planregel toegevoegd. Het zou dan toch merkwaardig zijn om 
de voorwaarde wel voor Groen, dat een jaar achterligt op de planning voor Blauw, In een planregel op te nemen. 
En ook zal een voorwaardelijke verplichting in een planregel een emstige blokkade zijn bij de financial close voor wp 
Groen. De aanpassingen moeten immers door Defensle worden uitgevoerd en de initlatiefnemer van wp Groen 
heeft hierop geen invloed. De banken wegen een risico waarop de initiatiefnemer geen sturing kan uitoefenen erg 
zwaar zodat dlt een struikelblok kan worden blj de financiering. Wij mogen toch aannemen dat Defensle voldoende 
vertrouwen heeft in het uitoefenen van de eigen verantwoordelijkheid bij realisatie van deze voorwaarden. 
Gezien de expliciete verwijzing in 4.2.6 naar de instemming van Defensie lijkt mij hiermee het belang van Defensie 
voldoende geborgd. Kun je ons in deze opvatting volgen? 
Voor Defensie/RVB is het van belang dat wordt geborgd dat Windplan Groen kan warden gerealiseerd als aan de 
voorwaarden, zoals gesteld in de WGB wordt voldaan. Dit moet ook naar derden, die met de ultvoering warden 
belast,duidelijk zijn. Daarom 1s een verw1jzing in de planregels, naar de bijlage met de WBG essentieel. Dit lijkt ons 
geen probleem, omdat de VVGB toch al als bij lage aan het gehele inpassingsplan wordt toegevoegd. 

Vr.gr .• 

Van: rijksoverheid.nl> 
Verzonden: woensdag 10 juli 2019 14:25 
Aan: minezk.nl> 

CC: ri1ksoverhrueiidi.~n:l>m;I,=====~~~ 
rijksoverheid.nl>; I •••••1sweco.nl' 

sweco.nl> 
Onderwerp: Voorstel tekst inpassingsplan Windplan Groen 

Hallo-

In reactie op jouw tekstvoorstel voor het inpasslngsplan Windplan Groen willen wij na intern overleg het volgende 
voorstel doen. 
Hierbij worden onze punten uit de eerdere zienswijze meegenomen (zie bijlage). 

Zoals je aangeeft volgen we hierbiJ voor het grootste deel de analogie van Windplan Blauw. 
Net zoals daarin wordt gedaan Is het daarom ook raadzaam om in het definitieve inpassingsplan de binnenkort af te 
geven WGB (onder voorwaarde) als bijlage op te nemen. Daar kan dan in de tekst naar verwezen worden. 

-----------------

Tekstvoorstel Toelichtinq. 

In paragraaf 4.2. 6. 

Voorafgaand oon vaststelling van dit inpassingsp/an is bij de Minister van Defensie instemming gevroagd en onder 
voorwaarden verkregen (zie bijlage nr ... ) over de voorgenomen windturbineopstelling, uitgaande van de verplaatsing 
van de LAR van Nieuw Millingen naar Herwijnen, en uitgaande van een zodanlge aanpassing van het Mass
radarsysteem (verkeersleldlngnetwerlc) dat de dekkingsgraad wordt verhoogd tot een acceptabel nlveau ( d. w.z. 
minder don 10 % verstoring). 

In paragraaf 5.9.2. onder Defensleradar, 4' zln. 

[Paginanummer] 



"Een bestaande radarpost .... (verstoring). n, moet hierbij worden vervangen door: "De bestaande radarpost Nieuw 
Milligen zal hiertoe eerst moeten worden vervangen door de rodorpost Herwijnen, en het verkeersleidingnetwerk zol 
zodonig moeten warden aangepast dat de dekkingsgraad wordt verhoogd tot een acceptabe/ niveou (minder don 10 
procent verstorlng)." 

fn poragraa/ 5.9.2. onder De/ensieradar, 2~ olinea. 

fnvoegen tekst + koart, zoals aangegeven In zienswfjze onder "Laagvlleggebled hellkopters De/ensle" . 

Tekstvoorstel Reqels. 

fn navolging van hetgeen we hebben aangegeven in de zlenswljze onder "Regels", dot blj art. 4. Bedr/jf 
Wlndturbinepark, het p/aotsen van de beoogde windturbines slechts mogelijk is, a/s is voldaan aan de voorwaarden, 
zoals gesteld in de WGB, zie bijlage nr ... 

Graag zouden we dan de aangepaste tekstvoorst ellen willen zien. Daarna kunnen we de zienswijze lntrekken, er van 
uit gaand dat het geheel ambtshalve wordt aangepast. Van dit laatste zien we dan nog wel graag een bevestiging. 

Hopehj k gaan we er zo uit komen. 

Met vriendelijke groet, 

Omgevingsmanager vastgoed Defensie 

Cluster Ruimte I Sectie Omgevingsmanagement 
Afdellng Klant- en Vastgoedmanagement I Directle Vastgoedbeheer 
Rijksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Postbus 16169 I 2500 BO Den Haag 
bezoekadres: St Jacobsstraat 16 - 4e verdieplng I 3511 BS Utrecht 

M=~~~~;;;::~~!!] T (secretariaat) 
E ri jksoverheid.nl 
W http://www.rijksvastgoedbedriif.nl 

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rljk die op 1 juli 2014 
is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de 
Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed 

Van:••••••• 
Verzonden: dinsdag 2 juli 2019 15:50 
Aan: riiksoverheid.nl> 

CC: minezk.nl>; 'Vranken, Luuk' ....... ;s~w~e~c~o~. nl!I> 
Onderwerp: RE: Procedure WGB en planprocedure Wlndplan Groen 

[Paglnanummer] 



Dag-· 

Na herlezen van jouw mail en de teksten van inpassingsplan Blauw waarnaar je verwijst, stel ik voor dat wij aan de 
tekst van lnpassingsplan Groen paragraaf 4.2.6 toevoegen: 

Voorafgaand aan vaststell ing van dit lnpassingsplan is instemmlng gevraagd en onder voorwaarden verkregen over 
de voorgenomen windturbineopstelling, uitgaande van de verplaatsing van de LAR van Nieuw Millingen naar 
Herwijnen, en uitgaande van een aanpassing van het Mass-radarsysteem te Lelystad, conform de TNO simulatie 
resultaten Hensoldt ASR-NG vl.O. 

Komt dit voldoende tegemoet aan je onderstaande berlcht? 

Met vrlendelijke groeten, 

Van: rl!ksoverheid.nl> 
Verzonden: donderdag 20 juni 2019 16:46 

~~a~n:~~~~~~~~~~~~ll~IBm~i~n~ez~k~. n~l~>l!!! CC: rilksoverheid.nl>;········ 
rijksoverheid.nl> 

Onderwerp: RE: Procedure WGB en planprocedure Windplan Groen 

Hallo-

In aansluiting op het onderstaande en overleg met diversen kan ik het volgende aangeven. 

Procedure WGB onder voorwaarden 
De procedure m.b.t. de WGB onder voorwaarden is na overleg met diverse partijen bij de luchtmacht (CLSK) in gang 
gezet op basis van het TNO onderzoek "Eerste voorlopige simulatie resultaten Hensoldt ASR-NG vl.O". Bij het 
afgeven van de WGB zullen dan technische randvoorwaarden worden gevoegd, gericht op het voorkomen van 
hinder a.g.v. het Windplan Groen voor het Defensieradar. CLSK en RVB hopen hier op zo kort mogelijke termijn op 
terug te komen. 

Planprocedure lnpassingsplan 
Los van bovenstaande procedure WGB, blijft Defensie vast houden aan het standpunt dat de formulering in het 
inpassingsplan in deze vorm m.b.t . het niet van toepassing zijn van hetgeen is gesteld in Barro en Rarro voor 
Rijksinpassingsplannen, in combinatie met het feit dat niet wordt benoemd dat toestemming van Defensie nodig is 
(WGB) i.v.m. het Defensieradar, niet acceptabel is. Hiermee wordt, met name naar buiten toe, onvoldoende 
waarborg gegeven voor dit belang van Defensie. Dit temeer daar het WGB ook nog onder voorwaarden wordt 
afgegeven, die nog concreet moeten warden ingevuld. De zienswijze blijh daarom nog overeind tot dat er een 
tekstvoorstel is overgekomen dat voor alle partijen acceptabel is. Zoals vanmiddag besproken tussen -
en is hier dus enige nuancering nodig. 
In deze kan ik nog wijzen op het rijksinpassingsplan Zeewolde (zie par. 4.2 en 5.9) waar na een soortgelijke reactie 
van de kant van Defensie/RVB het tekstgedeelte over het niet van toepassing zijn van Barro en Rarro wel is 
weggelaten (zie ook bijlage nr 2, punt 004). Eventueel kan hierbij oak als richtlijn dienen de completere beschrijving 
in het rijksinpassingsplan Blauw (zie par. 4.2.6. en 5.10.l t/m 5.10.3) waarin duidelijk wordt aangegeven dat 
toestemming van Defensie wordt gegeven na het voldoen aan de voorwaarden die zijn gevoegd bij het WGB. 
Graag zien we daarom een verbeterd tekstvoorstel tegemoet. Als we hier gezamenlijk uitkomen, zal de zienswijze 
natuurlijk warden ingetrokken. 

De overige, meer tekstuele punten in de zienswijze, kunnen eventueel ook als ambtshalve wijzigingen in de 
definitieve versie worden opgenomen. 

[Paglnanummer] 



Hopende je hierrnee voldoende te••I geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Omgevingsmanager vastgoed Defensie 

Cluster Ruimte I Sectie Omgevingsmanagement 
Afdeling Klant· en Vastgoedmanagement I Directie Vastgoedbeheer 
Rljksvastgoedbedrijf 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
Postbus 16169 I 2500 BO Oen Haag 
bezoekadres: St Jacobsstraat 16 - 4e verdieplng I 3511 BS Utrecht 

M====:~ T (secretariaat) 
E riiksoverheid.nl 
W http://www.rljksvastgoedbedrijf.nl 

Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 juli 2014 
is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de 
Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed 

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

[Paginanummer] 
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~-B·S/·A-W.o_c_o ____________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 

•••••••I 1•••minezk.nl> 
maandag 12 augustus 2019 13:18 

Aan: 
====rBS/ALJHDB/Belmdwrs; EMSO, BS/Al/OS/Dir. 
Plan/AfdluOptr, Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;···· 
•••• DMO/B&B/PL&DV/PL&R;····· 
DMO/PROJN/STGP; Al/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41; 

-==~ BS/ALJDJZ/CI BST; I Al/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc; Al/HDFC/Dir 
Begrot/AfdVagTzBc 

CC: 
Onderwerp: RE: Fiches Herwijnen versie 8 augustus 
Bijlagen: Fiches bundel Herwijnen 080819 (BS 12-08).docx 

In deze versie ook nog een aantal aanvullingen van mijn kant. De aanvullingen van- heb ik hicr dus 
niet bij betrokken. 

Vr.gr.-

Van: 
Verzonden: vrijdag 9 augustus 2019 14:31 
Aan: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl; 

mindef.nl; mindef.nl;-mindef.nl; 
•mindef.nl; -Onderwerp: RE: Fiches Herwijnen versie 8 augustus 

Beste collega,s. 

Bijgaand enkele aanvullingen, vragen en opmerkingen van mijn kant. 

Groet, 

-

Onderwerp: RE: Fiches Herwijnen versie 8 augustus 

Beste-

Ik heb cen paar (summiere) opmerkingen geplaatst in het document. 
Ik heb verder geen antwoord op de (veelal procedurele) vragen, sorry! 

mindef.nl; 
mindef.nl; 

mindef.nl;-



Groet, 

-
BS/ Al/HDB/Belmdwrs 

•••••• AUDS/Dir. PlanJAfd N &C41 
BS/AIJDJZ/Cl BST ~mindef.nl>; 

ri ·1csoverheid.nl riiksovcrheid.nl) 
rijksoverheid.nl' 

AIJHDFC/Dir Begrot/ AfdV agTzBc 
~mindef.nl>; AUIIDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc 
~mindef.nl>;-minezk.nl;-@minbzk.nl 
Onderwerp: Fiches Herwijnen versie 8 augustus 

Allen, 

Bijgevoegd de aanzet tot fiches die een pick moeten krijgen in de bundel voor het AO Herwijnen van 4 
september. Graag ontvang ik uw bijdragen om de p.m in te vullen, dit gaarne voor a.s maandag 13.00 uur, 
zodat ik in de loop van maandag ccn nieuwe versie kan maken en verspreiden. 
V oor maandagochtend hebben enkelen van jullie een uitnodiging ontvangen om de stand van zaken van de 
bundel door te spreken. Mocht u geen uitnodiging hebbcn ontvangen, maar wel willen aanschuiven, dan 
bent u welkom om l0.00 uur in PKC D016/Soldaat 

Met vriendelijke groet, 

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

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

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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........ a.SJ_A_v_o_c_o ____________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Allen, 

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
maandag 12 augustus 2019 11:00 

:===~s!s~/A~L/~H~D!B~/!B!el;m~d~w~rs~; !!ii=E~EM~s~o~.~B~S/~A~L/D:S~/D:ir. Plan/AfdluOpt~ DMO/B&B/PL&DV/PL&R;··· 
DMO/PROJN/STGP; AL/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41; 

-======~ 85/AL/DJZ/CI BST;~=~:===~--• AL/HDFC/Dir BegroVAfdVagTzBc; 
.AL/HDFC/Dir BegroVAfdVagTzBc; minezk.nl 
RE: Fiches Herwijnen versie 8 augustus 
Fiches bundel Herwijnen 080819 - opmerkingen BH, HK en MJ {003).docx 

Bij deze enkele aanvullingen van mijn kant. 

Met vriendellJke greet, 

Hoofu ProJectbureau ACCS & Projectlelder ADSS 

Dlrectle ProJecten 
Defensie Materleel Organlsatle 
Ministerle van Defensle 
Kromhoutkazeme I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

Van:•••• 
Verzonden: vrijdag 9 augustus 2019 14:31 

iiai~5555~~~~~~~~~~!!555~;;~~!~~D~~;;I== EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP ;I 
DMO/B&B/PL&DV/PL&R; DMO/PROJN/STGP; 

.AL/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41; BS/(/JA~L/~D~JZ/~C~l~BS~T~;=:~~~= 
-===-=~!~··AL/HDFC/Dir Begrot/ AfdVagTzBc ; I AL/HDFC/Dir Begrot/ AfdVagTzBc ; 
I minezk.nl 
Onderwerp: RE: Fiches Herwijnen versie 8 augustus 

Beste collega's, 

Bljgaand enkele aanvulllngen, vragen en opmerklngen van mljn kant. 

Groet, -
Van: mlndef.nl mindef.nl> 
Verzonden: vrijdag 9 augustus 2019 09:47 

Aan: mindef.nl: mindef:f.inl~: =====~~m~in~d~eGf.~nl~:~ :::::::imii~nd~e~f[,J.n1!;1: 
•••••1nmruin;nd~e~f~.ntl;l:••••!mnik!ngdegjf[J.n1l;l:I mindef.nl: 



11111::~rj~jk~so~vie~rhie;i;d.inl>;,~:~===~======r~ij~ks~o~v~er~h~e~id!J.nl!l>;····!mni!Jin~d~ef[J.ntl!;I: I mindet.nl; minezk.nl: minbzk.nl> 
Onderwerp: RE: Fiches Herwljnen versle 8 augustus 

Beste •• 

lk heb een paar {summlere) opmerklngen geplaatst In het document. 
lk heb verder geen antwoord op de (veelal procedurele) vragen, sorry I 

Groet, 

-
Van: BS/Al/HDB/Belmdwrs 
Verzonden: donderdag 8 augustus 201917:08 

Aan: EMSD, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr ~====m=inidiefi.nil>;······ 
mindef.nJ>; Ing., DMO/PROJN/PROJN 

DIP 

IV&C41 

mindef.nl>; 
DMO/PROJN/STGP 

mindef.nl>; 
riiksoverheid.nl) 

ri!ksoverheid.nl>; 
Al/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc • 

Beg rot/ AfdVagTzBc mindef .nl>; 
Onderwerp: Fiches Herwijnen versle 8 augustus 

Allen, 

DMO/B&B/Pl&DV /Pl&R 
mindef.nl>; 
BS/ Al/DJZ/CI BST 

mindef.nl>; 
AL/OS/Dir. Plan./Afd 

mindef.nl>;-

~>;~====!A~l/~HDFC/Dir I minbzk.nl 

Bijgevoegd de aanz.et tot fiches die een pick moeten krijgen in de bundel voor het AO Herwijnen van 4 
september. Graag ontvang ik uw bijdragen om de p.m in te vullen, dit gaarne voor a.s maandag 13.00 uur, 
zodat ik in de loop van maandag een nieuwe versie kan maken en versprciden. 
Voor maandagochtend hebben enkelen van jullie een uitnodiging ontvangen om de stand van zaken van de 
bundel door te spreken. Macht u geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel willen aanschuiven, dan 
bent u welkom om l 0.00 uur in PKC DO 16/Soldaat. 

Met vriendelijke groet, --
Dit bericht kan infonnatie 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 oo~ die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

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

Van: .................. 00 
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2019 18:13 
Aan: 
Onderwerp: Re: Bundel AO Herwijnen versie 12 augustus 18 u 

-thanks-
Director Operations 
RNlAF 

Op 13 aug. 2019 om 15:21 .. 
~mindef.nl> het volgeode geschreven: 

Gocdemiddag-

Op 4 septcrnber staat eeo AO gepland, waarin wordt gesproken over de plaatsing van de 2e 
SMART-L radar op Herwijnen. In de volgende alioea de case in een ootendop. In bijlage de 
(zeer lange) concept bundel voor de minister die wordt samengesteld door HDB ism DMO, 
DPlan en CLSK. lk heb daar weinig aan bij gedragen (erg veel proccdurele vragen). CLSK is 
wel operationeel stakeholder, dus ik lees wel mee. Het belang voor ons is groot, ooze invloed 
daarentegen niet zo groot. Het dossier is in gocde handen bij HOB ----met goede 
coordinatie met DMO, DPlan en mij. Ik heh nog gccn idee hoe dit gaat rollen. Op verzoek van 
de HDB stuur ik je de buodel. 

Advies:·························-
. art11 

10.1 .b 
. Herwijnen is veel beter (optimaal binnen NLD). Om de radar daar neer te 

mogen zctten, moet het bestemmingsplan van bet Dcfensicperceel wijzigen naar "radarlocatie". 
Dat was het vroeger, toen het in gebruik was bij L VNL, maar nu niet meer. De gemeente was 
eerst toeschietelijk naar Defensie, maar na de verkiczingcn en fusie van omliggendc gemeenten 
niet meer. Nu is er op ministerieel niveau ingegrepen en volgt er een Rijkscoordinatieregeling en 
inpassingplan (RIP), waarmee de overheid bet besluit om de vergunning te verlenen kan 
ovememen. Deze hele case wordt bcsproken in bet AO, met daarbij natuurlijk de nodige 
positionering en vragen van partijen. 

Groet, 

-Van: BS/ AIJHDB/Behndwrs 
Verzonden: maandag 12 augustus 2019 17:52 
Aan: Ing .. DMO/PROJN/PROJN DIP ~mindef.nl>; 

minbzk.nl>; EMSD, CLSK/PL V C-



LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 ~mindef.nl>; 
BSIAUDS!Dir. Plan.I AfdLuOptr -=-mindef.nl>; 
DMO/B&B/PL&DV/PL&R ~mindef.nl>; 
DMO/PROJN/STGP ~mindef.nl>; 
N&C41~>; 

~mindef.nl>;·-· 
~rijlcsoverheid.nl>; 

Begrot/AfdVagTzBc~; AUHDFC/Dir 
Begrot/ AfdVagTzBc ~mindef.nl>;-minezk.nl 
CC: MA, BS/AUHDB mindef.nl> 
Onderwerp: Bundel AO Herwijnen versic 12 augustus 18 u 

Allen, 

Bijgevoegd de versic van de bundel van 12 aug. 18.00 uur. De planning is om op 19 augustus 
een bundel gereed te hebben om aan te bieden aan de Stas. Dus gaame voor die tijd uw 
directeureo mee laten lezen. Ile blijf de komende dagen graag correcties, suggesties en 
aanvullingen ontvangen om de bundel te voltooien. Er staan nog een groot aantal pm'cn in, door 
vakanties is bet lastiger om die in te vullen, maar ik rcken op uw medewerking. Vrijdag wil ik 
een nieuwe versie verspreiden, dus gaame uw reactie donderdag cob. 

Met vriendelijke groet, --
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__ s_s1 .. A_L1 .. o_c_o ___________________ _ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Beste •• 

BS/ AL/DJZ/CI BST 
dinsdag 13 augustus 2019 16:26 

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

EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; 
OMO/B&B/PL&DV /PL&R; DMO/PROJN/STGP; 
.AL/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41; 

••IAL/HDFC/Dir BegroVAfdVagTzBc; AL/HDFC/Dir 
BegroVAfdVagTzBc; minezk.nl 

MA, BS/ AL/HOB 
RE: Bundel AO Herwijnen versie 12augustus18 u 
Defensie - radarstation Herwijnen [PRDF-11010006]; Bundel Algemeen Overleg 
Herwijnen 120819 1800 - MVF.docx 

Zie in de bijlage mijn aanvullingen en enkele opmerkingen/vragen op de AO-bundel. 

Daarnaast heb ik telefonisch advies gevraagd aan de LA i.v.m. de richtafstanden van milieucategorie 6. Zie in de andere 
bijlage zijn reactie en advies om niet zozeer op de inhoud van die VNG-brochure in te gaan, maar vooral te benadrukken 
dat daarvan gemotiveerd kan worden afgeweken. 

Met vrlendelljke groet, 

Dlrectle Juridlsche Zaken 
Mlnlslerie van Defensle 
PKC I Kalvermarkt 32 I 2511 BS I Den Haag I 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC 588 

f. 

Woensdagmlddag vrlj 

Onderwerp: Bundel AO Herwijnen versie 12 augustus 18 u 



Allen, 

Bijgevoegd de versie van de bundel van 12 aug. 18.00 uur. De planning is om op 19 augustus een bundel gereed te 
hebben om aan te bieden aan de Stas. Dus gaarne voor die tijd uw directeuren mee laten lezen. lk blijf de komende 
dagen graag correcties, suggesties en aanvullingen ontvangen om de bundel te voltooien. Er staan nag een groat aantal 
pm' en in, door vakanties is het lastiger om die in te vullen, maar ik reken op uw medewerking. Vrijdag wil ik een nieuwe 
versie verspreiden, dus gaarne uw reactie donderdag cob. 

Met vriendelijke groet, --
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111111111mm.s_s.1A_L_1o_c_o ______________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Onderwerp: 

•••••• Ing., DMO/ PROJN/PROJN DIP 
maandag 19 augustus 2019 09:51 

DMO/PROJN/ STGP; EMSD, BS/ ALJDS/ Dir. Plan./AfdluOptr 
RE: Bundel AO Herwijnen versie 12 augustus 18 u 

Oke. lk bedoelde met "de schepen" natuurlijk ook " In vlootverband", maar dat is wellicht niet duidelijk opgeschreven. lk 
had van een marine collega (enige t ijd geleden) juist begrepen dat zij hun LCF (en dus oak de SMART-Lop dat schip) 
inzetten als een commando centrale voor, en voor de luchtverdediging van een vloot. En dat ze de radar vooral voor 
"eigen gebruik" inzetten en niet voor de verdediging van Nederland, in principe niet boven Nederland. 

Maar goed, in principe zijn beide taken natuurlijk t e omschrijven als lucht- en ruimtebeeld opbouw en IAMD. 

• • • Start tekstvoorstel • • • 
Defensie beschikt naast de twee Luchtmacht luchtverdedigingsradars in Wier en Nieuw Milligen ook over diverse 
radarsystemen op de marineschepen, zeven luchtverkeersleidingsradars en diverse kleinere, gespecialiseerde radars 
behorende bij luchtverdedigingssystemen zoals de Patriot. Van deze systemen zijn alleen de luchtverdedigingsradars op 
de vier luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF} van de Marine vergelijkbaar met de radars in Wier en Nieuw 
Milligen. 

De overige radars zijn technisch en in gebruik niet te vergelijken met de systemen op Wier en Nieuw Milligen. 
•• • Einde tekstvoorstel ••• 

Met vriendellj ke groet, 

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS 

Dlrectle Projecten 
Defensie Materieel Organisatie 
Ministerle van Defensie 
Kromhoutkazeme I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3S09 BB I Utrecht I MPC SSA 

Van:·················
Verzonden: donderdag 15 augustus 2019 17:16 
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP ; ••••••• DMO/PROJN/STGP ; •••• 
•• EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Onderwerp: RE: Bundel AO Herwijnen versie 12 augustus 18 u 

CZSK en CLSK gebruiken de SMART-L voor dezelfde operationele doelstellingen: lucht- en ruimtebeeldopbouw ten 
behoeve van Air Policing (boven Nederland, in vredestijd) en Integrated Air & Missile Defence. Een LCF is "force" middel, 
dus niet gerlcht op haar eigen verdediging maar op die van een vlootverband (als het a Ileen voor haar eigen verdediging 
was, kon ze beter niet gaan varen ©). 



Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
Verzonden: donderdag 15 augustus 2019 17:04 

Aan: DMO/PROJN/STGP ~====mii~ndie~f.~nl>; EMSD, CLSK/PLV C-
LSK/DO/C41SR/SAIR C2 mindef.nl>; I EMSD, BS/ Al/DS/Dir. Plan./ AfdluOptr 

mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Bundel AO Herwijnen versie 12 augustus 18 u 

Dank je voor je aanvulling-

Je eerste opmerking zal ik doorgeven aan••I 

Op zich snap ik je tweede bullet en eerlijk gezegd was ik inderdaad de SMART-L's van de marine vergeten, maar het 
hangt er een beetje van af of het hier om een technisch verschil of operationeel verschil gaat. In mijn beeldvorming 
gebruikt CZSK de SMART-L radars voor een volledig ander doel dan wij . Op de fregatten worden de SMART-L vooral 
gebruikt voor de verdediging van het schip en de vloot, terwijl wij de SMART-l vooral gebruiken voor de bewaking van 
het NL luchtruim (correct me if I'm wrong-en- Dus in die zin is er een essentieel verschil tussen de radars van 
Wier en Herwijnen en de overige defensie radars. 

Maar ik zal een nieuw tekstvoorstel naar- sturen waarin de marine SMART-L's in het verhaal worden 
meegenomen. lk denk bijvoorbeeld aan: 
•• • Start tekstvoorstel ••• 
Defensie beschikt naast de twee Luchtmacht luchtverdedigingsradars in Wier en Nieuw Milligen ook over diverse 
radarsystemen op de marineschepen, zeven luchtverkeersleidingsradars en diverse kleinere, gespecialiseerde radars 
behorende bij luchtverdedigingssystemen zoals de Patriot. Van deze systemen zijn alleen de luchtverdedigingsradars op 
de vier luchtverdedigings- en commandofregatten (LCF) van de Marine technisch vergelijkbaar met de 
luchtverdedigingsradars in Wier en Nieuw Milligen. De radars op de LCF worden echter voor een ander doel gebruikt 
dan de beide radars op land. De luchtverdedigingsradars van de Luchtmacht zij n gericht op de bewaking van het 
Nederlandse luchtruim, terwijl de radars op de LCF worden gebruikt voor zelfverdediging van de schepen. 

De overige radars zijn ook technisch niet te vergelijken met de systemen op Wier en Nieuw Milligen. 
• • • Einde tekstvoorstel • • • 

Met vriendelij ke groet, 

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS 

Directie Projecten 
Defensle Materieel Organisatie 
Minlsterle van Defensle 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3S09 BB I Utrecht I MPC SSA 

M +31 
mjndef.nl 

W www.defensle.nf/dmo 
Project Management Asslstente: +31••••• 

Van: DMO/PROJN/STGP 
Verzonden: donderdag 15 augustus 2019 15:00 

Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP ~:===~miin~dieif.nil :>;········ 
mindef.:!11>; EMSD, BS/AL/DS/Dir. 

Plan./AfdLuOptr mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Bundel AO Herwijnen versie 12 augustus 18 u 
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-·--De afgelopen t ijd heb ik slechts zijdelings meegekeken met deze bundel, bij deze wil lk toch twee (wellicht niet 
relevante) kanttekenlngen plaatsen: 

• op pag. 11 en 12 wordt gesproken over 'luchtverkeersradars', moet dat nlet zijn 
' luchtverkeersleldlngsradars'? 

• de vraag op pag. 11 'ls er een essentieel verschil tussen de radars in Wier en Nieuw Milligen 
en de andere radars van Defensie ?' wordt onomwonden met JA beantwoord. Blj deze beantwoording 
wordt er kennelljk lmpliciet van ultgegaan dat het alleen over grondgebonden radars gaat. Maar om de 
concrete vraag volledlg (en politlek correct) te beantwoorden zle lk toch wel enlge nuancerlng : er Is m.i. geen 
essentleel verschil tussen de genoemde radars en de 30 radars (zeals de SMART-L) In gebrulk bij CZSK. 

Aan jullle om te beoordelen of deze opmerklngen relevant zlj n voor doorgeleiding aan HOB. 

mvrgr, -PS - in antwoord op vraag van- (pag. 11) of Materieelprojectenoverzicht (MPO) nlet het Defensie Producten 
Overzicht DPO Is geworden: het MPO heet vanaf 2019 lnderdaad DPO, dit staat echter nlet voor Defensle Producten 
Overzicht maar voor Defensie Projecten Overzlcht (verschll tov MPO Is dat voortaan niet alleen Materieelprojecten 
maar ook Infra- en IT-projecten hlerln worden opgenomen). 

Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
Verzonden: donderdag 15 augustus 2019 14:32 
Aan: BS/ AL/HDB/Belmdwrs <11•••1nm:liinrud~e[,f.nnll> 
CC: MA, BS/AL/HOB mindef.nl>; ••••• minbzk.nl>; 

• •••••••••••••••••• <1••••rmn.1irund~eif.n!nl>; EMSD, 
BS/ AL/OS/Dir. Plan./ AfdluOptr mindef.nl>; DMO/B&B/PL&DV / PL&R 
<11••••rrmli!in~d!.gef,;f.n!l!I>; DMO/PROJN/STGP mindef.nl>; ••••• 
• AL/DS/Dir. Plan./Afd IV&C41 mindef.nl>; BS/ AL/DJZ/CI BST 

<11••••••1rmnl!:in!.Qd[!lef:f.!l!nl>; rijksoverheid.nl>; •••••••• 
<11•••••1.drilllik~so~v!!'..!ie~rb!hefiliQ_d.Jl!nl>; AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc mindef.nl>; -
••••AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc mindef.nl>; minezk.nl 
Onderwerp: RE: Bundel AO Herwijnen versie 12 augustus 18 u 

Bij deze nog een aantal aanvullingen op de bundel. 

Met vrlendellj ke groet, 

Hoofd Projectbureau ACCS & Proj ectlelder ADSS 

Directie Projecten 
Defensie Materieel Organisatie 
Mlnlsterle van Defensie 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3S84 AB I Utrecht 
Postbus 9012S I 3S09 BB I Utrecht I MPC SSA 

M +31 
mlndef.nl 

W www.detens!e.nl/dmo 
Project Management Asslstente: +31••••• 

3 



Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs 
Verzonden: maandag 12 augustus 2019 17:52 
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP ...... 1.!!m!l!in].!;d{gef:.f.n!nl>; 

mindef .nl>; 

CC:······· MA, BS/AL/HDB•••••lnmliJinJ.fd~ef:Jf. nQJI> 
Onderwerp: Bundel AO Herwijnen versie 12 augustus 18 u 

Allen, 

Bijgevoegd de versie van de bundel van 12 aug. 18.00 uur. De planning is om op 19 augustus een bundel gereed te 
hebben om aan te bieden aan de Stas. Dus gaarne voor die tijd uw directeuren mee laten lezen. lk blijf de komende 
dagen graag correcties, suggesties en aanvullingen ontvangen om de bundel te voltooien. Er staan nog een groat aantal 
pm' en in, door vakanties is het lastiger om die in te vullen, maar ik reken op uw medewerking. Vrljdag wil ik een nieuwe 
versie verspreiden, dus gaarne uw reactie donderdag cob. 

Met vriendelijke groet, --
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111111

s1 .... A_L1_0_c_o ___________________ _ 

Van: 
Verzonden: donderdag 22 augustus 2019 09:31 
Aan: 
CC: !55~;;.!~~AL/HDB;~:~~:~B;S~/A'l./~H~D=B=/=Beilmidiw:r:s •• Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; 

C-LSK/DO/C41SR; rijlcsoverheid.nl; 

- BS/ AL/OJZ/CI BST 
Onderwerp: Re: HERWIJNEN voorbereiding van het AO en gesprek STAS/ Burgemeester 

Hoi-

4: De vraag of er een vrijer liggend perceel geschikbaar is in de omgeving is niet ter competentie van CLSK 
maar RVB. De vraag waar de radardekking ook goed zou kunnen zijn, moet worden uitgezocht door TNO, 
dat kan CLSK niet. Die contact I contracten lopen via DMO. 

Ik kan wel nog helpen met een operationele blik naar een goedc positie van de radar (geografisch en tav 
tereinhoogtes versus radarhorizon), maar daannee maken we vanuit een dekkingspersepctief geen 
puntlanding op Herwijnen. We komen er wel dicht in de buurt. 

Groet, 

-
Van: ' AIJHDB" 
Datum: woensdag 21augustus2019 om 23:15:55 

mindef.nl> 

Aan: ' BS/ ALJHDB/Belmdwrs" ~mindef.ol> 

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP" mindef.nl>, ·-
~mindef.nl>, I 

•••••• C-LSKJDO/C4ISR" <mm•••lmindef.nl>, ' rijksoverheid.nl" 
~rijksoverheid.nl>,' BS/AUDJZ/CIBST' 
~mindef.nl> 
Onderwerp: Re: HERWUNEN voorbereiding van het AO en gesprck STAS I Burgemeester 

-
Ik ken de grotc lijnen in bundel niet alle details. De bundel geeft op een aantal zaken nog onvoldoende 
diepgaand antwoord op de vragen van de ST AS. Ik za1 hieronder nog een keer toelichten 

I) Stikstof: STAS noemde als concreet voorbeeld de blankenburgtunnel waar ze van haar ambtsgenoot heeft 
gehoord dat de stikstof problemen in de keten zatcn en niet bij de tunnel zelf. Ik weet dat jouw beste weten 
in dit dossier waardevol is, maar als je het kunt checken met Jen W of LNV dan graag. 

2) Inmiddels ook gezien; happy met dit fiche. Eco aanvuJling nodig ... Hebben we ook na de gemeentelijke 
herindeling de bewoners van West Betuwe (inclusiefhet nieuwe aandeel) geinformeerd?- heb jij 
bet antwoord? 

3) STAS meende dat een zogeheten voorhangprocedure (tijdens de RIP fase) mogelijk was. Graag toch even 
cbecken! 



4) as said locatiekeuze en beoordeling van beschikbare altematieven wordt wsl het centrale punt (zie ook de 
brief van de gemccnte). Daar moeten we een sluitend verhaal hebben en dat is er nu niet 
Zo moeten we de factoren van bet afwcgingskader bcnoemen. De bclangrijkste zijn coverage en spreiding. 
Die zijn in Herwijnen goed. Maar wat nu als we de radar op de Maasvlakte i.etten. waarom is de sprciding 
en de coverage clan minder gocd? Hoe kwalificeren we dat W aarom kan hij niet in Tiel, Leerdam of 
Zaltbommcl staan? Of is er niet ergens in de omgeving van Hcrwijncn een nog vrijcr liggcnd percccl te 
vinden. - de vraag aan CLSK blljft om dlt ult te dlepen .. 
Dirccteur Integraal Bcleid 
+31-

0p 21aug. 2019 om 21:55-
volgendc geschreven: 

-allen, 

BS/ AUHDB/Belmdwrs ~mindef.nl> bet 

In de bundel die de Stas vandaag heeft ontvangen zijn fiches opgenomen die antwoord geven 
op de gestelde vragen. Bijgevoegd de grove versie van de bundel die naar de Stas is gegaan. 
Exteme documenten (met name H6 en H7) zitten niet in deze bijlage (uiteraard heeft de Stas 
die wcl), maar de bclangrijkste info m.b.t ondcrstaande vragen staat in H4. Dus ga van die 
informatie uit om aanvullingen te geven, waannee het antwoord op de vragen kan worden 
gegeven. 

I) stikstof, bij de bouw moet rckening warden gehouden met de stilcstofemissie van mobiele 
werk.tuigen, dus als er op het perceel bij Herwijnen een betonmolen komt te draaien, clan 
moet daar rekening mee worden gehouden. Ook moet rekening worden gehouden met de af
en aanvoer van wcrkvoertuigen. 
Alles wat elders wordt gefabriceerd of op het moment dat het verkeer opgaat in het heersende 
verkeersbeleid (bijv snelweg) hoeft naar mijn beste weten geen rekening mee gehouden te 
worden. In de stilcstotberekening voor Herwijncn is uitgegaan van 6 maanden 
welkzaamheden door mobiele werkvoertuigen. 

2) fiche participatie omwonenden gaat bier op in 
3) fiche RCR en RIP gaat bier op in. Kamer controleert alleen of RCR zorgvuldig en juist is 
en kan ingrijpen door motie in te dienen. Bij RIP hebben lagere overheden een rol, de Karner 
niet 
4) fiche locatiekeuze Herwijnen gaat bier op in 

-

~mindef.nl~mindef.nl>>,' 
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BS/AUHDB/Bclmdwrs" ~<~mindcf.nl>> 
Cc: ' C-LSK/DO/C4ISR" 

~<mailto mindef.nl>>, •••••• 
.A.UHDB" mindcf.nl<~mindef.nl>>. 
• riiksoverheid.nl" 
~rijksovcrheid.nl<~rijksoverheid.nl>> 
OndeIWerp: HERWDNEN voorbcreiding van het AO en gesprek STAS I Burgemecstcr 

All 

Zojuist met STAS gesproken over HeIWijnen. Daar komcn de volgende aanvullende vragen 
uit voort 

Ervan uitgaande dater bij de bouw zclf gcen issues zijn v.w.b. stikstofdepositie omdat 
HeIWijnen niet nabij een Natura 2000 gebied ligt stelde de ST AS de vraag of er dan in de 
keten problemen kunnen bestaan (bijv bij aanmaak en transport beton voor de toren. Ze gaf 
aan dat IenW bier bij wegenbouw ook problemen mee had. - kun jij bij IenW navragen 
welk schri.kbeeld her mogelijk op ons afkomt - kun je in overleg met de bouwer van 
de toren treden (mogelijk via Thales) en navraag doen of hij problemen verwacht ... ? 

STAS wil een gedetailleerd overzicht van publieksuitingen en bijeenkomsten. Daarbij 
graag antwoord op de vraag hoe zijn de mensen destijds uitgenodigd. via de krant of huis aan 
huis post - kun je een gedetailleerd overzicht verzorgen incl aantallen bezoekers (mag 
natuurlijk een inschatting zijn ). 

STAS wil weten welke zeggcnschap de Kamer nog heeft na de RCR op het moment 
dat we met de RIP beginnen. Kan er door de Kamer dan nog worden ingegrepen d.m.v. bij v 
een voorhang procedure?- graag via BZK of ooze DJZ uitzoeken 

We verwachten dat de alternatieven het centrale punt van de discussie gaan worden. 

o Waaraan moet de locatie voldocn? 

§ Coverage (uitlegdat bet een locatie in het vlakke land moet zijn) 

§ Spreiding (uitleg van bet grote plaatje dat logisch moet leiden tot eeo geografisch gebied 
met N/O!ZJW grens) 

§ Gunstig Bestemmingsplan of Bestemmingsplanwijzigingsmogclijkheden 

§ Eigen grond 9voorkcursargument maar aankoop is ook een mogelijkheid) 

§ Een terreindeel zonder bebouwing in de directe omgeving 

§ De tijdsfactor ... waarom hebben we nu haast 

3 



De antwoorden incl de redemeerlijn wil ik graag uiterlijk zondagmorgen ontvangen. We 
gaan dinsdag voor de voorbespreking voorbesprcken. Agendauitnodiging volgt .. 
Dircctcur Integraal Bclcid 

Hoofddirectie Beleid 
Ministerie van Defensie 
Kalvennarkt 3312511 CB I Den Haag I karner A-19 
Postbus 20701 12500 ES I Den Haag I The Netherlands 

www .defensie.nl 
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........ s.st.AL!DC_. __ o ____________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
donderdag 22 augustus 2019 08:51 

Aan: AL/HOB; BS/AL/HDB/Belmdwrs 
CC: 

C-LSK/DO/C41SR; 
BS/AL/DJZ/CI BST 

rijksoverhe·~id~.n,I;;;;;.. 
Onderwerp: RE: HERWIJNEN voorbereiding van het AO en gesprek STAS/ Burgemeester 

-
In antwoord op 2: De (oude) Gemeente Lingewaal heeft op 11 oktober, dus vrij kort voor de gemeentelijke 
herindeling (1 januari dit jaar) besloten om niet akkoord te gaan met ons verzoek voor een nieuw bestemmingsplan. 
Na 11 oktober hebben wij enige tijd nodig gehad om ons te beraden op de stappen en vervolgens zijn we met de 
voorbereidingen van het RCR en RIP aan de slag gegaan. Er was dus na de herindellng nag geen reden om de 
omwonenden te informeren. Dit gaan we uiteraard nog wel doen en in de huidige planning staat dat voor begin 
november dit jaar op het schema. 

Deels in antwoord op vraag 4: lk denk dat een belangrijk deel van het argument om voor Herwijnen te kiezen zit in 
het feit dater al een radar stond, dus waarom een ander perceel kopen in een van de omliggende gebieden waar 
nog nooit een radar heeft gestaan, en dat gecombineerd met een (bij aankoop nog) positieve gemeente en een TNO 
onderzoek die deze positie als zeer geschikt uitwees. Het zou mij zeer onlogisch lijken om in die situatie, zonder de 
kennis van nu, nog een keer op zoek te gaan naar een ander terrein in de buurt. 

Met vriendelijke groet, 

Hoo2 Proj!bureau ACCS & ProJecdelder ADSS 

Dlrectle Projecten 
Defensle Materleel Organisatie 
Mlnlsterie van Defensle 
Kromhoutkazeme I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

.................. AVHDB 
Verzonden: woensdag 21 augustus 2019 23:16 
Aan: BS/AVHDB/Belmdwrs 

CC: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIPP ~; =====~~~~======== • ; C-LSK/DO/C41SR ;I rijksoverheid.nl; 
BS/ AVDJZ/CI BST 
Onderwerp: Re: HERWIJNEN voorbereiding van het AO en gesprek STAS I Burgemeester 

-
Ile ken de grote lijnen in bundel niet alle details. De bundel geeft op ecn aantal zaken nog onvoldoende 
diepgaand antwoord op de vragen van de ST AS. lk zal hieronder nog een kecr toelichten 

I) Stikstof: STAS noemde als concrcet voorbeeld de blankenburgtunnel waar ze van haar ambtsgcnoot hecft 
gehoord dat de stikstof problemen in de keten zaten en niet bij de tunnel zelf. lk weet dat jouw beste weten 
in dit dossier waardevol is, maar als je het kunt checken met IenW of LNV clan graag. 
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Fiche 7, Straling en gezondheid, ICNIRP limiet 

Kern 

Bij strallng is onderscheid te maken tussen ioniserende straling en non
loniserende straling. Bij de radar is sprake van non-ioniserende straling, 
hiervan is wetenschappelijk alleen aangetoond dat dit tot opwarming van 
(delen) van het lichaam kan leiden. 

Om gezondheidsschade van sterke elektromagnetische velden te 
voorkomen heeft een Internationale commissie (ICNIRP) 
blootstellingslimieten opgesteld voor elektromagnetische velden, die oak 
in Nederland worden gehanteerd. Deze limieten bevatten een ruime 
veiligheidsmarge, die rekening houden met kwetsbare groepen, zoals 
ouderen, kinderen en mensen met een zwakke gezondheid. De 
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 
beoordeelt hiervoor regelmatig de stand van de wetenschap op het gebied 
van elektromagnetische velden en gezondheid. Er zijn verschillende 
blootstelllngsllmleten voor elektromagnetische velden van verschillende 
frequenties. Deze richt.lijnen omschrijven de methodiek die gevolgd moet 
worden om de blootstelling aan niet-ioniserende straling te bepalen. De 
ICNIRP schrijft limietwaarden voor, waar de blootstelling onder moet 
blijven. 'Onder de limiet' betekent dat volgens de huidige 
wetenschappelijke inzichten de mens voldoende bescherming wordt 
geboden tegen blootstelling aan radiofrequente velden. 

De Europese Unie heeft alle lidstaten aanbevolen om de 
blootstellingslimieten van de ICNIRP na te leven ter bescherming van de 
gezondheid van de bevolking. Het RIVM heeft een overzicht van het 
Internationale beleid op het gebled van risico's van elektromagnetische 
velden. Per land kan wel de wet- en regelgeving verschillen, mede omdat 
de Europese aanbeveling niet bindend is. Zo zijn er lidstaten die (a) de 
aanbevolen limieten hebben opgenomen in nationale wetgeving, (b) de 
limieten niet-bindend hebben verklaard, of soepelere limieten of helemaal 
geen regelgeving hebben, en (c) strengere limieten hanteren uitgaande 
van het voorzorgprincipe en/of als gevolg van publieke druk. 

De ICNIRP-limieten worden oak in Nederland gehanteerd. De Raad van 
State heeft in diverse uitspraken gesteid dat de ICNIRP-richtlijnen in 
Nederland als grondslag voor besluitvorming mogen worden gebruikt. 



Door Thales is onderzocht of de stral ing die van de radar vrijkomt valt 
binnen de gezondheidsnormen. Hierbij is getoetst aan de ICNIRP
richtlijnen. Omdat het Thales rapport (uit 2016) voor de leek moeil ijk is te 
begrijpen is recent opdracht verleend aan TNO om meer uitleg te geven 
over fCNIRP en specifiek in te gaan op de radar van Herwijnen en de 
bevindingen van Thales. Recent is TNO gevraagd om ook de cumulatie van 
verschillende bronnen te beschouwden. Dit laatste rapport is in april 2019 
opgeleverd en in juni 2019 geactualiseerd en Is bedoeld voor de 
onderbouwing van het inpassingsplan en de aanvraag van de 
milieuvergunning. Mogelijk dat dit rapport nogmaals wordt geactualiseerd 
naar aanleiding van de voorbereiding op het AO. 

Het centrum van de radarantenne bevindt zich op 24 m hoogte. Vanaf die 
hoogte 'kijkt' de radar naar de horizon en daarboven om het luchtruim af 
te speuren. Het elektrische veld (de straling) komt door deze 'kijkrichting' 
dan ook pas ver op de horizon op de grond. 

Uit het Thales rapport blijkt dat bij een ronddraaiende antenne (de 
normale werkmodus van de radar) er geen onveilige straling plaatsvind 
lager dan 17 meter boven het maaiveld. Vanaf 17 meter oplopend naar 
boven gelden er onveilige afstanden. Bevindt men zich ter hoogte van de 
radar, dan dient een afstand tot de radar van 84 m in acht te worden 
genomen . 

Ter plekke van de dichtstbijzijnde woning op 450 m afstand zal de 
blootstelling op maalveldniveau naar verwachting een factor 9 onder de 
ICNIRP-limiet blijven. 

Het Thales-rapport beschouwt andere stralende bronnen, zoals de 
weerradar en basisstations ten behoeve van mobiele telefonie, niet. TNO 
concludeert in een aanvullende rapportage dat deze nu aanwezige andere 
bronnen, door een accumulerend effect, de limiet ook niet doen 
overschrijden. 

De radar in Herwijnen voldoet dus aan Internationa le 
blootstell ingslimieten, die in Nederland worden gehanteerd, voor 
elektromagnetische velden. Cumulatief wordt er ook ruim onder de 
limieten gebleven. 

In Herwijnen zijn in de afgelopen 15 jaar 7 patienten met ALS 
geconstateerd. De impact hiervan is voor een betrekkelijk klein dorp 
natuurlijk groot. De GGD heeft in maart 2018 contact gehad met het ALS
centrum, voor het geval de vraag zou warden gesteld of de 
gemeente/GGD het voorkomen van ALS en de relatie met de blootstelling 



aan radar in Herwijnen kan onderzoeken. Het ALS-centrum gaf aan dat dit 
niet mogelijk is. ALS wordt niet veroorzaakt door een factor, maar door 
een combinatie van meerdere factoren . Van de factoren waarbij ze relaties 
hebben aangetoond (roken, leeftijd, geslacht) zijn de relaties bovendien 
niet erg sterk. Om geed onderzoek te kunnen doen naar oorzaken van 
ALS heb je, om deze redenen, gegevens van veel mensen/ patienten 
nodig. Voor Herwijnen is 7 patienten in 15 jaar erg veel, maar voor 
onderzoek naar de oorzaak is het aantal te klein. 

Toelichting 

Ioniserende straling is zeer energierijke straling die atomen kan 
veranderen: de elektrische lading van een atoom in bestraald 
weefsel verandert dan van neutraal naar positief of negatief geladen. 
Het atoom heet vanaf dan een ion, vandaar de naam 'ioniserend'. 
Ioniserende straling kan op deze manier het DNA beschadigen, wat 
kanker kan veroorzaken. Bekende vormen van ioniserende straling 
zijn rontgenstraling en straling die vrijkomt uit radioactieve stoffen. 

Bij het gebruik van de radar komt geen ioniserende straling vrij. 

Niet-ioniserende straling bestaat uit elektromagnetische (EM) golven 
met energie die te laag is om te ioniseren, dat wil zeggen om 
rechtstreeks een elektron uit een atoom los te maken. Zelfs bij een 
hoge intensiteit van niet-ioniserende straling kan niet-ioniserende 
straling geen ionisatie in biologische systemen (lichaamscellen) 
veroorzaken. Er kan echter wel andere schade aan het menselijke 
lichaam ontstaan indien het lichaam wordt blootgesteld aan niet
ioniserende straling. 

Naast ultraviolette (UV) straling, vallen oak de EM-velden (EMV) 
veroorzaakt door hoogspanningslijnen, mobiele telefoons, 
elektrische apparaten, Wifi en radio en televisie eronder. EM-velden 
worden onderverdeeld in extreem-laagfrequente (ELF) velden en 
radiofrequente (RF) velden. De militaire radar veroorzaakt 
radiofrequente velden. 

Blootstelling aan elektromagnetische radiofrequente velden leidt tot 
opwarmen van de blootgestelde weefsels omdat deze de energie 



absorberen en in warmte omzetten. De hoogte van de frequentie 
bepaalt de indringdiepte in het lichaam. 

Het enige effect dat is aangetoond te kunnen optreden is opwarming 
van (delen van) het lichaam. Er is veel onderzoek gedaan naar 
andere effecten, zoals het optreden van kanker of andere ziektes, of 
het be'invloeden van de vruchtbaarheid, maar daarvoor zijn 
onvoldoende aanwijzingen dat blootstelling aan EMV ze kan 
veroorzaken. 

In de wereld bestaan zeer veel (niet-ioniserende) stralingsbronnen . 
De zon, hoogspanningsleidingen, mobiele telefoons en bijbehorende 
zendmasten, elektrische apparaten, Wifi, radio's, televisies, auto's 
enz. Deze bronnen zijn ook aanwezig in Herwijnen. Daarnaast staat 
in Herwijnen een weerradar van het KNMI en is er scheepvaart met 
radars over de rivier de Waal. 

Defensie heeft geen gezondheidsonderzoeken in de gemeente 
Herwijnen uitgevoerd. Wei is met betrokkenheid van TNO, RIVM, 
GGD Gelderland Zuid en het Kennisplatform Elektromagnetische 
Velden op basis van de gegevens over de radar vastgesteld dat er 
geen wetenschappelijk bewijs is dat er voor de algemene bevolking 
effecten optreden door deze elektromagnetische velden van de 
militaire radar op de gezondheid. 

Die effecten treden mogelijk wel op grotere hoogte op. In de 
normale radarsetting, treedt een mogelijk effect op vanaf 17 meter 
boven het maaiveld en hoger. Van O tot 17 meter treden geen 
mogelijke effecten op. Op 17 meter hoogte boven het maaiveld ligt 
het mogelijk effectgebied tot enkele meters buiten de radar en op 25 
meter hoogte boven het maaiveld ligt het mogelijk effectgebied tot 
circa 85 meter buiten de radar. 
In de sterkere 'zoekmodus' van de radar, dat alleen wordt ingezet 
bij operationele noodzaak (het volgen van een specifiek vl iegend 
object) treedt een mogelijk effect op vanaf 4 meter hoogte boven 
het maaiveld. Van O tot 4 meter treden er geen mogelijke effecten 
op. Op 4 meter boven het maaiveld moet een afstand van SO meter 
buiten de radar in acht warden genomen, dat is nog binnen het 
hekwerk van de defensielocatie en op 25 meter hoogte circa 225 
meter. 



Om dit vast te stellen is uitgegaan van de ICNIRP-limieten. De 
ICNIRP-richtlijn gaat uit van het gevaar voor de opwarming van 
(delen van) het lichaam, waarvoor het blootstellingslimieten heeft 
opgesteld. Als er onder die blootstellingslimieten wordt gebleven zijn 
er geen effecten op de gezondheid. 

De ICNIRP-richtlijn zijn op een conservatieve manier opgesteld, 
d.w.z. rekening houdend met allerlei onzekerheden en toepassing 
van een grate onzekerheidsmarge (een factor 50 voor de algemene 
bevolking) . Er is (bij monde van de voorzitter ICNIRP IV Dr Eric van 
Rongen) geen reden om 'uit voorzorg' nog lagere limieten vast te 
stellen, dat heeft geen zin. In een aantal andere landen is dat wel 
gebeurd, maar dat geeft alleen schijnzekerheid. 

Momenteel legt ICNIRP de laatste hand aan een herziening van de 
richtlijnen voor blootstelling aan RF velden. Die zullen op korte 
termijn voor publicatie worden aangeboden aan het 
wetenschappelijk tijdschrift Health Physics (waar ICNIRP al haar 
richtlijnen in publiceert). Binnen een paar maanden zullen ze dan 
openbaar zijn. De herziening van de richtlijnen zijn, net als die uit 
1998, op een conservatieve manier opgesteld . 

De limieten in de nieuwe ICNIRP-aanbevelingen, die later dit jaar 
gepubliceerd warden, lijken veel op de oude limieten uit 1998. De 
referentieniveaus ('indicatieve limieten') in de frequentiegebieden 
voor mobiele telecommunicatie en radar blijven hetzelfde. De 
onderliggende basisrestricties ('blootstellingslimieten') blijven ook 
grotendeels hetzelfde of worden (voor frequenties hoger dan 6 GHz) 
wat minder streng op basis van nieuwe dosimetrische inzichten. Wei 
komen er extra limieten bij voor kortdurende blootstelling (korter 
dan 6 minuten). 

De NRC heeft in juni dit jaar een artikel over SG gepubliceerd waarin 
is ingegaan op de wijziging van de ICNIRP-limiet. Hierin is vermeld 
dat " de commissie de duur verandert waarover deze blootstelling 
gemeten wordt, van 6 naar 30 minuten. In die langere tijd kan het 
effect beter worden gemeten, die tijd heeft het lichaam nodig om 
een stabiele temperatuur aan te nemen. Het enige wetenschappe/ijk 
bewezen effect van e/ektromagnetische ve/den van zendmasten en 
mobiele telefoons is een lichte temperatuursverhoging. De ICNIRP-



richtlijnen worden in veel landen, ook buiten Europa, overgenomen 
als blootstellingsnorm. De blootstellingslimiet voor het a/gemene 
publiek is vastgesteld op 1/SOste van het vermogen dat nodig is om 
het lichaam met 1 graad Celcius op te warmen. De frequentie die in 
de toekomst door 5G-netwerken gebruikt kan worden, 26 GHz, 
dringt overigens niet door de huid door. Daardoor warmt het 
Jichaam niet of nauwelijks op. Maar ICNIRP telt bij het vaststellen 
van de blootstellingsnormen voortaan ook de opwarming van de 
huid mee." 

De blootstellingslimieten gelden voor alle bronnen tezamen. In de 
ICNIRP richtlijnen zijn sommatieformules opgenomen om bijdragen 
van verschillende frequenties bij elkaar te kunnen optellen. Het 
onderzoek voor de radar in Herwijnen is gebaseerd op alleen de 
militaire radar als bran . Hierom is TNO gevraagd een aanvullend 
onderzoek te doen, waarin cumulatie is beoordeeld. Dit rapport is 
eerst in april 2019 opgeleverd, waarna in juni 2019 een nieuwe 
versie is opgeleverd. Conclusie is dat ook in cumulatie ruimschoots 
onder de ICNIRP-limieten wordt gebleven. Dit rapport zal bijlage zijn 
van het RIP en de aanvraag voor de omgevingsvergunning en is nog 
niet gedeeld met derden. 

In alle gevallen zal de radar ook in de toekomst moeten blijven 
voldoen aan de in Nederland geldende normen. 

Ondanks dat wordt aangetoond dat de radarinstallatie ruimschoots 
onder de ICNIRP-limieten bl ijft. Wordt in Herwijnen als 
tegenargument naar voren gebracht dater meerdere gevallen van 
de ziekte ALS voorkomen, en dat straling hier mogelijk een relatie 
mee heeft. 

Naast het contact van de GGD in de gemeente met Stichting ALS, 
heeft Defensie contact opgenomen met professor 
van de Universiteit Utrecht (Professor of Epidemiology of Health 
Effects of Electromagnetic Fields). Er is volgens hem weinig tot niets 
bekend over de relatie tussen hoogfrequente EM velden en ALS. Er 
zijn volgens de professor wel verbanden aangetoond tussen 
laagfrequente velden . In een literatuuronderzoek die de Professor 

voor Defensie heeft uitgevoerd heeft hij maar een 
onderzoek naar de relatie tussen hoogfrequente straling en ALS 



kunnen vinden en in dat onderzoek slechts een niet statistisch 
significant verband worden aangetoond. 

Regelgeving 

Momenteel zijn er in Nederland geen wettelijke limieten voor de 
sterkte van blootstelling van de algemene bevolking aan EMV, maar 
de sterkte van radiofrequente EMV wordt wel door andere 
instrumenten beperkt. Voor radiofrequente EMV van zendinstallaties 
voor mobiele telefonie is er sinds 2002 een antenneconvenant 
tussen de overheid en de mobiele providers. Die hebben daarin 
afgesproken dat de sterkte van de EMV op plaatsen die toegankelijk 
zijn voor de algemene bevolking niet hoger mogen zijn dan de 
referentieniveaus in de 'oude' ICNIRP-aanbevelingen uit 1998, die 
waren overgenomen in de aanbeveling van de Raad van de Europese 
Unie uit 1999. Dit antenneconvenant is niet van toepassing op EMV 
van radarinstallaties. 

Er zijn lidstaten die de aanbevolen limieten in nationale wetgeving 
hebben overgenomen. Ook zijn er lidstaten die geen wetgeving 
hebben opgesteld of soepelere limieten hebben vastgesteld. 
Ofschoon een veiligheidsmarge is ingebouwd in de ICNIRP
richtlijnen, hanteren sommige lidstaten strengere limieten. Ze 
hebben daartoe besloten uit voorzorg, bijvoorbeeld vanwege 
onzekerheden in de wetenschappelijke literatuur over mogelijke 
langetermijneffecten, of vanwege publieke druk. De meerderheid 
van de EU-lidstaten baseert de nationale regelgeving of 
aanbevelingen van de overheid op de ICNIRP-aanbevelingen en de 
daarop gestoelde EU-aanbeveling. 

De Raad van State heeft in diverse uitspraken gesteld dat in 
Nederland de ICNIRP-richtlijnen als grondslag voor besluitvorming 
mogen worden gebruikt. 

EZK is bezig met het implementeren van de ICNIRP richtlijnen in de 
Telecomwet; De nieuwe ICNIRP richtlijnen gaan hiervoor gebruikt 
worden. Als deze limieten in de nieuwe Telecomwet word en 
opgenomen, verwacht het RIVM dat het toepassingsgebied daarvan 
hetzelfde zal zijn als nu, dat wil zeggen : alle apparatuur die 
doelbewust radiogolven uitzendt voor radiocommunicatie en 



radiodeterminatie (waaronder radar). Wei is het zo dat de huidige 
regelgeving (Besluit Radioapparaten) niet van toepassing is op 
radioapparatuur die uitsluitend wordt gebruikt voor activiteiten die 
betrekking hebben op de openbare veiligheid, staatsveiligheid en 
defensie (en daarnaast zelfgebouwde apparatuur van zendamateurs 
en bepaalde apparatuur van zeeschepen of luchtvaartproducten). 

Als het bestuursorgaan daar onderzoek naar heeft gedaan, dan is 
het aan appellanten om aannemelijk te maken dat de beoordeling 
van het bestuursorgaan over de risico's van elektromagnetische 
straling geen stand kan houden. Door bij de militaire radar uit te 
gaan van de ICNIRP-limieten, wordt dus voldaan aan de in de 
praktijk gehanteerde en geaccepteerde limieten in Nederland. 

Het onderhoud van onze radars is uitbesteed aan Thales. 
Elektromagnetische velden waaraan werknemers worden 
blootgesteld kunnen in bepaalde gevallen sterker zijn dan de velden 
waaraan leden van de bevolking warden blootgesteld. Op 26 juni 
2013 namen het Europees Parlement en de Raad van de Europese 
Unie een nieuwe Europese richtlijn aan: 'Richtlijn 2013/35/EU 
betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en 
veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan 
de risico's van fysieke agentia (elektromagnetische velden)l'. De 
bepalingen in de richtlijn dienen ervoor om alle werknemers in de 
Europese Unie een gelijkwaardig beschermingsniveau tegen de 
risico's van elektromagnetische velden te geven. De bepalingen in 
de richtlijn zijn in Nederland ge'implementeerd door een wijziging 
van het Arbeidsomstandighedenbesluit op 1 juli 2016. 

De Nederlandse wetgeving regelt de bescherming van werknemers 
tegen de risico's van elektromagnetische velden. Volgens de 
Arbeidsomstandighedenwet heeft de werkgever de plicht om, met 
medewerking van de werknemer, ervoor te zorgen dat het werk 
geen nadelige invloed heeft op de veiligheid en gezondheid van die 
werknemer. 

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie SZW 
literatuuronderzoek gedaan (mei 2019) naar de vraag of 
langetermijnblootstelling aan elektromagnetische velden op het werk 
een verband laat zien met ziekten zoals kanker, ALS, MS, ziekte van 



Alzheimer. Het onderzoek is een aanvulling op een vergelijkbaar 
onderzoek in 2015. 

Het RIVM concludeert dat er geen eenduidig antwoord is op de vraag 
of elektromagnetische velden op het werk 
langetermijngezondheidseffecten, waaronder kanker, bij 
werknemers kunnen veroorzaken. In 2015 trok het RIVM dezelfde 
conclusie. Het RIVM ziet in het onderzoek een relatie tussen 
laagfrequente elektromagnetische velden en ALS. Deze 
laagfrequente velden komen o.a. voor in de chemische industrie, bij 
de productie en distributie van elektriciteit en bij metaalbewerking. 
Deze werknemers warden ook blootgesteld aan andere factoren, 
zeals chemische stoffen of elektrische schokken. Het is niet duidelijk 
of de blootstelling aan elektromagnetische velden of andere factoren 
op de werkplek de oorzaak is. Het RIVM ziet hierin wel aanwijzingen, 
maar geen bewijs voor een verband tussen laagfrequente 
elektromagnetische velden en de zenuwziekte ALS. 

(waarbij opgemerkt, de radar veroorzaakt hoogfrequente 
elektromagnetische velden.) 

Q&A's 

In Herwijnen en om/iggende dorpen gaan mensen dood aan de 
ziekte ALS, veroorzaakt door een overdosis strafing. Leidt de 
militaire radar in Herwijnen niet tot levensgevaarlijke situaties? 

De radar voldoet ruimschoots aan de in Nederland gehanteerde 
ICNIRP-richtlijnen. Er is geen wetenschappelijk bewijs dater een 
relatie is tussen ALS en hoogfrequente elektromagnetische velden. 

In Herwijnen staat de KNMI radar, er is UMTS straling en strafing 
van scheepverkeer. Ruimte voor extra strafing is er dus niet, toch 
wilt u doorgaan met het plaatsen van een militaire radar dat 
aanvullende strafing veroorzaakt? 



Dit zijn zend/ontvang apparaten werkend op verschillende 
frequenties met verschillende vermogens. Elektromagnetische 
velden zijn dus ook verschillend, de een vult het ander niet aan. Uit 
onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de 
elektromagnetische velden van de militaire radar blijven onder de in 
Nederland gehanteerde ICNIRP-limieten. 

Heeft u het cumulatief effect van de strafing onderzocht? Zo ja wat 
is het resultaat, zo niet gaat u dat a/snog doen? En kan de kamer die 
onderzoeken ontvangen? 

Ja. TNO heeft hier op verzoek van Defensie onderzoek naar gedaan. 
Dit rapport zal onderdeel uitmaken van het Rijksinpassingsplan dat 
ter inzage wordt gelegd. Gemeente, provincie en omwonenden 
kunnen in de zienswijzeprocedure reageren op dat rapport. 

Nederland is een van de 3 /anden in Europa die de meest soepe/e 
ICNIRP limiet hanteert van SOV /M. Vee/ landen in Europa hanteren 
de strengere norm van SV /M. Moet u vanuit het voorzorgsprincipe 
niet ook uitgaan van de SV/M? 

Het RIVM heeft een studie uitgevoerd 'Comparison of international 
policies on electromagnetic fields'. Volgens het RIVM baseert de 
meerderheid van de EU-lidstaten de nationale regelgeving of 
aanbevelingen van de overheid op de ICNIRP-aanbevelingen en de 
daarop gestoelde EU-aanbeveling. Zo ook Nederland. 

Twee radars op een /ocatie zullen het stralingsniveau ruimschoots 
overschrijden. Bent u er mee bekend dat de totale blootstelling van 
a/le stralingsbronnen samen onder de blootstellingslimiet moet 
blijven? En zo ja hoe denkt u hier aan te vo/doen? 



TNO heeft op verzoek van Defensie onderzoek gedaan naar de 
cumulatie van de SMART L-radar en de KNMI-radar, alsmede andere 
bronnen. Dit rapport zal onderdeel uitmaken van het 
Rijksinpassingsplan dat ter inzage wordt gelegd. Gemeente, 
provincie en omwonenden kunnen in de zienswijzeprocedure 
reageren op dat rapport. 

Bent u ermee bekend dat Herwijnen een unieke locatie is vanwege 
de hoeveelheid strafing in de omgeving. Het is toch niet verantwoord 
daar nog een stralingsbron te situeren? 

Ik ben er mee bekend dat LVNL in Herwijnen twee radarposten had 
staan, waarvan er een is verkocht aan de KNMI. Daar staat nu een 
regenradar. De andere radarpost zal Defensie gebruiken om een 
SMART-L te plaatsen. De in Nederland gehanteerde 
blootstellingslimieten van ICNIRP zullen niet worden overschreden. 

De ICNIRP norm wordt herzien, en de nieuwe norm zal ve/e ma/en 
strenger zijn dan de oude. Hoe houdt u daar rekening mee? 

De radar dient te voldoen aan de in Nederland gehanteerde 
blootstellingslimieten, die inderdaad zijn ontleend aan ICNIRP. Bij 
het vast stellen van het Rijksinpassingsplan ga ik uit van de op dat 
moment in Nederland gehanteerde limieten. Ik kan nu en misschien 
straks bij het vaststellen van het Rijksinpassingsplan dus nog niet 
vooruitlopen op nieuwe aanbevelingen en eventueel daaruit 
volgende wijzigingen. 

Wat staat er in het Tha/esrapport, kunt u dat de/en met de Kamer? 



Het rapport is een zeer technisch rapport wat niet bedoeld is als een 
informatiebron naar derden. TNO heeft de inhoud van het Thales 
rapport geverifieerd en onderschrijft de conclusies. Daarnaast heeft 
TNO ten behoeve van het Rijksinpassingsplan onderzoek gedaan 
naar de cumulatie van straling door verschillende bronnen. Dit 
rapport zal onderdeel uitmaken van het Rijksinpassingsplan dat ter 
inzage wordt gelegd. Gemeente, provincie en omwonenden kunnen 
in de zienswijzeprocedure reageren op dat rapport. 

Op 800 meter vanaf de /ocatie van de radar zijn woningen gelegen, 
deze krachtige radar heeft een zeer grote impact op mens en milieu. 
Hoe garandeert u de veiligheid van mens en dier? 

Ter bescherming van de veiligheld van omwonenden zijn normen 
van toepassing waaraan de installatie zal moeten voldoen. In het 
kader van het Rijksinpassingsplan en van de benodigde vergunning 
is de radar getoetst aan deze normen en de radar voldoet 
ruimschoots aan deze normen. 

Na de ingebruikname van de radarinstallatie laat ik het optredend 
(totale) stralingsniveau op enkele locaties door een onafhankelijk 
geaccrediteerde instantie meten opdat de berekende waarden 
geverifieerd word en. 

Bewoning binnen 1500 meter rondom de radar is niet geoorloofd, 
toch liggen er verschillende woningen in dit gebied. U verwacht toch 
niet dat deze mensen verhuizen? Of zet u bewust mensenlevens op 
het spe/? 

Het is inmiddels vaste rechtspraak van de Raad van State dat de 
richtafstanden van de VNG indicatief zijn voor een goede ruimtelijke 
ordening, maar dat van die richtafstanden kan warden afgeweken 
als dat zorgvuldig is voorbereid en onderbouwd. Voor wat betreft het 



aspect elektromagnetische velden kan voor de militaire radar 
gemotiveerd van de richtafstand worden afgeweken. Dit wordt 
onderbouwd in het Rijksinpassingsplan. 

Kunt u niet op zoek naar een geschikte locatie die we/ voldoet aan 
de· richtnormen van 1500 meter? 

Dit is niet nodig, omdat de installatie aan alle geldende normen 
voldoet en van de richtafstand kan worden afgeweken als dat 
zorgvuldig is voorbereid en onderbouwd. Voor wat betreft het aspect 
elektromagnetische velden kan voor de militaire radar gemotiveerd 
van de richtafstand worden afgeweken. Dit wordt onderbouwd in het 
Rijksinpassingsplan. 

Wat is de ICNIRP-norm, hoe is die in NL gei'mplementeerd en wat is 
de relatie met de radar, is het erg dat de norm al 20 jaar oud is? 

ICNIRP is een onafhankelijke organisatie die, gebaseerd op 
wetenschappelijke inzichten, blootstellingsrichtlijnen opstelt. 

De ICNIRP-richtlijnen omschrijven de methodiek die gevolgd moet 
worden om de blootstelling aan niet-ioniserende straling te bepalen. 
Dat kan door middel van het uitvoeren van metingen zijn; ICNIRP 
beschrijft het 'meetrecept'. 

Omdat blootstelling schadelijk kan zijn indien het lichaam te veel 
wordt opgewarmd schrijft ICNIRP limietwaarden voor, waar de 
blootstelling onder moet blijven. 'Onder de limiet' betekent dat 
volgens de huidige wetenschappelijke inzichten de mens voldoende 
bescherming wordt geboden tegen blootstelling aan radiofrequente 
velden. 



Ook reikt ICNIRP een methodiek aan hoe de totale blootstelling 
moet worden geevalueerd indien er sprake is van verscheidene 
stralingsbronnen, met mogelijk verschillende frequenties. 

De Raad van State heeft in diverse uitspraken gesteld dat de 
ICNIRP-richtlijnen in Nederland als grondslag voor besluitvorming 
mogen worden g~bruikt. 

De ICNIRP-richtlijn wordt momenteel geactualiseerd. 

Hee ft u het RIVM/GGD/ KENNISPLA TFORM ELEKTROMAGNETISCHE 
VELDEN EN GEZONDHEID betrokken bij het onderzoek naar de 
effecten van strafing, en wat zijn de bevindingen? 

Ja, het RIVM, de GGD en het Kenniscentrum zijn betrokken bij het 
onderzoek naar de effecten van elektromagnetische velden van de 
radar en de effecten daarvan op de volksgezondheid. Ze 
onderschrijven de briefing die indertijd door TNO is gegeven, waarin 
geconcludeerd wordt dat er geen effecten voor de volksgezondheid 
zijn. 

Bent u bereid om nieuw onderzoek te laten uitvoeren naar de 
cumulatieve stralingseffecten en kunt u dat de/en met de Kamer? 

Naar het effect van cumulatie door verschillende bronnen, 
waaronder de militaire radar, heeft TNO onderzoek gedaan. Dit 
rapport zal onderdeel uitmaken van het Rijksinpassingsplan dat ter 
inzage wordt gelegd. Gemeente, provincie en omwonenden kunnen 
in de zienswijzeprocedure reageren op dat rapport. 



Bent u bereid om onderzoek te laten doen naar de effecten van 
straling en het veroorzaken van ALS? 

De GGD heeft in maart 2018 contact gehad met het ALS-centrum, 
voor het geval de vraag zou warden gesteld of de gemeente/GGD 
het voorkomen van ALS en de relatie met de blootstell ing aan radar 
in Herwijnen kan onderzoeken. Het ALS-centrum gaf aan dat dit niet 
mogelijk is. 

Defensie heeft de Professor Kromhout van de Universiteit Utrecht 
(Professor of Epidemiology of Health Effects of Electromagnetic 
Fields) literatuuronderzoek laten uitvoeren, heeft hij maar een 
onderzoek naar de relatie tussen hoogfrequente straling en ALS 
kunnen vinden en in dat onderzoek slechts een niet statistisch 
significant verband warden aangetoond. 

Door te voldoen aan de ICNIRP-limieten wordt volgens de huidige 
wetenschappelijke inzichten de mens voldoende bescherming 
geboden tegen blootstelling aan radiofrequente velden. Verder 
onderzoek voegt daar niets aan toe. 

Bent u bereid om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat de 
ICNIRP-normen zijn aangepast? 

Dit is mijn inziens niet nodig. De radar zal ook in de toekomst 
moeten blijven voldoen aan de in Nederland geld en de normen. 

Klopt het dat de wetenschap niets kan vertellen over de lange 
termijn effecten? Moet u a Ileen daarom al niet uitgaan van het 
voorzorgsbeginsel en conc/uderen dat die radar hier niet 
gerealiseerd kan word en? 



In de ICNIRP-aanbeveling wordt rekening gehouden met allerlei 
onzekerheden en toepassing van een grate onzekerheidsmarge. Er is 
geen reden om 'uit voorzorg' nog lag ere limieten te hanteren . 

De radar is te vergelijken met een kerncentrale, heeft u bij het 
verwerven van de radar geen eisen kunnen stellen aan de 
hoeveelheid straling? 

De radar is in zijn geheel niet te vergelijken met een kerncentrale. 
Elektromagnetische straling van een radar kan niet warden 
beschouwd als radioactieve straling zoals bij een kernreactor. 

Bent u bereid op zoek te gaan naar technische oplossingen om de 
stralingshoeveelheid te verminderen? 

De elektromagnetische velden van de radar is niet meer dan 
noodzakelijk voor het doel van dit instrument. Bij het gebruik wordt 
voldaan aan de in Nederland gehanteerde blootstellingslimieten. Er 
is geen reden voor technische aanpassingen. 

Het eerste stralingsonderzoek is uitgevoerd door Thales, dat is zoiets 
als de slager die zijn eigen vlees keurt. Bent u bereid tot het /aten 
uitvoeren van een onafhanke/ijk stralingsonderzoek? 

Onafhankelijke wetenschappers van TNO hebben een second opinion 
uitgevoerd en concluderen het stralingsonderzoek van Thales correct 
is uitgevoerd en dat de juiste limietwaarden zijn gebruikt. 

TNO heeft verschil/ende onderzoeken uitgevoerd, locatieonderzoek, 
radardekking tot strafing. Ze zijn erg betrokken bij dit dossier. Bent 
u bereid tot het laten uitvoeren van een second opinion door een 
andere partij? 



De deskundigheid van TNO staat niet ter discussie. TNO is een 
onafhankelijk onderzoeksbureau . Aan hun deskundigheid twijfel ik 
niet. In een van de voorlichtingsavonden aan omwonenden heeft 
een vertegenwoordiger van het RIVM bevestigd dat TNO de over de 
juiste deskundigheid beschikt om dit soort onderzoeken uit te 
voeren. 

Bent u bereid om veldonderzoek uit te voeren naar de straling in 
Wier a/vorens u een besluit neemt over Herwijnen? 

Na de ingebruikname van de radarinstallatie laat ik het optredend 
(totale) stralingsniveau op enkele locaties door een onafhankelijk 
geaccrediteerde instantie meten opdat de berekende waarden 
geverifieerd worden. Het terrein en omstandigheden verschillen van 
die in Wier, alleen veldmetingen in Herwijnen geven een 
betrouwbaar beeld over die locatie. 



aoc i ;;s4 

...._._e_S1_A_v.oc __ o ____________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

-

•••• BS/ALJHDB/Belmdwrs 
vrijdag 23 augustus 2019 11:17 

Via het RIVM kunnen al inloggegevens warden opgevraagd voor AERIUS. 

ALJHDB 

Van l&W begreep ik dat LNV nog niet wil dat AERIUS wordt ge-release-d, totdat de nieuwe beleidslijnen en de 
onderbouwing dat 0,00 genoeg is, gereed zijn. Dit gaat vlgs l&W in tegen afspraken in het DO en BO, en dat 
onderschrijf lk wel. Achter de schermen vindt dus nog getouwtrek plaats over wanneer welke producten openbaar 
warden. De mogelijkheid om alvast inloggegevens op te vragen bij RIVM, moeten we in de tussentijd benutten (niet 
alleen voor Herwijnen, maar ook voor Woensdrecht), zodat we AERIUS alvast op eigen risico kunnen gebruiken om 
te weten hoe de vlag erbij hangt. Hiervoor zal jouw collega- over de juiste contactpersonen 
beschikken om dit te kunnen achterhalen. Mocht dlt niet zo zijn, laat het me weten, dan moet ik daarvoor navraag 
gaan doen. 

Groet, 

From:•••••• 
Sent: vrijdag 23 augustus 2019 11:06 

To: BS/AIJHDB/Belmdwrs ;~:~!:~55555A:lJ:H:DiBr=~~:~~····· Cc: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP ; 
• ; C-LSK/DO/C41SR; BS/AIJDJZ/CI BST 
Subject: RE: HERWIJNEN voorbereiding van het AO en gesprek STAS I Burgemeester 

De nleuwe release van het rekenprogramma Aerlus kan elk moment plaats vinden zodat we In ieder geval voor 
4/9 lnzlcht hebben In de NOx deposltle van het project zelf -
Van: mindef.nl mindef.nl> 
Verzonden: vrijdag 23 augustus 2019 10:39 

Aan: mlndef.nl 
CC: mindef.nl: mlndef.nl; mindef.nl:••••••• 

rijksoverheid.nl>; mindef.nl 
Onderwerp: RE: HERWIJNEN voorbereidlng van het AO en gesprek STAS I Burgemeester 

-
Het keteneffect waar over gesproken is, zit als volgt in elkaar. Voor de aanleg van de Blankenburgtunnel is via een 
ADC-toets een toestemmingsbesluit verkregen. l&W kan dus aan de slag. Het probleem is echter dat het 
ophoogzand in Nederland op raakt, waardoor de uitvoering van het project in de problemen komt. 
Voor zandwinning op de Noordzee hebben desbetreffende winningsbedrijven namelijk een vergunning nodlg. 
Bedoeling was met behulp van de PAS een vergunnlng voor zandwinnlng op de Noordzee te verkrijgen. Door de 
uitspraak van de Raad van State is die vergunning nog niet verkregen, waardoor NL vooralsnog aangesproken blijft 
op de slinkende voorraad ophoogzand (of import, maar dat maakt het duurder). 



Dus hoewel l&W beschikt over een toestemmingsbesluit voor de Blankenbergtunnel, kunnen ze in de uitvoering niet 
verder, vanwege het gebrek aan ophoogzand (vraag me a.u.b. niet waarom je bij de aanleg van een tunnel 
ophoogzand nodig hebt). 

Voor Herwijnen: mochten wij een leverancier hebben die speclaal voor deze radarinstallatle zljn bedrijfsactlvitelten 
moet uitbreiden of ontplooien waarvoor een natuur(stikstof)vergunning nodig is, dan kan dat zogenaamde 
keteneffect - het gevolg van het ontbreken van een vergunning blj de leverancier- optreden. 
lk acht dat niet waarschijnlijk, omdat de bouw in Herwijnen volgt op die in Wier. Herwijnen wordt een kopie van 
Wier. Alie bedrijfsactiviteiten om een radarinstallatie te maken, draaien in Wier al. De leverancier zal daardoor naar 
mijn idee geen bedrijfsactiviteiten hoeven te ontplooien die verlegen zitten om een stikstofvergunning, om 
hetzelfde werk straks in Herwijnen te doen. 
Dit laatste wit ik wel graag bevestigd zijn door••• 

Groet, 

From: AL/HOB 
Sent: woensdag 21 augustus 2019 23:16 
To: BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nl> 
Cc: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl>; 

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

mindef.nl> 
Subject: Re: HERWIJNEN voorbereidlng van het AO en gesprek STAS I Burgemeester 

-
C-LSK/DO/C41SR 

BS/ AL/DJZ/CI BST 

Ik ken de grote lijnen in bundel niet alle details. De bundel geeft op cen aantal zaken nog onvoldoende 
diepgaand antwoord op de vragen van de STAS. Ik zal hieronder nog een keer toelichten 

1) Stikstof: STAS noemde als concreet voorbeeld de blankenburgtunnel waar ze van haar ambtsgenoot heeft 
gehoord dat de stikstof problemen in de keten zaten en niet bij de tunnel zelf. Ik weet dat jouw beste weten 
in dit dossier waardevol is, maar als je bet kunt checken met Jen W of LNV dan graag. 

2) Inmiddels ook gezien: happy met dit fiche. Een aanvulling nodig ... Hebben we ook na de gemcentelijke 
herindeling de bewoners van West Betuwe (inclusief bet nieuwe aandeel) geinformeerd?- heh jij 
bet antwoord? 

3) STAS meende dat een zogeheten voorhangprocedure (tijdens de RIP fase) mogelijk was. Graag toch even 
checken! 

4) as said locatiekeuze en beoordeling van beschikbare altematieven wordt wsl het centrale punt (zie ook de 
brief van de gemeente). Daar moeten we een sluitend verhaal hebben en dat is er nu niet. 
Zo moeten we de factoren van bet afwegingskader benoemen. De belangrijkste zijn coverage en spreiding. 
Die zijn in Herwijnen goed. Maar wat nu als we de radar op de Maasvlakte zetten. waarom is de spreiding 
en de coverage dan minder goed? Hoe kwalificeren we dat. Waarom kan hij niet in Tiel, Leerdam of 
Zaltbommel staan? Of is er niet ergcns in de omgeving van Herwijnen een nog vrijer liggend perceel te 
vinden ... de vraag aan CLSK blljft om dit uit te diepen .. 
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...... _B_S/_A_v_o_c_o ____________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

-

•• BS/AL/HDB/Belmdwrs 
maandag 26 augustus 2019 12:01 

-===========~~~AL/HOB 
I ~~~~====ln1g.1,D1M101/P~RO:~J~N~/P~R~O~JN~Dl=P;~~~~~C~-~~I 
LSK/DO/C41SR; riji:overheid.nl'; 
BS/AL/DJZ/CI BST 
RE: HERWIJNEN voorbereiding van het AO en gesprek STAS/ Burgemeester 

Op de vraag of er nog een voorhang procedure is, kreeg ik van de afdeling Juridische Zaken van EZK het volgende 
antwoord: 

Op grond van art. 3.35, ltd 9 van de Wro moet een beslult om een project onder de RCR ta brengen, aan belde 
Kamers worden toegezonden. Instemmlng van belde kamers Is nodlg om ultvoerlng te kunnen geven aan het RCR 
bes I ult. 

Hoofdstuk 3. Bestemmings- en inpassingsplannen 

Afdeling 3.6. COOrdlnatie bij verwezenlijking van ruimtelijk beleid 

§ 3.6.3 RijkscOOrdinatieregeling 

Art1kel 3.35 lid 9 
Een besluit als bedoeld in de aanhef van he! eerste lid, wordt toegezonden aan de beide Kamers der Staten-Generaal. Aan het 
besluit wordt geen u1tvoering gegeven dan nadat beide Kamers daarmee hebben ingestemd. Met hat besluit wordt geacht le zijn 
ingestemd indien geen van beide Kamers binnen vier weken na de toezending van dat beslult een besluit heeft genomen omtrent 
de behandeling daarvan. 

Na lnstemmlng van belde Kamers, eventueel na afrondlng van de behandellng van hat RCR beslult, berust de 
bevoegdheld voor het vaststellen van het Rljkslnpasslngsplan, en het coordlneren van de vergunnlngen, blj de 
minister cq. de staatssecretarls van Defensle. 
Na het vertenen van lnstemmlng op het RCR beslult hebben de belde Kamers geen rol meer tljdens de verdere 
RCR procedure. 

Groet 

From: BS/AL/HDB/Belmdwrs 
Sent: vrljdag 23 augustus 2019 10:39 
To: AL/HOB 

Cc: Ing., OMO/PROJN/PROJN DIPP ,;======!~ 
• ; C-LSK/DO/C41SR ;I 
BS/ AL/DJZ/CI BST 
Subject: RE: HERWIJNEN voorbereiding van het AO en gesprek STAS/ Burgemeester 

-
Het keteneffect waar over gesproken is, zit als volgt in elkaar. Voor de aanleg van de Blankenburgtunnel is via een 

ADC-toets een toestemmingsbesluit verkregen. l&W kan dus aan de slag. Het probleem is echter dat het 
ophoogzand in Nederland op raakt, waardoor de uitvoering van het project in de problemen komt. 
Voor zandwinning op de Noordzee hebben desbetreffende winningsbedrijven namelljk een vergunning nodig. 
Bedoeling was met behulp van de PAS een vergunning voor zandwinning op de Noordzee te verkrijgen. Door de 
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.......... s.SJ_A_v_oc __ o ____________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwarp: 

Bedankt, 

maandag 26 augustus 2019 19:19 

•••• BS/AL/HDB/Belmdwrs 
Re: Bundel: Hoofdstuk 6 AO Herwijnen 

Wat een boel letters bij el.kaar, pfwew ! 

Tot morgen! 

-
Van:' BS/AIJHDB/Belmdwrs'' ~> 
Datum: maandag 26 augustus 2019 om 18:10:02 
Aan:' 
Onderwerp: FW: Bundel: Hoofdstuk 6 AO Herwijnen 

Hierbij een deel van de stukken H6. Overige documenten zijn alle jaargangen MPO en besluit tot tocpassing 
RCR en vragen Eerste Kamer, maar je de emails te bcsparen verstuur ik die niet. 

Groet -
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-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: dlnJag 27 augusfus 2§1915:§3 
Aan: MA, BSIALJHDB; BS/ALJHDB/Belmdwrs 
CC: 
Onderwerp: 

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
RE: Weg1ngskader locat1e SMART-L Herw1Jnen 

Bijlagen: 20190827 Operationeel wegingskader locatiekeuze SMART-L Herwijnen.docx 

-
Na overleg met- V ben ik tot de volgende half-pager gekomen. 

Groet, 

-
dinsdag 27 augustus 2019 12:56 

Aan: -----·MA, BS/AL/HOB;-
BS/AL/HDB/Belmdwrs ; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 

Onderwerp: RE: Wegingskader locatle SMART-L Herwijnen 

Even heel snel voor een volgend overleg wat aanvulllngen gedaan. 

- mindef.nl mindef.nl> 
Verzonden: dinsdag 27 augustus 2019 12:46 
Aan: mindef.nl: mindef.nl:······· <11•••••ldrii,l!jks~o~v~e[]rht!!etl!id~ . .n!nl>; 

mindef.nl 
Onderwerp: Wegingskader locatie SMART-L Herwijnen 

-et al, 

Zle de bljlage voor het door CLSK gebruikte wegingskader waarbij we op de locatie Herwijnen zljn uitgekomen. lk 
heb het bewust kort gehouden. Er zitten altijd nog meer letters op mijn toetsenbordl © 

--
Lezen jullie nog even mee tav de omgevingszaken7 

Groet, 

-
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 vcrbonden aan bet elcktronisch verzcnden 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 arc 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] 



Wegingskader locatlekeuze SMART-L Herwijnen 

Bij het zoeken naar een gepaste locatle voor de SMART-L In het zuiden va·n Nederland Is het 
volgende wegingskader gebruikt: 

• Optjmale radardekkjng : De zuidelijke radar moet zo zijn gepositioneerd, dat deze In elk 
geval het terrltorlum (vasteland en terrltoriale wateren) van Nederland optlmaal afdekt. 
Oat in geval de noordelijke radar gepland of ongepland nlet beschlkbaar Is. Deze 
radardekking kan warden aangevuld met bultenlandse radars, echter, Defensle moet op dlt 
gebled een hoge mate van onafhankelijkheid behouden teneinde de nationale veiligheid te 
kunnen 9aranderen. 

• Ootjmale zjchtll1nen: Het zicht van de radar mag nlet warden gehinderd door hoger gelegen 
terrein, zeals bijvoorbeeld de Utrechtse Heuvelrug en de Hoge Veluwe, of door bestaande 
en geplande hoogbouw. 

• Voorkomen van verstodnc yan de radarsjgnalen : De verstodng van de radarsignalen door 
bestaande en geplande windmolens moet warden voorkomen. 

• Defensjeterrejn: Het terreln moet eigendom zijn van Defensle voor adequate beveiliglng en 
om te voldoen aan de bestemmlngselsen. 

• Gunstjg omqeyinqsfactoren: De radar wordt blj voorkeur geplaatst op een locatle waar de 
bestemmings- en zendvergunnlngsvoorultzlchten gunstig zijn. Tevens moet de locatle vrij 
zljn van Natura 2000 en andere beschermde gebleden. 

Dit wegingskader in ogenschouw genomen, lnclusief de initieel positieve slgnalen vanuit de 
gemeente Lingewaal, heeft de keuze doen vallen op het perceel in Herwljnen. 



uvv . vv 

~.e_SJ_A_L_1o_c_o ______________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

-

•••• BS/AL/HDB/Belmdwrs 
woensdag 28 augustus 2019 21 :30 
•••••• Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 

-=====~~~AL/DCQ1;; 1 :::::~MA, BS/AL/HDB; I rijksoverheid.nl'; I EMSD, CLSK/PLV C-
LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
Re: follow the money 

Dank. Voor mijn eigen administratie, die presentatie waarvan je refereert kan met mij worden gedeeld? 

Greet -
Van: ' Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP" ~mindef.nl> 
Datum: woensdag 28 augustus 2019 om 19:38:01 
Aan: ' BS/AUHDB/Belmdwrs" mindef.nl> 
Cc: ' AUDCO" mindef.nl>,' MA, 
BS/ALJHDB" mindef.nl>," rijksoverheid.nl'" 

riiksoverheid.nl>, ' 
mindef.nl> 

Vanmiddag een bevestiging van TNO gehad dan hij de onderwerpen uit vraag 2 in zijn presentatie 
op 21 augustus vorig jaar heeft behandeld (Slides 17 t/m 30 van het present atieonderdeel 
RADHAZ_Presenatie_ TNO-Vl-Deel-ICNIRP). 

Verder heeft hij aangegeven dat voor frequenties groter dan 10 MHz "Thermische Effecten" voor de radarinstallatie 
maatgevend zijn. En hij is er zeker van dat hij tijdens de verschillende punten heeft aangegeven dater geen verschil 
is met andere bronnen zoals mobiele telefonie, Wifi en ook de KNMI radar. 

Kortom, naar onze mening zijn de in vraag 2 genoemde onderdelen weldegelijk benoemd in de extra 
informatiebijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis in Asperen op 21 augustus 2018, door een presentatie 
van TNO met toelichting van Dr. Ir. van TNO. 

In principe is het overigens correct dat meerdere keren naar het cumulerende effect van straling is gevraagd, maar 
daar is dus weldegelijk antwoord op gegeven. Ook in de vragen die op bij de voorlichtingsavond op 29 maart 2018 
zijn verzameld staat een vraag over de combinatie van stralingsbronnen (appellant 16, vraag 2). Deze vraag is ook 
gewoon beantwoord. 
Met vriendelijke groet, 

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS 

Directie Projecten 
Defensie Materieel Organisatie 
Ministerie van Defensie 



Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 1 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

M+31···· 
•••••mindef.nl 
W www.defensie.nl/dmo 
Project Management Assistente: +31····· 

Van: Ing., OMO/PROJN/PROJN DIP 
Verzonden: woensdag 28 augustus 2019 14:02 
Aan: MA, BS/AL/HOB; BS/AL/HDB/Belmdwrs ; •••••••• 

CC:······-AL/DCO 
Onderwerp: RE: follow the money 

Mijn antwoorden in het rood. 

Over vraag twee loopt nog een navraag bij TNO. 
Met vriendelijke groet, 

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider AOSS 

Directie Projecten 
Defensle Materieel Organlsatle 
Minlsterie van Defensie 

rljksoverheid.nl 

Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

M+31 
mindef.nl 

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

-------MA, BS/AL/HOB 
Verzonden: woensdag 28 augustus 2019 10:40 
Aan: BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nl>; 
LSK/DO/C41SR/SAIR C2 mindef.nl>; 
<11••••1rrmll!in}.!;df!le[,f .ffinl>; riiksoverheid .nl 

EMSD, CLSK/PLV C
lng., DMO/PROJN/PROJN DIP 

CC:·······-AL/DCO <ll•••lrmniiD.!nd;ileil,f.ffinl>; ••••••• MA, BS/AL/HOB 
mindef.nl> 

Onderwerp: Fwd: follow the money 

-
•• is vandaag niet binnen en bereikbaar 
Kunnen jullie vast naar onderstaande vragen kijken? 
Beantwoording graag aan en mij -
Directeur lntegraal Beleid 
+31 __ _ 
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Begin doorgestuurd bericht: 

Van: ' AL/DCO" <11•••1rm!l!i.rund~e~f.!llnl> 
Datum: 28 augustus 2019 om 08:11:52 CEST 

~~an~:i' ~555!111~~~:~1.om~iin:d~;ef;.Qn;JI>~, ;·~~~~~~~~~~~- MA, BS/ Al/ HOB" 
mindef.nl> 

Kopie: ' AL/BSG" mindef.nl>, ·········Al" 
mindef.nl>,' BS/AL/HDB/Belmdwrs" <11•••1.mm!!inl.Qd~ef:.f.filnl> 

Onderwerp: Antw.:[~~1] follow the moneyf.~} 

Goedemorgen, 
Zojuist onderstaande vragen binnen gekregen van FTM: 

(1) De gemeenteraadsleden van West Betuwe hebben oktober jl. allemaal een mail vanuit EZK 
ontvangen. Als de radartoren in Nieuw-Milligen zou blijven, zullen vier grote windparken in Flevoland 
geen doorgang vinden. Het signaal van de radar zou namelijk verstoord warden door de 
windmolens. En zonder windmolens voldoet Nederland niet aan de klimaatdoe/stellingen. Deze 
redenatie is ook terug te vinden in de Kamerbrief inzake het bes/uit de Rijkscoordinatieregeling toe te 
passen. 

Hoe verhoudt dit zich tot de toezegging van Jeanine Hennis (in reactie op Motie Verweij, Kamerstuk 
31 700 XI, nr 30) die in oktober 2014 de Kamer liet weten dot 'in de voorstudie is geb/eken dot vrijwel 
a/le moderne radars technische voorzienlngen hebben om verstoringen door wlndturblnes te 
mitigeren'? 

···--KUNNEN JUlllE DIT EVENTUEEL MET THALES SAM EN BEANTWOORDEN 
Ook de nieuwe radar moet aan de Motie Verweij voldoen. Dit is ook in het contract met Thales opgenomen. Artikel 
2,7.1 schrijft: ''The ADS shall have special (software) processing in order to reduce the deterioration of radar 
performance that is caused by the presence of wind turbines or wind farms." 

De radar is dan ook voorzien van speciale software code die hier in voorziet. Gezien de principewerking van een 
radar en de karakteristieken van een windmolen is het echter onmogelijk om een radar volledig ongevoelig te 
maken voor een windmolen(park). Zo zal de paal van een windmolen altijd een schaduw in het radarbeeld 
veroorzaken. Er blijft dan ook altijd een restgevoeligheid over. De berekeningen van TNO waarin de invloed van een 
windmolen(park) op een radar kan worden berekend, is inmiddels op de nieuwe radar aangepast. 

(2) Navraag bij TNO leert dot er onderzoek is gedaan of in Herwijnen sprake is van (a) gelijksoortige 
frequenties van de RF velden van de te p/aatsen Smart Len reeds aanwezige radar, en (b) - indien er 
sprake is van verschillende frequenties - of deze tot dezelfde (biologische) effecten kunnen leiden. 

Navraag bij de gemeente en bewoners Jeert dat deze informatie (ondanks herhaalde/ijke vragen over 
mogelijke cumulatieve effecten) niet is gedeeld. 

TNO heeft desgevraagd Jaten weten dot Defensie over de communicatie ging, dus vandaar de vraag: 
is deze informatie wel/niet gedeeld met de gemeente en bewoners tijdens de informatieovonden. 
Woarom wel/niet? En indien we/: wonneer was dot, op welke wijze en met wie? 

---· KUNNEN JULLIE DEZE BEANTWOORDEN? 
lk heb net even bij TNO nagevraagd en we vermoeden dat met de informatie het document " Stralingsbelastlng 
Radarinstallatie Herwijnen, starende mode" wordt bedoeld. Dit document is van 7 juni 2019 en is dus pas recent 
beschikbaar. Bij mijn weten heeft niemand specifiek naar dit document gevraagd. De vraag schijnt door TNO in 
overleg met persvoorlichting van Defensie te zijn beantwoord. Maar ik kan niet met zekerheid stellen of dit het 
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bedoelde onderzoek is. De accumulatie vraag is in ieder geval wel in de voorlichtingsbijeenkomsten gesteld, maar bij 
mijn weten is het onderwerp accumulatie wel degelljk door TNO behandeld (navraag loopt nog) 

(3) Klopt het dat de radar in milieucategorie 6 hoort (gelet op de genoemde richtafstand van 1500m 
in het bestemmingsplan en de bijbehorende normering zoals terug te vinden bij de VNG}? 

Zo ja: waorom is deze normering en bijbehorende beleidsoverwegingen (in tegenstelling tot 
wlndmolens en het ha/en van klimaaatdoelstel/ingen} onbesproken in het toepassen van de 
Rf]kscoordinotieregeling? 

Zo nee: in welke categorie volt deze don wet? 

--HIER KUNNEN WE DE UITLEG UIT HET FICHE GEBRUIKEN 

(4) Diverse betrokkenen alsook navraag bij de gemeente heeft bevestigd dot Defensie (o} instructies 
heeft doorgegeven aan de gemeente onder welke voorwaarde informatie mocht worden verstrekt 
aan burgers (oa tijdens inzage van een ongeclassificeerd Thales rapport, maar ook het venoek 
mobieltjes in te Jeveren tljdens een openbare gemeenteraadsvergadering} en (b} huisbezoeken heeft 
afgelegd aan burgers die een bezwaar hadden ingediend in de beginfose in een poging deze over te 
halen hun bezwaar in te trekken. 

(i) Acht Defensie deze controle op informatievoorziening oan en besluitvorming door de lokale 
politiek wenselijk? 

(ii) Vind Defensie een dergelf]ke manier van inmenging in het lokale democratische 
besluitvormingsproces proportioneel? 

(iii} lndien het nationale belong prevaleerde: waarom een dergelijke belangwekkende zaak Jaten 
afhangen van een lokaal democratisch proces en niet meteen een Rijkscoordinatieregeling 

IS HET RAPPORT NU WEL OF NIET GERUBRICEERD EN ZO JA DOOR WIE DEFENSIE OF THALES? 
MOESTEN MOBIELTJES WORDEN INGELEVERD? 
WAS OE GEMEENTE OP DE HOOGTE VAN HET HUISBEZOEK EN WAREN ZE ER BIJ 
Het betreffende rapport is UNCLASS en Export Controlled door Thales. 

Omdat uit de inhoud van het document wel de nodige informatie over de radar valt te distilleren wilde ik 
voorkomen dater foto's/kopieen van gemaakt zouden worden en dat het hele document straks op Internet te 
vinden is. Maar op verzoek van de omwonenden (tijdens de eerste voorlichtingsbijeenkomst) om meer informatie 
over de veiligheid van de radar, wilde ik het document wel aan belanghebbenden laten lezen. Daarom heb ik met de 
gemeente afgesproken dat ze het document ter inzage konden leggen, maar dat de namen van de mensen die het 
document wilden bekijken geregistreerd zouden worden en dater geen kamera's bij mochten zijn. Dit heb ik ook 
van te voren als voorwaarde tegen de omwonenden gezegd. Daarbij uitgelegd dat het document weliswaar niet 
gerubriceerd is maar dat kwaadwillende eenheden zeer goed in staat zijn om gefragmenteerde data om te zetten 
naar wel geclassificeerde informatie en dat ik zo veel mogelijk wil voorkomen dat gegevens van de radar overal 
terecht komt. Dus ja, we hebben afspraken met de gemeente gemaakt, maar dan uitsluitend over een document. 

Tijdens de derde voorlichtingsbijeenkomst (in het gemeentehuis) zou TNO een vrij gedetailleerde briefing over de 
radar geven. Ook daar bij heb ik van te voren de zelfde uitleg gegeven en uit voorzorg verzocht om voor de 
bijeenkomst de telefoons in te laten leveren. Dit is overigens niet gecontroleerd of afgedwongen. Voor aanvang is 
met een mandje rond gegaan en zijn de aanwezigen verzocht hun telefoon in te leveren. Achteraf een beetje een 
halfslachtige maatregel, maar ik kon niets beters bedenken. 
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De thuisbezoeken wilden we in eerste instantie via de gemeente inplannen en uitvoeren. Toen dat te tang duurde 
hebben we ze zelf ingepland, maar bij mijn weten was de gemeente hier van op de hoogte. Ze wisten in ieder geval 
er van dat we met de twee omwonenden wilden praten. Ze waren hier niet bij. 

Gr 

From:···· 
Sent: woensdag 28 augustus 2019 08:02 
To: MA, BS/AL/HDB•••••l!mnJi[nndQ!ert:f.Jl!nl> 
Cc: AL/BSG mindef.nl>;········AL/DCO 

mindef.nl >; •••••••IAL <11••••1rrml!!inrud~errf.JJ!nl> 
Subject: Re: follow the money 

Welke vragen••I ze gesteld? 

Met vriendelijke groet, 

Op 27 aug. 2019 om 22:56-······· MA, BS/AL/HDB•••••l!mnJi[.QnQjdetlf.nJ.nl> 
het volgende geschreven: 

FTM heeft vanmiddag naar RVB gebeld; kennelijk nog interesse in Herwijnen. Ze zijn 
doorverwezen naar DCO {@ heb jij wat ontvangen of check jij even of een 
van de collegae dat heeft binnengekregen) 

-
Directeur lntegraal Beleid 
+31 __ _ 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: ••••••••• <1••••••l!r:llij)9ks~O!YV~erdh!.§ei!id;!,..n!nl> 
Datum: 27 augustus 2019 om 14:59:05 CEST 

A~;a~n~:~
11

:::::m~in~d~e~f.inl "' min def .nl>, 
I mindef.nl" mindef.nl>, 
••••mmllri nl.Qd~eftJ. n[l[I 

11 
<11•••1rmruirundruertf .J:l!nl>, 

•••••l.m!:nl!ln:!fd!lie1f .mnl 
11 

mindef.nl>, 
•••••••rmn.iLon~dgeftJ. n[l[I" mindef .nl> 
Onderwerp: follow the money 

All, ter info, ik ben net gebeld door een journalist van follow the 
money. lk heb haar verwezen naar DCO .••••••• 

-
5 



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 v_erbonden 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:-mindef.nl ~mindef.nl> 
Verzonden: donderdag 29 augustus 2019 15:58 
Aan: ~rijksoverheid.nl> 
Onderwerp: fW: Aanvullende Vragen FfM I Radar Herwijnen 

Kun jij dit aanvullen? 

Cc: mindef.nl> 
Subject: RE: Aanvullende Vragen FTM I Radar Herwijnen 

aoc 1 !>,j 

Deze is gelukkig niet zo moeilijk te beantwoorden. Maar- weet bier bet meest van, dus 
graag even op cen bevestiging/aanvulling van- wachtcn. 

TNO heeft een rekenmodel (computerprogramma met de naam Perseus) welke ze gebruiken 
om de invloeden van een windmolen(park) op een radar door te rekenen. In dat rekenmodel 
zitten al de oude radars, maar zijn ook de parameters van de nieuwe radar opgenomen en kan 
dus van ieder (toekomstig) windmolenpark worden berekend wat de invloed hiervan op de 
nieuwe radar is. 

De uitslag van dit rckenmodel is doorslaggevend. Als onderdeel van het vergunningentraject 
van een nieuwe windmolen(park) wordt TNO verzocht om te checken of deze installatie geen 
radar negatief beinvloedt. In geval van de gemeentes die een zienswijze hadden ingediend, 
hebben we TNO gevraagd om de plannen van die gemeentes in Perseus door te rekenen en 
omdat bet maar om enkele windmolens ging (en niet om een windmolenpark) kwam daar een 
goede uitslag uit. 

Bij de windmolenparken in Flevoland gaat het om grotc windmolenparken die dus 
uiteindelijk we) een negatief effect op de radar heeft. 

Met vriendelijke groet, 

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS 

Dlrectie Projecten 
Defensie Materieel Organisatie 
Ministerie van Defensie 
K.romhoutkazeme I Herculeslaan 1 13584 AB I Utrecht 
Postbus 9012513509 BB I Utrecht I MPC 55A 

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

Van: AUDCO 
Verzonden: donderdag 29 augustus 2019 14: 15 

[Paglnanummer] 



Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP <II 
BS/AllHDB/Belmdwrs -=-mindef.nl>; 

MA. BS/Al.JHDB mindef.nl> 
CC: AUBSG ._mindef.nl> 
Onderwerp: Aanvullende V ragen FI'M I Radar Herwijnen 

En nog meer vragen van FrM 

From: %Persvoorlichting, BS/ AUDCO 
Sent: donderclag 29 augustus 2019 14:12 
To: AUDCO ~mindef.nl> 
Subject: FW: Vragen FfM I Radar Herwijnen 

Nog een aanvulling op vorige verzoek. 

-
From: ~~mail.com> 
Sent: donderdag 29 augustus 2019 14:03 
To: %Persvoorlichting, BS/ AIJDCO <Persvoorlichting.DirV &C.AL.CO@mindef.nl> 
Cc: ~ftm.nJ> 
Subject: Re: Vragcn FrM I Radar Herwijnen 

Nog ter aanvulling op de vraag over de windmolcns (excuses, hierna houd ik op - beloofd): 

In dit TNO rapport vcrzonden door omgevingsmanager wordt medegedeeld 
aan de gemeente Dell (15km van Hcrwijnen) en Geldermalsen (12km afstand van 
Herwijnen) dat de nieuwe radar in Herwijnen niet zal zorgcn voor een 'onaanvaardbare 
storing' voor hun windmolens. Dit zou volgens de staatssccretaris wel het geval zijn voor 
Aevoland als de radar in Nieuw-Milligen zou komen te staan (min 25km afstand). 

Dit in acht gen omen - naast de eerdere toezegging uit 2014 aan de TK door minister Hennis 
over het 'mitigercn' van dczc verstoring - op basis van welke informatie is Defensie van 
mening clat dezelfde radar windparken in Flevoland zal verstoren, maar niet die in 
Geldermalsen en Dcil (die dichterbij liggen)? 

W cderom vast dank voor beantwoorden van de vragen en groeten, 

Op do 29 aug. 2019 om 13:18-

Goedemiddag, 

Nog een laatste vraag: 

~gmail.com>: 

Uit mailverkeer in handen van Follow the Money blijkt dat - in aanloop naar de aanvraag 
van het Kamcrdebat van 4 scptember as. - de TK-fractie van de ChristenUnie is 
medegedeeld dat de colleges van B&W van Lingewaard en West Betuwe zelf de voorkeur 
uitgesproken zouden hebben voor een rijksinpassingsregeling. Dit wordt aan FfM stellig 
ontkent door diverse leden van dcze colleges: er zou hier nooit sprake van zijn gewccst. 

Hoe komt Defensie op bet idee dat dit wel het geval was? 

Groeten - [Paglnanummer] 



Op wo 28 aug. 2019 om 08:04-

Goedemorgen, 

~gmail.com>: 

Weet niet zeker bij wie ik met deze vragen moet zijn, maar voor een artikel dat binnenkort 
op FfM zal verschijnen over de SMART-L radar in Herwijnen had ik enkele vragen. 

Graag een reactie voor a.s. dooderdagavond, zodat de antwoorden ook in bet artikel kunnen 
worden verwerkt 

Vast dank en groet, -
(1) De gemeenteraadsleden van West Betuwe hebben oktober jl. allemaal cen mail vanuit 
EZK ontvangcn. Als de radartoren in Nieuw-Milligen zou blijven, zullen vier grote 
windparken in Aevoland geen doorgang vinden. Het signaal van de radar zou namelijk 
verstoord worden door de windmolens. En zonder wind.molens voldoct Nederland niet aan 
de klimaatdoelstellingen. Deze redenatie is ook terug te vinden in de Kamerbrief inzake bet 
besluit de Rijkscoordinatieregeling toe te passen. 

Hoe verhoudt dit zich tot de toezegging van Jeanine Hennis (in reactie op Motie Verweij, 
Kamerstuk 31700XLnr30) die in oktober 2014 de Kamer liet weten dat 'in de voorstudie 
is gebleken dat vrijwel alle modeme radars technische voorzieningen hebben om 
verstoringen door windturbines te mitigeren'? 

(2) Navraag bij TNO leert dater onderzoek is gcdaan of in Herwijnen sprake is van (a) 
gelijksoortige frequenties van de RF velden van de te plaatsen Smart L en reeds aanwezige 
radar, en (b) - indien er sprake is van verschillende frcqucntics - of dcze tot dezelfde 
(biologische) effecten kunnen leiden. 

Navraag bij de gemeente en bewoners leert dat deze infonnatie (ondanks herhaaldelijke 
vragen over mogelijke cumulatieve effecten) niet is gedeeld. 

TNO heeft desgevraagd laten weten dat Defensie over de communicatie ging, dus vandaar 
de vraag: is deze informatie wel/niet gedeeld met de gerncente en bewoners tijdens de 
infonnatieavonden. Waarom wel/niet? En indien wel: wanneer was dat, op wclke wijze en 
met wie? 

(3) Klopt bet dat de radar in milieucategorie 6 hoort (gelet op de genoemde richtafstand 
van J 500m in bet bestemmingsplan en de bijbchorendc nonnering zoals terug te vinden bij 
deVNG)? 

Zo ja: waarom is deze normering en bijbehorende beleidsoverwegingen (in tegenstelling 
tot windmolens en het halen van klimaaatdoelstellingen) onbesproken in het toepassen van 
de Rijkscoordinatieregeling? 

Zo nee: in welkc categorie valt deze dan wel? 

(4) Diverse betrokkcnen alsook navraag bij de gemeente heeft bevestigd dat Defensic (a) 
instructies heeft doorgegeven aan de gemeente onder welke voorwaarde informatie mocht 
worden vcrstrekt aan burgers ( oa tijdens inzage van ccn ongeclassificeerd Thales rapport, 
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maar ook bet verzoek mobicltjcs in te lcvcrcn tijdens ccn openbare 
gemecnteraadsvergadering) en (b) buisbezoeken beeft afgelegd aan burgers die een 
bczwaar badden ingediend in de beginfase in een poging deze over te halen bun bezwaar in 
te trekken. 

(i) Acht Dcfensie deze controle op infonnatievoorziening aan en besluitvonning door de 
lokale politiek wenselijk? 

(ii) Vind Defensie een dergelijke manier van inmenging in het lokale democratische 
besluitvonningsproces proportioneel? 

(iii) lndien bet nationale belang prcvalccrde: waarom een dergelijke belangwekkendc zaak 
laten afhangen van een lokaal democratiscb proces en niet metccn ecn 
Rijkscoordinatieregeling 

Freelance Onderzoeksjournalist Dejensie I (lnter)nationale Politiek 
(oa Follow the Money, Groene Amsterdammer, Nieuwe Revu) 

Freelance Onderzoeksjournalist Defensie I (lnter)nationale Politiek 
(oa Follow the Money, Groene Amsterdammer, Nieuwe Revu) 

Freelance Onderzoeksjournalist Defensie I (/nter)nationale Politiek 
(oa Follow the Money, Groene Amsterdammer, Nieuwe Revu) 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde 
bent of dit bericht abusievelijk aan u is tocgezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te 
melden en bet bericht te vcrwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, 
van wcUce aard ook. die verband boudt met risico's verbonden aan hct elektronisch verzenden 
van bericbten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you arc 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. lndien u niet de geadressecrde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u vcrzocht dat aan 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 elektroniscb verzcnden van berichten. 
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This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 
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-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

-
lk mis de kaart met de eclips. Kan je die toesturen? 

Mvg, 

Air Operation Control Station (AOCS) Nleuw Mllllgen 
Kontnklljke Luchtmacht 
Mlnlsterie van Defenste 
AOCS NM I Amersfoortseweg 248 I 3888 NS I Uddel I Gebouw 300 I kamer 6 
Postadres I MPC 38 B I Postbus 8762 I 4820BB I Breda 

~-==· mlndef.nl 

From: AOCS NM/710SQN/OPS SUP& TR/OPS LGL/LGL SIE A 
Sent: vrijdag 30 augustus 2019 18:11 
To: AOCS NM/710SQN 
Subject: Fwd: Verzoeken aan CLSK 

Verzonden van:ifmijn Samsung Galaxy-smnnphone. 

------ Oorspronkelijk bericht ------

doc 154 

GL/LGLSIEA 

Van: ' ~mindef.nl> 
Datum: 30-08-19 17:03 (GMT+ol :OO) 

AOCS NM/710SQN" mindef.nl>, ·-
AOCS NM/71 OSQN/OPS SUP&TR/OPS LGULGL SIE A" ~@mindef.nl> 

Onderwerp: FW: Verzoeken aan CLSK 

Zie vragen van-

[Paolnanummer J 



Tavvraag 1: 
Redeoen wanrom bet Diet kan: 
- Slecbte deliing agv terrein of obstakels, zoals bebouwing. (Zie ook ahn.nl voor een goede boogtebart). Laat de crew ook even 
zoeken naar geplande en bestaande wiodmolenparbn. 
- Slecbte coverage om de LGL taak te ondcrsteunen. 
- Andere radars in buurt (bv: MASS). 
- Natura 2000 gebieden in de buurt. 
- Etc. 

Tav vraag 2: Zie bet document in bijlage. Het gaat om locaties in de ellips rood Herwijoen in de figuur. Wat mij betleft lean 
Google Maps een prima startpunt zijn voor de analyse. De ellips is Diet heel precies getekend (dikke lijn op een vage k.aart). Maar 
de crew kan dnt vast redelijk interpreteren. 

V oor vragen ben ik bet bele weekend bereikbaar: •••• 
Wat is bet nummer van de BM? 

Bedaokt voor de bulp, bet is voor een bijz.onder goed LGL-doel! 

Oroet, 

---Oorspronkelijk bericht--

·-····-MA. BS/AlJHDB Verz.onden: vrijdng 30 augustus 2019 15:42 
Aao: ........................ 1 ...... lltDIDIU.odedcf.t~nl> 
Ooderwerp: Verzoeken nan CLSK 

- deze tekst komt in de verslagmail, lcomt later vanavond 

CLSK: 
- Oeef uiterlijk mnnndag 2 september 16:00 voor alle militaire locaties in Zuid West Nederland (ook buiten de elips) aao waarom 
deze locatie Diet voldoet als Radar locatie, meerdere argumenten in volgorde van zwaarte (zwaarste eerst) welkom. 

- Voer een ioitit!le bartstudie uit binnen bet gebied van de Eclips die door CLSK is gedefinieerd als optimnle radarlocatie. Doel 
van de kaartstudie is bet vinden van een locatie die als eigenschap beeft dat er binnen een straal van 1,5 KM dus diameter van 3 
KM geen bewoning, bebouwing, menselijke nctiviteiten (camping I sportvelden). Het gaat b.ierbij om een eerste zoekslag die 
nnderhand venliept moet worden door Dienst Ocografie en RVB die dan ook kuonen kijken naar eigendom en bodemgesteldbeid 
etc. 

Directeur lntegraal Beleid 
+31 __ _ 
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doc 161 

, zie mail gemeente en mijn antwoord. 

Eens 

? 

Beste heer• •• 

Hartelijk dank voor de informatie. Ik reageer even per punt: 

1. Het rapport kan ik u maandag a.s. mailen 

2 . Wij zijn verheugd te lezen dat de welstandscommissie een positief advies heeft afgegeven. We 
betreuren het wel enigszins dat wij daar niet eerder van op de hoogte zijn gesteld aangezien we best wat 
energie en kosten in de sfeerimpressies hebben gestoken. Maar geed het resultaat telt. 

3. 

4. U verwacht dat B&W in de eerste paar maanden van 2018 een besluit neemt. Dat kl lnkt nogal 
voorzlchtlg. Wlj gaan er volledlg van ult dat, met de nader verkregen lnformatle die door alle partijen is 
verzameld, er een gedegen en poslt ief besluit genomen kan worden. En dat dlt oak voortvarend door B&W 
wordt gedaan. Dlt jaar zal niet meer haalbaar zljn maar januarl of uiterlijk begin februari 2018 lijkt mij 
toch alleszlns haalbaar en te verwachten. Als er nag zaken spelen waardoor B&W hler anders over denkt 
dan hoar lk het graag maar volgens mlj handelen we volledig conform we hebben afgesproken op 28 
september 2017. Met de afspraken ult dat gesprek en de verkregen posltieve informatie houden wij een 
aantal partljen op afstand die zeer grate belangen hebben bij de real isatie van de radar in uw gemeente. 
Oat gaat dan vooral om het ministerie van EZ, de provlncle en grote marktpartijen die bezlg zijn met het 
behalen van de doelstellingen op het gebied van duurzame energie door mlddel van de realisatie van 
windturbines. U kent de druk op dlt project en ik wil die niet onnodig vergroten maar ik licht u toch in 
over deze beweglngen op de achtergrond . 

U hoort maandag a.s. van mij m.b.t . het nieuwe rapport van Thales . 

Met vriendelijke greet, 

Van : [ mailto:1 @lingewaal.nl] 
Verzonden : woensdag 13 december 2017 15:41 

Aan: --

CC: ·····---Onderwerp: RE: beoordellng TNO strallngsrapport 
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Urgentie: Hoog 

Beste••••••• 

In reactie op uw onderstaande mail deel ik u het voigende mee. 

1. U geeft aan dat het stralingsrapport van Thales n.a.v. de aanbevelingen van TNO wordt 
herschreven zodat het beter leesbaar Is voor niet-deskundigen. Zodra dit gereed Is, stuurt u deze nleuwe 
versle naar ons op. Mijn vraag Is: op welke termljn kunnen wij deze versle tegemoet zlen? 

2. Verder heeft u sfeerimpressles opgestuurd die zijn gemaakt n.a.v. de opmerklngen van de 
welstandscommissie d.d. 15 maart 2017. Ik kan u echter meedelen dat dlt achteraf niet nodig is, 
aangezlen er nadlen overleg is geweest met de welstandscommissie. 

Volgens het bijgevoegde advies van de welstandscommissie van 20 maart 2017 werd het 
bouwplan voor de radartoren beoordeeld als In strljd met de redelijke eisen van welstand. 

Daarna werd volgens het bijgevoegde advies van de welstandscommissie van 18 april 2017 werd 
het advies aangehouden. 

Vervolgens heeft de welstandscommlssle op 12 mei 2017 het bouwplan nlet strijdig geacht met de 
uitgangspunten van de kernkwaliteitennotitie. 

Tenslotte heeft de welstandscommissie op 15 augustus 2017 het bouwplan goedgekeurd volgens 
de uitstraling van het ingediende bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is gevraagd. Hierbij wordt 
de radartoren als niet geschilderd (blank beton) voorgesteld . 

Geconcludeerd kan dus worden dat de welstandscommissie akkoord is met de radartoren in de 
blankbetonuitvoering en B&W in die zin zal advlseren . B&W hebben natuurlijk hierbij de eindbeslisslng. Ze 
kunnen eventueel gemotiveerd afwijken van het welstandadvies. Dit gebeurt echter doorgaans bijna 
nooit. Maar ik moet het wel even melden. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met 
mijn collega, dhr. van de afdeling Bouwzaken. Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 
•••••• of per e-mail <mailto: @lingewaal.nl> @lingewaal.nl. 

3. 

Ten aanzlen hlervan merk ik het volgende op: om verder te kunnen gaan met de 
bestemmlngsplanprocedure, dlent er een zienswljzenota te worden opgesteld die onderdeel uitmaakt van 
het bestemmingsplan (de toelichtlng ervan). Hierin wordt lngegaan op alle ingediende overlegreactles en 
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zienswijzen. Hierbij heb ik uw hulp nodlg. Kunt u voor mij een concept van de zienswijzenota aanleveren 
die ingaat op alle reacties, te weten die van : 

a. 

b. •••••••1ondanks dat deze prematuur heeft gereageerd, voorafgaand aan de 
zienswijzetermijn); 

c. De omliggende (bij u bekende) gemeenten die hebben gereageerd; 

d. Waterschap Rlvlerenland . (overlegreactie bijgevoegd); 

e. Voor zover bekend heeft de provincie Gelderland niet gereageerd / geen overlegreactie ingediend. 
(Alleen is een ontvangstbevestiging ontvangen op 16 januari 2017, zaaknr. Provlncie : 2017-001048) . 

4 . Tenslotte is er nag intern overfeg over de ingediende en nog in te dienen stukken . Wij verwachten 
dat tijdens de eerste paar maanden van 2018 B&W een besluit nemen over de verdere procedure. U 
wordt ter zake door mij op de hoogte gehouden. 

Voor nadere vragen of opmerkingen ben ik bereikbaar op onderstaand nummer. 

M.vr.gr., 

beleldsmedewerker rulmtelijke ordening 

afdeling Ruimtelijke Zaken 

telefoon : 

emailadres: < mallt<:m•••l@lingewaal.ni >11•••l@lingewaal.nl 

internet : <http ://www.lingewaal.n l/> www.lingewaal.nl 

<image001.gif.attachctrl> 

Van: [mailto: @rijksoverheid .nl] 
Verzonden : vrijdag 1 december2017 13:27 
Aan : @lingewaal.nl> 
CC: @gelderland .nl' @gelderland.nl> ; 

@lingewaal.nl>; @mindef.nl' @mindef.nl> 
Onderwerp: RE : beoordeling TNO stralingsrapport 
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Beste••••• 

Bijgaand treft u aan de sfeerimpressies zeals die zijn gemaakt naar aanleiding van de opmerklngen van 
de welstandscommissle. Er zijn zes kleurvarianten weergegeven en tevens is een overzicht bijgevoegd 
van alle kleuren die mogelijk zijn. 

Verder heb ik bljgevoegd de reactie met bijlage van professor Kromhout lnzake zijn bevindingen met 
betrekking tot de relatie ALS en hoogfrequente EM straling. Het blijkt dus dat er nag zeer welnlg bekend 
ls over deze mogelljke relatie. Uit het onderzoek dat is uitgevoerd ender veteranen die werkzaam zljn 
geweest als m ilitaire gebruikers van apparatuur met straling, zeals operators, blljkt een lets verhoogd 
risico maar dit verband is niet statlstlsch significant. Het rislco voor niet-gebrulkers van de apparatuur 
maar voor mensen die zich op grotere afstand bevinden lljkt afwezlg of verwaarloosbaar. In comblnatie 
met uw bevindingen met betrekklng tot het felt dat het aantal ALS-patlenten blnnen uw gemeente binnen 
de grenzen van een normale verdellng llgt concludeer lk dat het op basis van de huidige stand der 
wetenschap onmogelijk is om een duidelljk verband te leggen tussen deze groep patienten en de 
radarstrallng . Het stralingsrapport van Thales wordt op dit moment naar aanleldlng van de aanbevelingen 
van TNO herschreven zodat het beter leesbaar Is voor niet deskundigen. Zadra dit gereed is zal ik u een 
versie per mall toesturen. 

Verder kan ik u mededelen dat wij op 7 december een afspraak hebben met over een 
door de Luchtmacht goedgekeurde oplossing voor de problematiek va m.b.t. stra ling . 
Wanneer zij hiermee kan instemmen zullen wij dat gaan vast leggen in een vaststellingsovereenkomst en 
zal zij haar zienswljze intrekken. 

Met de door ons geleverde stukken en de gezamenlijk verkregen informatie hoop ik dat uw college 
overtulgd kan worden om het bestemmingsplan ter goedkeuring aan de raad voor te leggen. Als daar nog 
enige inspanning vanuit ans voor nodig is dan hoar ik het graag. 

Kunt u mij op de hoogte houden van de ontwikkellngen en indien mogelijk een planning aanleveren van 
de verdere procedure? 

Met vrlendelljke greet, 

Omgevingsmanager vastgoed en erfgoed Defensie 

Cluster Ruimte I Sectie Omgevingsmanagement 
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement I Directle Vastgoedbeheer 

Rijksvastgoedbedrijf 

Mlnisterle van Blnnenlandse Zaken en Konlnkrljkrelaties Stationspleln West 30 I 6811 KM I Arnhem I 
Postbus 16169 I 2500 BD I Den Haag I .................. ..... .. ...... ..... ...................... .............. . M---- 5 



E•••••l@rijksoverheid.nl 

W http://www. rijksvastgoedbedrijf. nl 

Van :••••••• 
Verzonden: donderdag 23 november 2017 12:08 
Aan: ' 

CC: @gelderland.nl;m· •••••••••••••••• 
Onderwerp: RE: beoordeling TNO stralingsrapport 

Beste heer•••• 

De sfeerimpressies zijn gereed maar moeten nog omgezet worden naar leesbare en mailbare bestanden. 
Ik verwacht de bestanden deze week of uiterlijk begin volgende week te kunnen versturen. Voor wat 
betreft de aanvullende lnformatie over de relatie ALS en hoogfrequente straling zijn wij nog In afwachting 
van een reactie van prof. van de universiteit Utrecht. Aanstaande maandag is er als het goed Is 
weer contact met hem en weten we meer over zijn planning. 

Verder kan ik melden dat we met oak binnenkort weer een gesprek hebben over een 
mogelijke en goedgekeurde oplossing voor de problematiek m.b.t . strallng. 
Wanneer zij hiermee kan instemmen zullen wij dat gaan vast leggen In een vaststellingsovereenkomst en 
zal zij haar zienswijze intrekken. Zodra ik de informatie van de professor binnen heb zal ik deze 
met u delen en moeten we maar even overleggen wat de volgende stap gaat lnhouden. 

Met vriendelijke groet, 

Omgevlngsmanager vastgoed en erfgoed Defensie 

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

Rij ksvastgoed bed rijf 

Mlnlsterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Stationspleln West 30 I 6811 KM I Arnhem I 
Postbus 16169 I 2500 BO I Den Haag I .................. .. ................................. ........... ....... .. M+ml••• 
E •••••1@rijksoverheid.nl 

W http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl 
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Van. @llngewaat.nl] 
Verzonden: maandag 20 november 2017 16:54 

flA~a~n~:llllllllllllllll~ 
I .nl; ·------------· Onderwerp: RE: beoordeling TNO stralingsrapport 

Best••••••• 

In aanslulting op uw onderstaande e-mail aan mij het volgende. 

U gaf aan dat de sfeerimpressies van de nleuwe toren en de aanvullende lnformatle over de relatie ALS en 
hoogfrequente straling nog volgen. Kunt u aangeven wanneer lk deze informatie naar verwachting kan 
ontvangen zodat ik alle relevante (recente) informatle gezamenlijk ter informatie en evt. voor 
beslultvormlng aan B&W kan voorleggen? 

Uw (tussen-)berlcht zie ik graag z.s.m. tegemoet. 

Blj voorbaat dank. 

beleidsmedewerker ruimtelijke ordening 

afdel lng Ruimtelijke Zaken 

telefoon: 

emailadres: ••••@llngewaal .nl 

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

<image002.jpg.attachctrl> 

Van: [mailto: 
Verzonden: donderdag 9 november 2017 15: 16 
Aan: 

gelderland. nl 
Onderwerp: beoordeling TNO stralingsrapport 

@rijksoverheid .nl] 
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Beste heerm••• 
Bijgaand treft u aan de briefrapportage van TNO over de beoordeling van het stralingsrapport van Thales 
van de SMART L radar. De sfeerimpressies van de nleuwe toren en de aanvullende informatie over de 
relatie ALS en hoog frequente straling volgt nog. 

Met vrlendelijke groet, 

Omgevlngsmanager vastgoed en erfgoed Defensie 

Cluster Ruimte I Sectie Omgevingsmanagement 
Afdel ing Klant- en Vastgoedmanagement I Directie Vastgoedbeheer 

Rljksvastgoed bedrij f 

Mlnlsterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrljkrelaties Stationsplein West 30 I 6811 KM I Arnhem I 
Postbus 16169 I 2500 BD I Den Haag I ..... .... ....... .. ...... .. .... ....... .... ...... .. .. .. ............ ...... .. M----
E ••••••@rijksoverheid.nl 

W http://www.rijksvastgoedbedrijf.nl 

Dlt berlcht kan lnformatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dlt 
bericht abuslevelljk aan u Is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht 
te verwljderen . De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met rlslco'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 t he sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks Inherent In the electronic 
transmission of messages. 

Dlt 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 vemletlgen en de afzender 
te lnformeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van de e-mail alt ijd 
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 worden 
ontleend. Als u dit bericht per ongeluk hebt ontvangen, verzoeken wij u het te vemletigen en de afzender 
te lnformeren. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledlgheid van de e-mail altij d 
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contact met de afzender op te nemen. De gemeente Llngewaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
voor onvolledige of onjuiste berichten, berichten die nlet voor de afzender zljn bestemd of berlchten die te 
laat worden ontvangen. Tevens aanvaardt de gemeente Lingewaal geen enkele aansprakelijkheid voor 
schade die verband houdt met de rlslco's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten . 

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

This message may conta in 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. 

9 



doc 163 

~.a.st.A_v_o_c_o ____________________________________ ___ 

-Verzonden: 
Aan: 
Ondarwerp: 

From: 
Sent: 2-3-2018 15:33:33 

........... lrijksoverheid.nl> 
zondag 1 september 2019 16:55 

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

To: 1nm~i~n~def~.n~l~';~llrllllllllll..lllll Cc: Bestuurssecretariaat; I -

Subject: 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 
huisartsll•I 

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

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

Ik heb gevraagd of hij nog vragen had aan mij. Oeze had hij niet. Hij gaf aan te weten dater 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 



doc 166 

-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: maandag 2 septem&r 2019 20:! 
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;·----· MA, 

BSIAlJHDB 
Onderwerp: Re: Verzoeken aan CLSK 

Prima, - wist ik nict, dat argument kan cruit. W ocnsdrecht is zo-ic-zo nict gcschikt. 

Groct, 

-
Van: ' Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP" ~m.indcf.nl> 
Datum: maandag 2 september 2019 om 18:57:06 
Aan: ' ~mindef.nl>, 

MA, BS/AUHDB" 
Onderwerp: RE: V crzockcn aan CLSK 

Ik zie in het document dat wordt gesteld dat Vlb W oensdrecht geen optie is omdat er een MASS-radar staat en dat deze een 
storende werlcing heeft op de SMART-L. 

Ik bad dit argument in een eerdere inteme discussie ook al eens genoemd. maar werd door-- van TNO direct 
teruggetloten. Volgens hem beeft de SMART-L geen last van de MASS sensor als de:ze bij elkanr worden geplaatst Ze kunnen 
gewoon naast elkaar worden gebruikt.. 

Met vriendelijk.e groet, 

Hoofd Projectbureau Ac& & Projectleider ADSS 

Directie Projecten 
Defensie Mnterieel Organisntie 
Ministerie van Defensie 
Kromhoutku.erne I Herculeslaao 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 9012513509 BB I Utrecht I MPC 55A 

M+31 
mindef.nl 

w www.sJefensje.nVdmo 

Project Management Assistente: +31 ••••• 

--.OOrspronkelijk bericht---

Van: .............. lll!! .. 111111 ............ .. 
Verzonden: maandag 2 sept.ember 201910:59 
Aan: MA. BS/A.UHDB 
CC: BS/ ALJHDB/Belmdwrs ; •••••lrijksoverheid.nl' ••••• rijksoverheid.nl) ; 

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
Onderwerp: RE: Verzoeken aan CLSK 

Zie bijlage. 

[Paolnanummer J 



Groet, 

--Oorspronkelijk bcricbt

··-··-· MA. BS/ALJHDB Verzooden: wijdag 30 augustus 2019 15:42 
Aan: 
Onderwerp: Verzoebn aan CLSK 

- dez.e tekst komt in de verslagmail. komt later vanavond 

CLSK: 
- Geef uiterlijk maandag 2 september 16:00 voor alle militaire locaties in Zuid West Nederland (ook buiten de elips) aan waarom 
deze locatie niet voldoet als Radar locatie. mecrdere argumenten in volgorde van zwaarte (zwaarste eerst) welkom. 

- V oer een initie1e kaartstudie uit binncn bet gebied van de Eclips die door CLSK is gedefinieerd a1s optimale radarlocatie. Doel 
van de k.aartstudie i.s bet vinden vnn eeo locatie die als eigenschap heeft dat cc binnen een straal van 1,5 KM dus diameter van 3 
KM geen bewoning, bebouwing, menselijke nctiviteiten (cnmping I sportvelden). Het gaat bierbij om een eerste z.oekslag die 
naderhand verdiept moet worden door Dienst Geografie en RVB die dan ook lcunnen kijken naar eigeodom en bodemgesteldbeid 
etc. 

Directeur Integrnal Beleid 
+31 __ _ 

[Paginanummer] 
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-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 

<11••••••minienw.nl> 

Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Beste••• 

Van- ik kreeg lk jouw vraag toegestuurd over de mer-plicht voor een militaire radarinstallatie. 

Het klopt dat een mer of een merbeoordeling voor beslulten a Ileen is vereist als dat op grond van de Wm in 
samenhang met onderdeel C respectievelijk onderdeel D van de bijlage bij het besluit mer is voorgeschreven. Het 
klopt ook dat een radarlnstallatie niet In deze bijlage is vermeld. In zoverre lijkt de conclusie dater geen 
mer(beoordelingsplicht) is mij juist. Voor activiteiten die niet zijn genoemd in de bijlage bij het Besluit mer geldt 
geen mer(beoordelings)plicht, dus ook al staat de installatie vermeld in categorie 6 van de VNG-brochure. 

Dit kan echter anders zijn als de radarinstallatle deel uitmaakt van een (groter) project dat wel op de bljlage staat. In 
dat geval moet voor dat project een mer(beoordeling) worden gemaakt waarbij ook de gevolgen van de 
radarinstallatie onderzocht moeten worden. Ook als de radarinstallatie een mer(beoordelingsplichtig) project wijzigt 
of uitbreidt, kan daarvoor een mer(beoordelings)plicht ontstaan. lk heb even gegoogeld en ik vermoed dat het hier 
gaat om de radarinstallatie in Herwijnen. Zo op het eerste gezlcht is dat een op zlch zelf staand project dat geen deel 
uitmaakt van een grater project of eenbestaand project dat wijzigt of uitbreidt. Als dat klopt, geldt er geen 
mer(beoordelings)plicht. En evenmin een mer(beoordelings)plicht voor plannen. 

lk kan echter niet beoordelen of wellicht toch een merplicht voor plannen geldt ingevolge artikel 7.2a van de Wm. 
Die bepaling schrljft namelijk voor dat als voor een plan een passende beoordeling moet worden gemaakt, er oak 
een plan mer moet worden gemaakt. Oat vergt een inhoudelijke beoordeling door een ecoloog. 

Als je nog vragen hebt, kun je me uiteraard bellen ••••• 

Groet, 

-
Van: - HBJZ 
Verzonden: maandag 2 september 2019 09:12 
Aan: mindef.nl 
CC: - CEND-HDJZ 
Onderwerp: RE: vraag i.v.m. naderend AO 

Hoi··· 

lk heb jouw vraag doorgestuurd aan-•••• Hij is binnen onze directie MER-expert. Veel succes 
woensdag. 

Van: mindef.nl <11••••••!mml!in~d~e[,f.n!nl> 
Verzonden: vrijdag 30 augustus 201917:31 

Aan: - HBJZ <11•••••••.cmD.Jil.!Jn~ietf!n~w{.,,;.nn!I> 
Onderwerp: vraag i.v.m. naderend AO 

Goedemlddag-

[Paglnanummer] 



lk heb geen idee of ik bij jou aan het juiste ad res ben voor onderstaande vraag, maar zo niet, zou je deze e-mail dan 
a.j.b. willen doorgelelden naar een collega? 

Aanstaande woensdag is er een Algemeen Overleg voor de Vaste Kamercommissie Defensie aangaande de 
toepassing van de Rijkscoordinatieregellng voor de realisatie van een militaire radarinstallat ie. 

Tegenstanders van het project voeren aan dat voor dit project een mer-plicht geldt. Wij hebben ter voorbereiding 
van het AO e.e.a. op pa pier gezet en komen tot de conclusie dat een (militaire) radarinstallatie niet is opgenomen in 
Bijlage C of D van het Besluit m.e.r en dater daarom geen mer-plicht is. Zou jij of een collega kunnen bevestigen dat 
deze redenering klopt? Zie de eerste alinea van de bijlage voor de voorgestelde tekst. 

Er zijn ook personen die stellen dat omdat een radarinstallatie in milieucategorie 6 van de VNG-Handreiking 
Bedrijven en Milieuzonering staat een mer-plicht geldt. Daar kan ik in de Wm, noch het Besluit m.e.r. steun voor 
vinden. Valt te bevestigen dat de enige mer-plicht volgt ult de Wm en het Besluit m.e.r. en dater dus geen andere 
bronnen tot een mer-plicht kunnen leiden? Of staat ergens anders dat - afgezien van de projecten in Bijlage C en 
D van het Besluit m.e.r. - ook voor milieucategorie 6 een mer-plicht noodzakelijk is? 

Bij voorbaat hartelijk dank. Spoedige beantwoording wordt gelet op het naderende AO zeer op prljs gesteld! 

Met vrlendelijke groet, 

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

Directle Jurldlsche Zaken 
Mlnisterle van Defensle 
PKC I Kalvermarkt 32 I 2511 BS I Den Haag I 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC 588 

T: __ _ 

mindef.nl 

Woensdagmiddag vrij 

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

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

[Paginanummer] 
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-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: dinJag § septem&r 2§19 00:10 
Aan: Wildeman, Harry 
CC: c&SJooc&lsTARC/1061NLNESK/INTELLPEUGSAGP 
Onderwerp: Re: zoeklocaties radarpositie 

Hartelijk dank,-! 

Groet, 

-
Van: ' @Ri jksoverheid.nl> 
Datum: dinsdag 3 septcmber 2019 om 17:55:22 
Aan:' 
Cc: ' ~rijksoverheid.nl>, 

CLAS/OOCUJISTARC/106INLNESK/INTELLPEUGSAGP" <9-@mindef.nl> 
Onderwerp: RE: zoeklocaties radarpositie 

FYI 

10.1.b 

Elips met rode omlijning en rode arcering is het mogelijke gebied tbv de radar. 

m jndef.nl> 

De licht transparante paarse kleur geeft een gebied aan waarin geen ruimte is als er een gebied van···· 
rondom de bag-pandcontouren wordt gebufferd. 
Ondergrond is de opentopp laag van het- 10.1.b 
Gele kruisje geeft Nijkerk aan 

10.1 .b 
Elips met rode omlijning en rode arcering is het mogelijke gebied tbv de radar. 
De licht transparante donkergele kleur geeft een gebied aan waarin bijna geen ruimte is als er een gebled··· 
meter rondom de bag-pandcontouren wordt gebufferd. 10.1.b 
Ondergrond is de opentopp laag van het-
Gele kruisje geeft Nijkerk aan 

Bij de laatste toch wat vrije ruimtes gevonden. De shapefile erbij gedaan voor . De zipfile kan ook 
rechtsreeks in de gisviewer van het RVB worden ingeladen. lk kom graag een slangs om een en ander uit te leggen 
als daar belangstelling voor is. 

PS interne website: 

Met vriendelijke groeten, 

Gedetacheerd Applicatiebeheerder GIS 

[Paglnanummer] 



Ministerle van Blnnenlandse Zaken en Konlnkrljksrelaties 
Directie P&P 
afdellng Proces- en lnformatlemanagement 

riiksoverheid.nl 

~ pagina Geografische informatie 

interne website: 

externe website: 

postbusmailadres: 

Oesespereer nimmer 

10.2.e 

Het Rijksvostgoedbedrijf zet vastgoed in voor de reolisatie van rijksoverheidsdoelen, in samenwerking met, en met 
oog voor de omgeving. 

Van: mindef.nl 
Verzonden: dinsdag 3 september 2019 15:40 
Aan: ___ _ 

Onderwerp: FW: zoeklocaties radarpositie 

Van ., CLSK/PLV C-LSK/OO/C41SR/ISTAR&SP 
Verzonden: dinsdag 3 september 2019 15:14 
Aan: mindef.nl> 
Onderwerp: RE: zoeklocaties radarpositie 

-
Bij deze de lege plaat. Laat me weten als er lets is. 

Gr, 

- [Paolnanummer] 



Chief Development Cel ISRD 

Directorate of Operations I NASOC ISRD 
Royal Netherlands Air Force Command 
Ministry of Defense 
Luchtmachtplein 2 I 4822 ZB I Breda I De Cockpit I Rm 3.06 
P.O. Box 8762 I 4820 BB I Breda I MPC 92 A I The Netherlands 

M 
M 

@mindef.nl 

Van:••••••••••••••••• 
Verzonden: dinsdag 3 september 2019 14:44 
Aan: OOCL/JISTARC/1061NLNESK/INTELLPEL/GSAGP @mindef.nl> 
CC: , PLV C-LSK/DO/C41SR/ISTAR&SP @mindef.nl>; 

/PLV C-LSK/DO/C41SR/ISTAR&SP @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: zoeklocaties radarposit ie 

Nogmaals veel dank, -

Groet, 

-

Hoi -

Bijgevoegd de aangepaste versle. lk heb de lagen met de industrle achterwege gelaten aangezien dit geen verschil 
gaat maken voor de locaties. Buitenom dat is het beter dat daar eens dieper ingedoken wordt als we er meer over 
w lllen zeggen. 

Groet, -
From:••················ 
Sent: dinsdag 3 september 2019 13:42 
To: /OOCL/JISTARC/1061NLNESK/INTELLPEL/GSAGP•••.'2@?.amliJjnw;dU:ef.Jf.no.11> 
Subject: RE: zoeklocaties radarpositie 

[Paglnanummer] 



Zie de wit-groene ster in de eerste slide. 

Van: , CLAS/OOCL/J ISTARC/1061N LN ESK/I NTELLPEL/GSAGP 
Verzonden: dlnsdag 3 september 2019 13:30 

Aan: 
CC: PLV C-LSK/DO/C41SR/ISTAR&SP 

/PLV C-LSK/DO/C41SR/ISTAR&SP 
Onderwerp: RE: zoeklocatles radarpositle 

Hoi-

mindef.nl> 

@mindef.nl> 
@mindef.nl>; 

Bijgevoegd de analyse die ik heb kunnen doen voor geschikte locaties voor een radar. Het resultaat puur feitelijk: 
geen geschikte locaties. 

Alie informatie heb ik in de Powerpoint gezet. Er is inderdaad nog een mogelijkheid om in het NW een locatie te 
vinden. Echter gezien de kanalen en ondergrond lijkt mij dit een uitdaging. 
- is momenteel nog bezig met destilleren van gebouwen adhv de GBA om zo de specifieke en laatst bekende 
bestemming van gebouwen te achterhalen. 

Mocht ik later nog kunnen helpen met een verdere analyse hoor ik het graag. 

Groet, -
From , CLAS/OOCL/JISTARC/1061NLNESK/INTELLPEL/GSAGP 
Sent: dlnsdag 3 september 2019 10:44 
To: mindef .nl> 
Subject: RE: zoeklocaties radarpositie 

Hol-

Is een powerpoint met wat afbeeldingen en coordinaten rand 1300u acceptabel? 

Groet, -
From:••••••••••••••••••• 
Sent: dinsdag 3 september 2019 09:09 
To: rijksoverheid.nl' rijksoverheld.nl) <11••1 rilksoverheid.nl> 
Cc: /OOCL/JISTARC/1061NLNESK/INTELLPEL/GSAGP .... .@@!.!!ml!Jinrud~ei,.f.n!nl> 
Subject: FW: zoeklocaties radarpositie 

Bedankt,-

rijksoverheid.nl> 
Verzonden: dinsdag 3 september 2019 09:03 
Aan: @Rijksoverheld.nl>; EMSD, CLSK/PLV C-
LSK/OO/C41SR/SAIR C2 mindef .nl> 
Onderwerp: RE: zoeklocaties radarpositie 

En als je inzicht hebt in andere hoogbouw (> 30 m) dan ook graag 
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Van: @Rijksoverheid.nl> 
Verzonden: dinsdag 3 september 2019 08:53 

Aan: rijksoverheid.nl>; ••••lmml.!i nlQd~e,tf.filnl 
Onderwerp: RE: zoeklocaties radarpositie 

Moet ik de toekomstige windparklocaties ook meenemen? 

-
ri!ksoverheid.nl> 

Verzonden: dinsdag 3 september 2019 08:51 
Aan: mindef.nl 
CC: @Rijksoverheld.nl> 
Onderwerp: RE: zoeklocaties radarpositie 

- contactpersoon bij ons is , onze GIS specialist, tel···· 
Hlj gaat al aan de slag. Aan wie kan hij de data leveren? 
Groet -

ri jksoverheid. nl> 
Verzonden: maandag 2 september 2019 23:56 
Aan: riJksoverheld.nl>; mlndef.nl 
Onderwerp: RE: zoeklocaties radarpositie 

lk heb vanavond ook met Google Earth en een digitaal meetlintje nog wat gezocht in het gebied van de ellips en ik 
kom tot de volgende conclusies. 

In de Alblasserwaard en de Vijfherenlanden ga je niets vinden dat ook maar in de buurt komt van wat je nodig hebt 
aan vrije ruimte. Ook naar het zuidoosten, Bommelerwaard, is alles veel te dicht op elkaar gebouwd. Overal zijn wel 
ontginningsboerderijen in de polders gezet. Niet beter, of zelfs slechter dan bij Herwljnen .••••••••• 

10.1.b 

10.1.b 

lk zou mijn mensen dus daar naar laten kijken. 

Aardig detail: ten oosten van Lopik, ligt nog een (bij mijn weten nog niet verkocht) voormalig mobcomplex ... daar 
stonden vroeger zendmasten. Prima plek ... Het enige nadeel van een locatle in deze omgeving zouden de 
zendmasten van Lopik kunnen zijn ... Oat kan ik niet beoordelen. Je zit daar wet aan het randje van de aangegeven 
ellips en misschien wat in de "schaduw" van Utrecht met haar hoogbouw. 

Natuurlijk moet je je afvragen of je Qberhaupt naar een andere locatie zou willen omkijken•• 

. Ook zullen de eerder klein gehouden parken 
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•••••••••••••••••••••••••••••... enwemoetenookalonze 
"instituten" als het Barro en Rarro gaan aanpassen. Alles goed voor mega-kosten en megavertragingen . 

••••• naar jullie bevindingen . 

• 
rijksoverheid.nl> 

Verzonden: maandag 2 september 2019 20:48 
Aan: rijksoverheld.nl> 
Onderwerp: RE: 

Hal • 
••••• net gesproken en hij gaat morgen nog een paar collega's aan het werk zetten om het gebied nogmaals 
grondlg te scannen op bebouwingsvrije cirkels binnen de ellips. 
Greet -

rijksoverheid.nl> 
Verzonden: maandag 2 september 2019 18:05 
Aan: riiksoverheld.nl> 
Onderwerp: RE: 

-
Goede aanzet voor een aanvullende tekst. Tekstueel niet helemaal super, maar beter dan er was. 

art 11 

art 11 

Tegelijk kunnen we natuurlijk nog even goed inzoomen op die drie plekken, maar bij 2 en 3 liggen voidoende 
bebouwde kommen in de cirkel om dat al bijna kansloos te maken . 

• 
lk ga vanavond oak nog even op Google Earth kijken .... 

rijksoverheid.nl> 
Verzonden: maandag 2 september 201917:11 
Aan: riiksoverheid.nl> 
Onderwerp: 

Cit bericht kan inforrnatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dlt 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 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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........ a.SJ_A_v_o_c_o ____________________________________ ___ 

- rijksovemeid.nl> 
Verzonden: woensdag 4 september 2019 10:38 
Aan: BS/ AL/H DB/Belmdwrs; 

CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

DMO/PROJN/PROJN DIP; 
LSK/DO/C41SR/SAIR C2 

······-BS/ALJDJZ/CI BST RE: Herwijnen vragen van Stas 
20180627C.conceptverslag bijeenkomst militaire radartoren Herwijnen IL.docx; 
12831_ 1.DOC; concept-gespreksverslag vergadering 21-08-2018.dooc 

- alvast wat antwoorden en bijlagcn -
Van: mindef.nl 
Vermnden: woensdag 4 september 2019 08:07 
Aan: mindef.nl; ••••lmindef.nl 
CC: 
Onderwerp: Herwijnen vragen van Stas .. __ 
Kunnen jullie alvast aan de slag met onderstaande vragen. Over ecn klcin uurtjc stuur ik nog een 
uitgebreidere mail met de laatste stand van zaken 

Nav nog stukken lezen, al een aantal zaken doorgeappt Zic artikel Volkskrant nog, graag ook reactic op 
laatste zin nl de aanpassingen op de boerderij. 

Paar dingen nog: 

Is er een TNO rapport waarin cumulatie zit? Dus niet degcne die nu in de lijn zit? Maw wat zeggcn Thales 
en second opiniconderzock? In het Thales rapport en in het TNO second opinion rapport is het cumulatie 
effect niet beoordeeld. Tijdens de tweede en derde info bijeenkomst is TNO hier wel op in gegaan en 
hebben ze kwalitatief bier iets over gezegd, in de zin van dat zij niet verwachten dat dit een zodanig effect 
zou hebben dater normen zouden worden overschreden. Pas in de Jaatste memo. die dus nog met niemand 
is gedeeld, gaat TNO kwantitatief in op het cumulatie effect. 

Wat is echt fysiek en digitaal gedeeld met gcmecnten en bewoners? Zie mail overzicht rapporten en mail 
gi11teravond aan .. van-en mij 

W aarom nog niet de lijn door laatste TNO rapport? ??? Laatste memo TNO van juni 2019 is tbv RIP 
opgesteld. 

Wat is het zoekgebied waar we nu kijken? Of wat relevant is voor adequate radardckking? Zie mail --
Ruimte tussen nu en voorontwerp, welke ruimte kan ik bieden op altematieven en TNO onderzoek? 

Wat zijn de uiterste termijnen? 



Hoe heeft het RNM, GGD meegekeken op het onderzoek en rol kenniscentrum? Is hier vastlegging 
van? GGD is vanaf2017 betrokken geweest, heeft per mail gereageerd op relatie straling en ALS(zie mail 
van- en is aanwezig geweest bij alle informatie avonden. RIVM is op verzoek van gemeente bij 
laatste informatie avond geweest en heeft daar de conclusies van 1NO bevestigd. Zie bijgevoegd kort 
verslag van de gemeente. Kennisplatfonn is lopende het project af en toe om infonnatie gevraagd en is 
bijvoorbeeld ook betrokken geweest bij de organisatie van de eerste inloop avond. 

Lijst van RNM van landen van intemationale normen, graag het overzicht van landen. TNO bekijkt of ze 
dit vanmorgen nog kunnen leveren maar zoals al schetste ligt dit ingewikkeld . -

De bottom-line is: ondanks het advies van de WHO (en van de EU) worden er in bepaalde landen (danwel 
gemeenten in landen) andere normen toegepast 

- kan dit welJicht straks nog even toelichten 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit 
bericht abusievelijk aan u is tocgczonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en bet bericht t.c 
verwijdcren. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt 
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not int.ended 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. 

2 



doc 182 

11111111111.a.SJ.A_v_o_c_o ____________________________________ ___ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

Allen, 

•••••• Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
woensdag 4 september 2019 10:35 

,====~!! BS/AL/OJZ/CI BST; I rijksoverheid.nl; 
LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
•••••• MA, BS/AL/HOB 
Re: Herwijnen vragen van Stas 

Voor de zekerheid twee opmerkingen: 

BS/ AL/H OB/Belmdwrs; 
EMSD, CLSK/PLV C-

I) Het is niet 'aantoonbaar' dat last heeft van straling. Volgens TNO is dat ook niet aan 
te tonen. Feit is we) dat- grote mocite heeft gedaan om hun huis aan te passen zodat bet voor haar 
leefbaar is. Maar voor ons was die aantoonbaarheid ook niet zo relevant. Relevant was dat-een 
zienswijze had ingediend en daarmee bet recht had om de komst van de radar met een bezwaarprocedures te 
vertragen. 

2) lk kan vanaf mijn iPad de overeenkomst niet openen, maar volgens m.ij gaan we in ieder geval isoleren . 
. Isoleren heeft voor Dcfensie gcen negatief effect (behalve dat bet 

wat kosten met zicb mee brcngt), - art 10.1 .b 

Verder helemaal met onderstaande eens. 

erstuurd vanaf mijn iPad) 

Van: BS/AUDJZJCI BST" -=-mindef.nl> 
Datum: woensdag 4 sept.ember 2019 om 10:14: 10 
Aan:' BS/Al/HDB/Belmdwrs'' ~>. 

rijksoverheid.nl" ri 'lcs verheid.nl>, ' 
DMO/PROJN/PROJN DIP" -=-mindef.nl>.' 
LSKIDO/C4ISR/SAIR C2" ~mindef.nl> 

Cc:' MA, BS/AUHDB"••••••!lnuru'mnd[ke:ff.Jllnl:> 
Onderwerp: RE: Herwijnen vragen van Stas Ha-
Artikel Volkskrant 

Ing., 
EMSD, CLSKIPL V C-

. De Stas 
kan natuurlijk niet in de details van de vaststellingsovereenkomst treden die, volgcns- nog niet is 
getekend. 

art 11 

. De afspraak is dat als de radar operationeel is er metingen zullen worden 
verricht. Als uit die me tin gen blijkt dat de straling op de 1 e en 'l.e verdicping van de woning van -
- boven een bepaalde waarde komt (dus niet de ICNIRP-norm, maar een lagere norm waarboven 

zegt aantoonbaar last te hebben van straling), dat dan maatregelen zullen plaatsvinden. 



ECn van de mogelijke maatregelen is een vonn van afschermen van de woning een andere maatregel is -· Ats suggestie bet volgende antwoord op mogelijke vragen hierover: 

"De straling van de radar blijft ruimschoots binnen de ICNIRP-normen die in Nederland getden. Er is geen 
aanleiding voor en ook gcen sprake van dat Defensie woningen schennen laat bouwen tegen straling. Dat is 
op basis van de ICNIRP-normen ook niet nodig. Voor wat betreft de individuele gesprekken die Defensie in 
de voorbereiding van het bestemmingsplan en bet Rijksinpassingsplan met verschillende bewoners heeft 
gebad, daarover zullen geen mededelingen worden gedaan ... 

Ruimte Voorontwerp en termijnen 
M.b.t de ruimte tussen nu en het voorontwerp. Wettelijk gezien gelden er votgens mij geen andere 
tennijnen bebalvc die over hct stilzwijgend instemmen door de EK en TK en die is reeds gepasseerd. Het is 
nu dus wachten op de instemming en clan kunnen we door. We hebbcn juridisch dus ruimte om te schuiven, 
zotang we de instemming maar wet krijgen. 
De tcnnijnen die nog wel van belang zijn hebben mcer te maken met onze planning voor de vcrvanging en 
de bouw van de radar en die van FZK voor de bouw van de windparken. Ik heb daar geen zicht op. 

M.b.t de insternming wil ik nog een kcer kwijt dat de Stas echt aan bet begin van haar termijn moet 
uitleggen wat de rol van de TK in de RCR is. 
Oat is: toetsen dat sprake is van een project van nationaal bclang dat niet op regionaal niveau kan worden 
gerealiseerd en waarvoor het Rijk dus de realisatie naar zich toe haalt. Daarvan is bier sprake: er zijn twee 
nationale belangcn bctrokken namelijk de militairc radar en de windparkcn. 

Met vriendelijke groet, 

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

Dlrectie Juridlsche Zaken 
Mlnisterie van Defensie 
PKC I Kalvennarkt 32 12511 BS I Den Haag I 
Postbus 2070112500 ES I Den Haag I MPC 58B 

T: 
mjndef.nl 

W oensdagmiddag vrij 



Van: BS/ AUHDB/Bclmdwrs 
Verzonden: woensdag 4 scptember 2019 08:07 
Aan: rijksoverheid.nl; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP ;-

Onderwerp: Herwijncn vragen van Stas .. __ 
Kunnen jullie alvast aan de slag met onderstaande vragen. Over cen klcin uurtjc stuur ik nog ccn 
uitgebreiderc mail met de laatste stand van zaken 

Nav nog stukken lezen, al een aantal zaken doorgeappt Zic artikcl Volkslcrant nog, graag ook reactie op 
laatste zin nl de aanpassingen op de boerderij. 

Paar dingen nog: 

Is er een TNO rapport waarin cumulatic zit? Dus niet degene die nu in de lijn zit? Maw wat zeggen Thales 
en second opinieonderzoek? 

Wat is ccht fysiek en digitaal gedeeld met gemeenten en bewoners? 

Waarom nog niet de lijn door laatste TNO rapport'? 

Wat is het zockgebied waar we nu kijken? Of wat relevant is voor adequate radardekking? 

Ruimte tussen nu en voorontwerp, wclke ruimte kan ik bieden op altematieven en TNO onderzoek? 

Wat zijn de uiterste termijnen? 

Hoe heeft bet RNM, GGD meegekeken op bet onderzoek enrol kcnniscentrum? Is bier vastlegging van? 

Lijst van RIVM van landen van intemationale normen, graag bet overzicht van landen. 
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......... e_s.1A_L.1o_c_o ________________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

Hoi •• 

woensdag 4 september 2019 08:25 

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

•••••••• BS/Al/DJZ/CI BST; ••••• rijksoverheid.nl 
RE: Herwijnen vragen van Stas 

Het zoekgebied zoals In het plaatje in bijlage. De donkelblauwe lijn is de afbakening van het gebied, waarbij 
opgemerkt dat de ellips aan de bovenzijde iets moet warden afgevlakt door de vereiste afstand van 20km van de 
Utrechtse Heuvelrug. 

Relevant voor robuuste dekking is: 

• Coverage Nederlandse territorium (land+ territoriale wateren) en het door NAVO toegewezen 
verantwoordelijkheidsgebied boven de Noordzee. Dat bij elkaar is hetzelfde gebied als de zogenaamde 
Netherlands Flight Information Region (FIR), gebruikt voor internationale civiele en militaire 
luchtverkeersleidingsafspraken. 

• Goede zichtlljnen van de radars, waarbij ze zo min mogelijk warden gehinderd door hoger gelegen terrein 
en gebouwen (incl. windmolens). 

• De zendvergunning. 
• Goede geografische verdeling van de radars over Nederland, zodat de dekklng van de lagere luchtlagen 

optimaal is en de nationale veiligheid niet te veel in het gedrang komt bij uitval van een van de radars. 

Aanvullingen? 

Groet, 

-
Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs 
Verzonden: woensdag 4 september 2019 08:07 

Aan: rijksoverheid.nl;••••••l Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP ; •••••• 



EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
CC: BS/ AL/DJZ/CI BST 
Onderwerp: Herwijnen vragen van Stas 

- -
Kunnen jullie al vast aan de slag met onderstaande vragen. Over een klein uurtje stuur ik nog een 
uitgebreidere mail met de laatste stand van zaken 

Nav nog stukken lezen, al een aantal zaken doorgeappt. Zie artikel Volksk:rant nog, graag ook reactie op 
laatste zin nl de aanpassingen op de boerderij . 

Paar dingen nog: 

Is er een TNO rapport waarin curnulatie zit? Dus niet degene die nu in de lijn zit? Maw wat zeggen Thales 
en second opinieonderzoek? 

Wat is echt fysiek en digitaal gedeeld met gemeenten en bewoners? 

Waarom nog niet de lijn door laatste TNO rapport? 

Wat is het zoekgebied waar we nu kijken? Of wat relevant is voor adequate radardekking? 

Ruimte tussen nu en voorontwerp, welke ruimte kan ik bieden op alternatieven en TNO onderzoek? 

Wat zijn de uiterste termijnen? 

Hoe heeft bet RIVM, GGD meegekeken op het onderzoek en rol kenniscentrum? Is bier vastlegging van? 

Lijst van RIVM van landen van internationale normen, graag het overzicht van landen. 
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........... e_SJ_A_u_o_c_o ______________________________________ _ Van: 
Verzonden: 

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
maandag 9 september 2019 16:03 

Aan: 
CC: rijksoverheid.nl 
Onderwerp: FW: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

- antwoord op vraag 3 ziet er wat mij betreft goed uit. 

Zeals bekend zal stap 3 de wellicht (te) veel tijd kosten. 

Met vriendelijke groet, 

Hooffi Pn>Jectbureau l@s k Pro1£tle1der ADSS 

Dlrectle Projecten 
Defensle Materleel Organlsatle 
Mlnlsterle van Defensle 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

Van:················-Verzonden: maandag 9 september 2019 12:41 
Aan: AL/HOB; •••• BS/AL/HDB/Belmdwrs; Ing., 
DMO/PROJN/PROJN DIP ; rijksoverheid.nl; tno.nl' ; 
BS/AL/DJZ/CI BST; AL/DCO; tno.nl'; 

@tno.nl' 
Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

Goedemiddag-

Antwoord op vraag 2: 
Voor een goede radardekking moet de zuidelijke radar zuidwest van de Utrechtse Heuvelrug staan. Behalve dat daar de 
locatie Herwijnen ligt, bevinden zich daar ook Defensielocaties. Het overgrote deel van deze locaties liggen te ver naar 
het zulden of zuidwesten van Nederland om te dienen als een operationeel acceptabele locatie. De Defensielocaties van 
waaraf de radardekking wellicht wel operationeel acceptabel is, worden meegenomen in het onderzoek naar 
alternatieve locaties. 

Antwoord op vraag 3: 
Het locatieonderzoek wordt uitgevoerd in vijf stappen: 
In stap 1 wordt op basis een generiek radarmodel en de operationele taakstelling van CLSK het zoekgebied voor 
alternatieve locaties gevalideerd. 
In stap 2 warden binnen het zoekgebied gezocht naar geschikte locaties op basis van terrein- en bebouwlngsgegevens. 
In stap 3 warden voor de gevonden alternatieve locaties radardekklngsdiagrammen gemaakt met het model van de 
SMART-L. 



In stap 4 worden resultaten van de eerdere stappen en overlge factoren (zeals tijd) gewogen en warden daaraan 
conclusies verbonden. 
In stap 5 wordt het rapport afgerond en in z'n geheel openbaar gemaakt, behalve de radardekkingsdiagrammen op 
basis van het model van de SMART-L warden gebruikt. Deze worden opgenomen in een geclassificeerde bijlage. De 
kwalitatieve conclusies van de geclassificeerde bijlage worden zo veel mogelijk gedeclasslflceerd en verwerkt In stap 4, 
zodat dit bijdraagt aan de traceerbaarheid van de conclusies van het rapport. 

em. en lezen jullie mee met antwoord 3? 
Willen we hier al wat roepen over partlcipatie door de gemeente? 

Groet, 

-
lllllllllllllllllllllllllllAVHDB 
Verzonden: maandag 9 september 2019 11:06 

~iain:iiiii~BS~/~AL/~H~D~B/~Belmdwrs 'll•••l!!mmirund~eU:f.filnl>; mindef.nl>; •••I rijksoverheid.nl: 

rijksoverheid.nl>; 
mindef.nl>; AVDCO 

tno.nl>; nl>; 
nl> 

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

mindef .nl>; tno.nl' 

CC: @tno.nl' @tno.nl>; AVHDB••••••im~in~d~eff;!. nofl> 
Onderwerp: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

@All, 

De Kamer wil de volgende zaken weten, die we m.i. voor het VAO kunnen beantwoorden weten. De Staatssecretaris 
heeft een deel hiervan daadwerkelijk toegezegd maar niet alles. Toch lijkt het mij handig in de beantwoording van de 
brief aan de Eerste Kamer deze aspecten mee te nemen. Een EK brief gaat ook i.a.a. de Tweede Kamer we overwegen 
nog hem expliciet aan de TI< te sturen. schrijft nu aan de EK brief Kunnen jullle hem ondersteunen door 
onderstaande vragen te beantwoorden? 

• Waarom de radar niet in NM kan (voor VAO beantwoorden, OMO/PL lead, CLSK, TNO en THALES 
ondersteunen) 

• waarom de radar in Herwijnen moet en niet op Oefensielocaties kan (voor VAO beantwoorden CLSK 
lead) 

• hoe het locatieonderzoek eruit gaat zien (RVB lead, OMO/PL en CLSK ondersteunen ik kom met een 
Input op malls-en-

• hoe we het onderzoek naar cumulatieve aspecten opzetten - ik heb hieronder al een aantal 
vervolgvragen geschreven ... daar moet blj de lnventarisatie van vragen die leven bij de omgeving 
(voor VAO beantwoorden OMO/PL lead, TNO ondersteunen - DCO memorandum met de extra 
vragen online zetten) 

• welke onderzoeken er zijn, hoe ze zijn gerubriceerd en of ze al zijn vrij gegeven alsmede plaatsen op 
de website (OMO/PL lead, RVB en TNO ondersteunen) TNO graag vandaag al overzlcht aanleveren 
van studies die jullie voor radarvervanging hebben geschreven •• OMO en PL maak hiervan een tabel 
-chronologisch opgezet met 
NAAM RAPPORT/ STATUS RAPPORT (concept of definitief) / RUBRICERING / DATUM RAPPORT/ 
PUBLICATIE ( zet de datum van publicatie erbij en kies uit: aan gemeente verstrekt zonder of met 
restricties I aan gemeente ter inzage gegeven zonder of met restricties I Op website gemeente 
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gepubliceerd I op informatieavond d.d. NN-NN-NNN ter inzage gelegd zonder of met restricties)
denk blj de restrictles aan geen foto's/ geen aantekeningen 

Oaarnaast is het gaan vullen van de web.site belangrljk.••I en•• ik zoek een gat in mijn agenda (moet even 
schuiven) voor overleg daarover. 

Hleronder mljn vragen over het TNO-memorandum over cumulatieve effecten. Een dee I van jullie heeft hler gisteren 
al een mail over gehad. Delete svp die vorige mail, aan de lijst heb ik neg RIVM en WHO vragen toegevoegd n.a.v. het 
debat. Hironder staat de volledige lijst 
Oaarnaast werd ik getrlggered dor een vraag van moeten we dit ook voor Wier doen. lk denk het wel, 
maar de focus eerst op Herwijnen en dan voor Wier een afwijklngsrapportage (die naar verwachting gunstlg is vanwege 
het ontbreken van de scheepsradars op de Waal. 

ct! 
Kunnen jullie aanvullende vragen die jullie nog hebben toevoegen? (als deze vraag al is beantwoord nlet nogmaals 
beantwoorden) 

@ 

- Kun je de vragen bekijken en ons adviseren of er meerdere onderwerpen zijn die in het licht van de zorgen van de 
gemeente en parlementarlers verder kunnen worden uitgediept I toegelicht? 
- Kun je eventuele onduidelijkheden in de vraagstelling vast aangeven, dan kan de vraag Beter worden omschreven 
voor we de brief sturen. 

- lk kan in mijn bestanden alleen een versie van het memorandum zonder appendix A en B vinden. Deze Is bij mij 
gemerkt als V2. Kun jij het complete en definitleve memorandum met uitwerking van de beide appendices sturen? 
- Kun jij onderstaande vragen in een formele brief opnemen en ze formeel aan TNO stellen. De brief moet cc naar 
••I wij zorgen ervoor dat hij wordt gedeeld wordt met de gemeente. 
- Kun jij vast navragen blj RIVM en GGD of zij het TNO rapport kunnen valideren 

Vragen Cdre••••I over TNO memorandum 

Lever, gebaseerd op memorandum TNO 2019 M10833/V2, een formeel rapport over de cumulatieve effecten die 
optreden bij plaatsing van de SMART-L radar aan perceel Broekgraaf 1A te Herwijnen 

Beantwoord daarin de algemene vraag: 
Zijn er gezondheldsrislco's voor omwonenden te verwachte na de plaatslng van een SMART-L radar aan de 
Broekgraaf 1 te Herwijnen als gevolg van cumulatieve effecten met apparatuur die elektrische, magnetische, 
elektromagnetische strallng uitzend nabij de genoemde locatie? 

Neem in het rapport tenminste straling veroorzaakt door de navolgende apparatuur mee: 

• De KNMl-weerradar 
• Scheepvaartnavigatieradars 

• GSM-apparatuur 
• WiFi-apparatuur 
• ADSB / IFF zenderontvanger van de SMART-L 
• SG, Geef indien SG nog niet meegerekend kan warden een verwachting over het cumulatief effect 

gebaseerd op verschillen in frequentie, golfvorm, signaalsterkte en andere relevante factoren. 
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Beantwoord daarin specifiek de volgende verdiepingsvragen: 

In het TNO Memorandum wordt gesproken van cumulatieve effecten van de weerradar en een navigatieradar binnen 
een minimaal gemiddeld en maxlmaal achtergrondstrallngsscenario zoals gedefinieerd door Agentschap Telecom. 

• Is door deze methode voldoende rekening gehouden met het feit dat de nabijgelegen Waal een 
drukbevaren rivier is en dat vrijwel alle schepen op de Waal een navigatieradar aan hebben staan? 

• Zo ja, leg in het rapport uit waarom hiermee voldoende rekening is gehouden. 
• Zo nee, voer aanvullend onderzoek uit waarbij in de berekeningen meerdere navigatieradars worden 

meegenomen. Kies hiervoor een aantal dat, gebaseerd op het bereik van de scheepsnavigatieradars en 
het aantal schepen dat tegelijk binnen de invloedsafstand te verwachten is, een representatief aantal 
is. Omschrijf daarbij waarop eventueel gedane aannames zijn gebaseerd. 

Is het mogelljk de achtergrondstraling die optreedt op de locatie gedurende een aantal dagen te monitoren om zo vast 
te stellen wat de daadwerkelijke waarde is? Hierbij dlent te warden zeker gesteld dat de binnen zicht van locatie 
Broekgraaf 1 te Herwijnen geplaatste GSM-mast, de weerradar en de navlgatieradars van schepen op de Waal op het 
moment van de meting ten opzlchte van de meetapparatuur niet worden geblokkeerd door roerende zaken zeals 
auto's. 

Heeft het cumulatieve effect invloed op de veillge afstanden zeals weergegeven In het THALES-rapport SMART-L EWC 
GB RADHAZ SITE REGULATION WIER AND HERWIJNEN TOWER 0026-H0203-9505301286_EAR_715_NLD 00 
Zo nee, leg in het rapport uit waarom cumulatieve effecten geen invloed hebben op de vellige afstanden 
Zo ja, geef aan wat de effecten zijn op de veilige afstanden. lndien deze berekeningen door THALES moeten worden 
uitgevoerd, informeer Defensie hier zo spoedig mogelijk over. 

In het TNO-memorandum wordt uitgegaan van de ICNIRP normen. 

• Licht in het rapport toe wat de wettelijke basis van de ICNIRP-normen in Nederland is. Betrek hierin de 
aanwijzing van de Europese Unie (document 1999/519/EG) en ook nationale {rechtelijke) uitspraken 
hierover, 

• Neem integraal in het rapport op welke Europese landen ICNIRP-normen hanteren, welke landen 
minder streng zijn en welke landen strenger zijn (in tabel vorm en in kaartvorm). Geef daarbij aan 
(eveneens in tabelvorm en in kaartvorm) in welke landen de SMART-L radar niet zou kunnen worden 
geplaatst omdat de straling van de radar tezamen met de cumulatieve effecten de strengere 
grenswaarde van het betreffende land overtreffen. 

RIVM en WHO hebben onderzoek gedaan naar elektromagnetische straling dan wel richtlijnen gegeven over de 
bescherming van individuen tegen mogelijke negatieve gezondheidseffecten, Betrek de bevindingen van RIVM en WHO 
bij het opstellen van de rapportage over de SMART-L. 

Dlrecteur lntegraal Beleid 

blrecteur Integraal £le1d 

Hoofddlrectle Beleld 
Mlnlster1e van Defensle 
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.......... a.SJ_A_v_o_c_o ____________________________________ ___ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

Dag allen, 

-----------nl> 
maandag 9 september 2019 14:55 

Al/HOB; 
Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; 

!iiiE~~tno.nl; rij ksoverheid .nl; 

tno.nl;···· 
@tno.nl 

BS/ AL/H DB/Belmdwrs; 
rijksoverheid.nl; 

BS/ Al/DJZ/CI BST; 
Al/DCO; 

RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

Voor het locatieonderzoek zou ik adviseren de stappen 3 en 4 om te draaien. 

Onder stap 4 vallen overige relevante randvoorwaarden zoals mogelijke beschikbaarheid van de grond, 
realiseerbaarheld data-lnfrastructuur, doorlooptljd van milieuonderzoek en ruimtelijke besluiten. En uiteraard als 
randvoorwaarde het beschikbare tijdframe zowel voor de radarvervanging als voor de windparken procedures. Dit 
dienen alle criteria voor (vergelijking van) de geschiktheid te zijn die je aan het begin van het locatieonderzoek 
opstelt. 

Alleen nadat locaties door die hele zeef heen overblijven, is de rekenslag van een radardekkingsdiagram relevant. 
Als je al eerder de radargeschiktheid voor andere locaties opstelt, die daarna vanwege de tijd etc. weer afvallen, dan 
zet je zelf de schijnwerper op het belang van die andere factoren. Oaarmee ontlok je misschien onnodige dlscussies 
omdat de locatle technisch bezien vanult radar, immers geschikt is. 

Met vriendelijke groeten, 

Van:••••mlndef.nl 

Goedemlddag-

Antwoord op vraag 2: 
Voor een goede radardekking moet de zuidelijke radar zuidwest van de Utrechtse Heuvelrug staan. Behalve dat daar 
de locatie Herwijnen llgt, bevinden zich daar oak Defensielocaties. Het overgrote deel van deze locatles liggen te ver 
naar het zuiden of zuidwesten van Nederland om te dienen als een operationeel acceptabele locatie. De 
Defensiefocaties van waaraf de radardekking wellicht wel operationeel acceptabel is, warden meegenomen in het 
onderzoek naar alternatieve locaties. 

Antwoord op vraag 3: 
Het locatieonderzoek wordt uitgevoerd in vijf stappen: 
In stap 1 wordt op basis een generiek radarmodel en de operationele taakstelling van CLSK het zoekgebied voor 
alternatleve locatles gevalideerd. 



UU\J I :::11: .. 

__ e_s1 .. A.L1
111

o_c_o ____________________ _ 

Van: 
Verzonden: maandag 9 september 2019 13:29 
Aan: 

~
iiii!BS!/~A~LJHDB/Belmdwrs;·········ALJHDB; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; 

rijksoverheid.nl;········ BS/ALJDJZ/CI BST; 

Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

Hoi •• 

Er zljn ldd geen goede beschlkbare Defensieterreinen. Er zijn echter een paar grensgevallen (in het noorden van 's
Hertogenbosch en blj Keizersveer), waarvan ik nu zo al kan zeggen dat ze niet geschikt zijn door de ligging. Ze vallen 
net buiten of op de grens van het zoekgebied, en ook binnen het zoekgebied kennen we optimale en suboptimale 
locaties. Voorst hebben we daar geen zendvergunning. Oat maakt ze dus in een eerdere scan ongeschikt. Maar het 
verdient in mijn optiek de moelte om dat ook onderbouw goed weg te zetten in het rapport en daarmee die 
conclusie nader te onderbouwen. Voorts blijkt er zuid van Lopik een ldein complex te zijn, wat in afstoting is. Daar 
hebben we nooit verder naar gekeken, omdat het formeel niet meer beschikbaar is. Het ligt echter wel in het (nog 
definitief vast te stellen) zoekgebied. 

Zender een gedetailleerd locatieonderzoek was I is Herwijnen een (zeer) geschikte en lang gebruikte radarlocatie, 
beschikbaar voor Defensie met een zendvergunning en de gemeente was welwillend mee te werken aan de 
herbestemming. Door de operationele oogharen kijkend naar de beschikbare Defensielocaties (allemaal sub
optimaal at best; onderbouwd met enkele dekkingsdiagrammen ihkd de afgewezen interim radar) en dat afzetten 
tegen de optimale en beschikbare locatie Herwijnen was de keuze snel gemaakt. 

Groet, 

-
Van: BS/ALjHDB/Belmdwrs 
Verzonden: maandag 9 september 2019 12:59 
Aan: 

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP ; 
BS/ ALjDJZ/CI SST ; 

rijksoverheid.nl; 

Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatleve effecten 

-
ALjHDB; 

Bij de locatiekeuze voor Herwijnen, is een van de argumenten die naar voren is gebracht dater geen 
Defensielocaties geschikt waren. 
lk heb nu in de EK-brief staan: Defensielocaties in Zuidwest-Nederland leiden niet tot de gewenste dekkingsgraad. 
Oefensie is zich toen gaan orienteren op andere dan mllitalre locaties. 
Uit jouw onderstaande antwoord blijkt dater nog niet is gekeken naar (alle) geschikte Defensielocaties? lk snap het 
even niet meer ... waarom zijn we op Herwijnen ultgekomen, als we zelf misschien toch wel een locat ie beschikbaar 
hebben? 
Valt er iets te zeggen over het verschil tussen die 'eerste scan' van Defensielocaties en het onderzoek dat nu wordt 
opgestart? 

Grt 



-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Prima,-

We hebben later deze week contact. 

Groet, 

-
--Oorspronkelijke afspraak-

Van:••••I 
Verzonden: zondag 8 september 2019 08:37 Aan:················· Onderwerp: Voorloplg: Afstemming alternatievenonderzoek radarlocatie Herwijnen 

doc 193 

Tijd: maandag 9 september 2019 10:00-11:00 (UTC+Ol:OO) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna. 
Locatle: Telefonisch 

Hol-
Ik ken jullle ter wllle zljn tbv analyses In GIS en tonen van de resultaten In viewer en rapportages. Ik denk dat 
nadat jullle elkaar gesproken te hebben en er een plan Is, zodat lk op basis daarvan kan analyseren en ultvoeren. 
Nu heb lk de panden ult de BAG gehaald; 
De elllps van het gebled van ontvangen. 10.1 .b 
Rondom de panden een buffer van en gemaakt. 
Als er aanvulllngen moeten komen op basis van wat anders dan hoor lk dat graag. 
Ik zal dus maandag nlet lnbellen, tenzlj dat echt noodzakelljk Is (heb namelljk een endere afspraak). -
Oil bcrichl kon inlorfl' ,. tv-vl'\ltcn die nict voo u eslcmd. Ind ·n un geedressee 'dt. ~n of cf4 bench! obuslevelijk u >egezonden, word u 
verzocht dat aan n.. t. :e ITl"ldPn en ..... t bl' c • te Yel'WIJdc r n De -.at aanvaardl ge..n aar spral'e'"~"~ld voor schac '!le aard ook. c:~ 
verband houdl met r .:o's verbonden aan het elel<tronis.ch vorze110. n van b. richten. 
This message l"'lay e in imormaticn lhal is no1 ln1ended for you . .. yuu ar1o. not Ille addressee or if m- age was sent 11 fOu 1 nistalle. you are 
requested to inf 11m the ender and delete the message. The Stale accepts no fiabErty for damage ol any~ ind resulting Jrom t~ r I 1he1cnt in the 
eleclronic transmission of messages 

(Paglnanummer] 
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-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Kort antwoord: ja, dat kunnen we, maar het is wel even werk om deze berekenlngen op de rails te zetten. 

We menen dat, om het geed te doen, met obstakels en windmolens rekening meet worden gehouden. 

Vriendelljke groet, 

-
From: mindef.nl 
Sent: Monday, September 9, 2019 4:02 PM 

To: -
Subject: Windparken Flevoland 

lk zit net de flguren in het rapport In bijlage op me in te laten werken. 

De dlagrammen met een verhoogde toren op het AOCS NM (fig 4) houden nog geen rekening met windmolenparken 
blauw en groen in de Flevo. Zou je daar ongeclassificeerde plaatjes van kunnen maken? 

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. 

This massage may cantaln Information that Is not Intended for you. II you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to lnfonn the sender and delete the message. TNO aocepts no &ability for the content of this IHTlal~ for the manner In which you use 
it and for danage of any kind resulting from the risks lnhervnl to the electronic transmission of messages. 

[Paginanummer) 
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mimm111111.a.st.A_LJ_o_c_o ______________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: maandag 9 september 2019 08:59 
Aan: 
CC: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;······rijksoverheid.nl; i55555~M~A, BS/Al/HOB 

•••• BS/Al/HDB/Belmdwrs 
Onderwerp: RE: Aanvullende vragen TNO-momeorandum 

lk heb geen aanvullende vragen,-

Groet, 

-
······-MA, BS/AL/HOB 
Verzonden: zondag 8 september 2019 15:21 
Aan: 

CC: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;~~~~~======::~~~~~-· 
rijksoverheid.nl; BS/AL/HDB/Belmdwrs; MA, BS/AL/HOB 

Onderwerp: Re: Aanvullende vragen TNO-momeorandum 

Er komt alvast een vraag bij. 
Betrek in de rapportagc de bcvindingen en adviezen van de WHO .. 
Dircctcur Integraal Belcid 
+31-

Op 8 sep. 2019 om 12:44 heeft 
geschreven: 

~tno.nl> bet volgende 

-
KVO! 

Ile denk na over de vragen en zal morgen reageren. 

Mvrgr .. 
Verstuurd vanaf mijn iPbone 

Op 8 sep. 2019 om 10:20 .. ' 
volgende geschreven: 

@All, 

mindef.nl" mindef.nl> het 



Hieronder mijn vragen over het TNO-memorandum 

~--
Kunnen jullie aanvullende vragen die jullie nog hebben toevoegen? 

- Kun je de vragen bekijken en ons adviseren of er meerdere onderwerpen zijn die 
in het licht van de zorgen van de gemeente en parlementariers verder kunnen 
worden uitgediept I toegelicht? 

- Kun je eventuele onduidelijkheden in de vraagstelling vast aangeven, dan kan 
de vraag Beter worden omschreven voor we de brief sturen. 

@-• 
- Ik kan in rnijn bestanden alleen een versie van het memorandum zonder 
appendix A en B vinden. Deze is bij rnij gemerkt als V2. Kun jij het complete en 
definitieve memorandum met uitwerking van de beide appendices sturen? 

- Kun jij onderstaande vragen in een formele brief opnemen en ze formeel aan 
TNO stellen. De brief moet cc naar I wij zorgen ervoor dat hij wordt 
gedeeld wordt met de gemeente. 

Vragen Cdre .. _over TNO memorandum 

Lever, gebaseerd op memorandum TNO 2019 Ml0833/V2, een formeel rapport 
over de cumulatieve effecten die optreden bij plaatsing van de SMART-L radar 
aan perceel Broekgraaf 1 A te Herwijnen 

Beantwoord daarin de algemene vraag: 

Zijn er gezondheidsrisico's voor omwonenden te verwachte na de plaatsing van 
een SMART-L radar aan de Broekgraaf 1 te Herwijnen als gevolg van 
cumulatieve effecten met apparatuur die elektrische, magnetische, 
electromagnetische straling uitzend nabij de genoemde locatie. 

2 



Neem in het rapport tenminste straling veroorzaakt door de navolgende 
apparatuur mee: 

• De KNMl weerradar 
• Scheepvaartnavigatieradars 
• GSM apparatuur 
• WiFi apparatuur 
• ADSB I IFF zenderontvanger van de SMART-L 
• 5G, Geef indien 5G nog niet meegerekend kan worden een verwachting 

en een procesbeschrijving hoe tzt 5G behandeld moet worden 

Beantwoord daarin specifiek de volgende verdiepingsvragen: 

1. In het TNO Memorandum wordt gesproken van cumulatieve effecten van 
de weerradar en een navigatieradar binnen een minimaal gemiddeld en 
maximaal achtergrondstralingsscenario zoals gedefinieerd door 
Agentschap Telecom. 

• Is door deze methode voldoende rekening gehouden met het feit dat de 
nabijgelegen Waal een drukbevaren rivier is en dat vrijwel alle schepen op 
de Waal een navigatieradar aan hebben staan? 

• Zo ja, leg in het rapport uit waarom hiermee voldoende rekening is 
gehouden. 

• Zo nee, voer aanvullend onderzoek uit waarbij in de berekeningen 
meerdere navigatieradars worden meegenomen. Kies hiervoor een aantal 
dat, gebaseerd op het bereik van de scheepsnavigatieradars en het aantal 
schepen dat tegelijk binnen de invloedsafstand te verwachten is, 
een representatief aantal is. Omschrijf daarbij waarop eventueel gedane 
aannames zijn gebaseerd. 

• Is het mogelijk de achtergrondstraling die optreedt op de locatie 
gedurende een aantal dagen te monitoren om zo vast te stellen wat de 
daadwerkelijke waarde is?Hierbij dient te worden zekergesteld dat de 
binnen zicht van locatie Broekgraaf 1 te Herwijnen geplaatste GSM-mast, 
de weerradar en de navigatieradars van schepen op de W aal op het 
moment van de meting ten opzichte van de meetapparatuur niet worden 
geblokkeerd door roerende zaken zoals auto' s. 

1. Heeft het cumulatieve effect invloed op de veilige afstanden zoals 
weergegeven in het THALES rapport SMART-L EWC GB RADHAZ 
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SITE REGULATION WIER AND HERWUNEN TOWER 0026-H0203-
9505301286_EAR_715_NLD OO 

• Zo nee, leg in bet rapport uit waarom cumulatieve effectcn geen invloed 
hebben op de veilige afstanden 

• Zo ja, geef aan wat de effecten zijn op de veilige afstanden. Indien deze 
berekeningen door THALES moeten worden uitgevoerd, informeer 
Defensie bier zo spoedig mogelijk over. 

1. In het TNO-memorandum wordt uitgegaan van de ICNIRP normen. 

• Licht in het rapport toe wat de wettelijke basis van de ICNIRP-normen in 
Nederland is. Betrek hierin de aanwijzing van de Europese Unie 
(document 1999/519/EG) en ook nationale (rcchtelijke) uitspraken 
hierover, 

• Neem integraal in het rapport op welke Europese landen ICNIRP-normen 
hanteren, welke landen minder streng zijn en welke landen strenger zijn 
(in tabel vorm en in kaartvorm). Geef daarbij aan (eveneens in tabelvorm 
en in kaartvorm) in welke landen de SMART-L radar niet zou kunnen 
warden gcplaatst omdat de straling van de radar tezamen met de 
cumulatievc effccten de strengere grcnswaarde van het betreffende land 
overtreffen. 

Directeur Intcgraal Beleid 
+31-

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

This message may contain information that is not intended for you. If you arc 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 contaln Information that Is not Intended for you. H you are not the adctassee or H this message was sent to you 
by mistake, you 818 requested to lnfo!TTl the sander and delete the message. TNO accepts no lablllty for the content of this e-mal~ 
for the manner In which you use it and for damage af any kind resulting from the risks Inherent to the electronic transmission of 
messages. 
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.......... a.SJ_A_v_o_c_o ____________________________________ __ 

Van: --- tno.nl> 
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 17:40 
Aan: 
Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

OK, dankl lk kom morgen met een reactle. 

-
From: mindef.nl 
Sent: Tuesday, September 10, 2019 5:28 PM 
To: 11111 
Subject: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

Het gaat om de windprojecten Blauw en Groen in de Flevopolder. Daarin zijn veel grote windmolens voorzien op de 
noordkade en zuidkade (als ik dat zo mag noemen) van de Flevopolder, pal noord van AOCS NM. 

Groet, 

-
Van: 11111 tno.nl> 
Verzonden: dinsdag 10 september 201917:03 

Aan=••••••••••••••••••• <11•••1rrm!l!in:u;dl@ef:.f.nnJ.:I> 
Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

Beste-

Misschien kan je lets explicieter zijn? Wat bedoel je precies met blauw en groen? Mijn memo van destijds 
beschouwde de invloed van windturbines niet, het is puur 'line-of-sight'. 

Vriendelijke groetl 

-
<11••ltno.nl>;••I mindef.nl 

mindef.nl 
Subject: Re: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

En toch nog even voor de zekerheld: 

- ondanks de hoogte van de radar van 60 meter leiden blauw en groen tot verstoringen die volgens barro I rarro 
nlet acceptabel zijn, correct? 

Van: ' Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP" 11••••!m!l!inJnd~etf:f.n!nl:> 
Datum: dlnsdag 10 september 2019 om 15:08:36 



~Aa~n:i'~~~~~!BS!/!Ail./!HiD~B~/B~e~lm~dw~rs~"~~~~~m~in~d~ef~.n!l~>~==~iiiii Cc:' Ir., DMO/B&B/Pl&DV/PL&R" mindef.nl>, ''I====~~ 
mindef.nl>, " 1 tno.nl>, 

AL/HOB" mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

Dan wordt dit het antwoord op de vraag van-

Waarom de radar niet in NM kan (voor VAO beantwoorden, OMO/PL lead, CLSK, TNO en THALES 
ondersteunen): 

Ult een onderzoek van TNO, dat op verzoek van Defensie in 2010 is uitgevoerd (TNO document TNO-DV 2010 A325 
"Performance assessment of the Dutch MPR systems" dd. 12 oktober 2010) is gebleken dat de lage-hoogte-dekking 
van de luchtverdedigingsradar te Nieuw Milllgen sterk te wensen over laat. De oorzaak van de slechte dekkingsgraad 
wordt vooral veroorzaakt door de westelijke rand van de Veluwe. De terreinhoogte in dat gebied is ten opzichten 
van de radarhoogte zodanig hoog dat een goede lage-hoogte-dekking richting het oosten onmogelijk maakt. 

Ook in zuidwestelijke richting is de lage-hoogte-dekking gebrekkig, hier veroorzaalct door de Utrechtse Heuvelrug. 

In de tijd dat de beide oude radarsystemen waren geplaatst Uaren 70), werd de slechte dekkingsgraad nog niet als 
bezwaarlijk gezien, aangezien de prlmaire interesse in die tijd uit ging naar Russische langeafstand bommenwerpers 
die op aanzienlijke hoogte vlogen. Het dekkingsdiagram van het systeem Nieuw Milligen voor een doel op 
bijvoorbeeld 30.000 voet, ziet er alleszins redelijk ult. 

In het verloop van de tijd is dit dreigingspatroon echter gewijzigd naar laag vliegende gevechtsvliegtulgen en 
bommenwerpers, waarbij de slechte lage-hoogte-dekking van de radar in Nieuw Milligen door Defensie steeds meer 
als een belangrijke tekortkoming werd gezien. 

Er is geen technische mogelijkheid om de lage-hoogte-dekking te verbeteren. De enige optie is om de radar op een 
hogere toren te zetten. TNO heeft berekend dat de radar op een toren van minimaal 60 meter hoogte moet warden 
geplaatst, maar dat ook dan de lage-hoogte-dekking beperlct blijft. Plaatsing van een militaire radar op zo'n hoogte is 
echter operationeel niet gewenst. 

Naast de slechte lage-hoogte-dekklng, zal een radar op Nieuw Milligen de realisatie van de geplande 
windmolenparken Blauw en Groen verhinderen. 
Met vriendelijke groet, 

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS 

Directle Projecten 
Defensie Materleel Organlsatie 
Ministerle van Defensle 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

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

Van:•••••••••••••••••• 
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 14:30 

Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP ...... rm!liirund;l!lettf.n!nl>;··· 
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BS/AAIL/~H~D:B/~B~e~lmid~w~rs~==ll'~~~m~inid~eif.~nl>; 'l:::lii;l:lllll:~t~no~.~nl~>: 
CC:I Ir., DMO/B&B/PL&DV/PL&R 1 mindef.nl> 
Onderwerp: Re: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

Voorts kunnen dan windparken blauw en groen in de flevo niet worden gerealiseerd. De radar op een voet van 60 
meter kijkt nog steeds tegen de windmolens. 

Van: ' Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP" mindef.nl> 
Datum: dinsdag 10 september 2019 om 12:08:16 
Aan:' BS/AL/HDB/Belmdwrs" • mindef.nl>," tno.nl>, 

mindef.nl> 
Cc:' Ir., DMO/B&B/PL&DV/PL&R" mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Herwljnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

Technisch is het niet mogelijk om "achter" en berg te kijken. De enige oplossing is inderdaad de radar hoger te 
zetten. In de TNO memo "Lage hoogte dekking MPR-opvolger Nieuw Milligen" van 11 december 2012 (bijgesloten) 
wordt een berekening uitgevoerd met een radar op een 60 meter hoge mast. In de conclusie van dit rapport staat: 

" Een mast van circa 60 m hoog is nodlg opdat de radar over de Veluwe heen kan kl]ken. De dekklng tegen 
loogvliegers blijft bij een dergelijke 
mosthoogte evenwel beperkt." 

Dus zelfs met een (operationeel ongewenste) masthoogte van 60 meter is de radardekking voor lage hoogte nog 
steeds beperkt. Een radar op 60 meter hoogte is vooral ongewenst ivm de zichtbaarheid van de radar door vijandige 
elementen. 
Met vriendelijke groet, 

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS 

Directie Projecten 
Defensle Materleel Organlsatle 
Ministerie van Defensle 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

M+31 
mindef.nl 

w www.defensie,nl/dmo 
Project Management Assistente: +31····· 

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs 
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 11:51 

Aan: - tno.nl>;······· Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
mindef.nl>; <11••••1.!Jma!inndQ!egjf~. n!ll> 

Ir., DMO/B&B/PL&DV /PL&R mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatleve effecten 

Allen, 

Er zijn ook geen technische oplossingen om deze slechte lage hoogte dekking in NM op te lossen (radarvoet 
verhogen)? 
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Grt 

From: - tno.nl> 
Sent: dinsdag 10 september 2019 10:36 

To: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 1· ••••lrm!l!irund;lle[:f.n!nl>;····· 
mindef.nl> 

Cc: BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nl>; Ir., 
DMO/B&B/PL&DV /PL&R mlndef.nl> 
Subject: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

Helemaal mee eens,••I 

Vrlendelljke greet, 

-
From: mindef.nl mindef.nl> 
Sent: Tuesday, September 10, 2019 10:19 AM 

To: mindef.nl: - tno.nl> 
Cc: mindef.nl; mindef.nl 
Subject: FW: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

-en-

In antwoord op de eerste vraag van- wit ik het volgende stellen: 

Uit een onderzoek van TNO, dat op verzoek van Defensie in 2010 is uitgevoerd (TNO document TNO-DV 2010 A325 
"Performance assessment of the Dutch MPR systems" dd. 12 oktober 2010) is gebleken dat de lage-hoogte-dekking 
van de luchtverdedigingsradar te Nieuw Milligen sterk te wensen over laat. De oorzaak van de slechte dekkingsgraad 
wordt vooral veroorzaakt door de westelijke rand van de Veluwe. De terreinhoogte in dat gebied is ten opzichten 
van de radarhoogte zodanig hoog dat een goede lage-hoogte-dekking richting het oosten onmogelijk maakt. 

Ook in zuidwestelijke richting is de lage-hoogte-dekking gebrekkig, hier veroorzaakt door de Utrechtse Heuvelrug. 

In de tijd dat de beide oude radarsystemen waren geplaatst Uaren 70), werd de slechte dekklngsgraad nag nlet als 
bezwaarlijk gezien, aangezien de primaire interesse in die tijd uit ging naar Russlsche langeafstand bommenwerpers 
die op aanzienlijke hoogte vlogen. Het dekkingsdiagram van het systeem Nieuw Milligen voor een doel op 
bijvoorbeeld 30.000 voet, ziet er alleszins redelijk uit. 

In het verloop van de tijd is dit drelgingspatroon echter gewijzigd naar laag vliegende gevechtsvliegtuigen en 
bommenwerpers, waarbij de slechte lage-hoogte-dekking van de radar in Nieuw Milligen door Oefensie steeds meer 
als een belangrijke tekortkoming werd gezien. 

Het genoemde TNO rapport is confidentieel en ligt bij ons in de kluis, dus die kan ik niet zo meesturen. 

Zijn jullie het eens met dit antwoord? 
Met vriendelijke groet, 

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS 

Directle Projecten 
Defensie Materieel Organlsatie 
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Mlnisterie van Defensle 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3S84 AB I Utrecht 
Postbus 9012S I 3S09 BB I Utrecht I MPC SSA 

M+31 
mindef.nl 

w www.defensje.n!/dmo 

Project Management Assistente: +31····· 
-----·AL/HOB 

Verzonden: maandag 9 september 2019 11:06 
Aan: BS/AL/HDB/Belmdwrs 
DIP mindef.nl>; 

mindef.nl>; 
rllksoverheid.nl: 

tno.nl>; BS/ AL/DJZ/CI BST 
rij!csoverheid.nl>; 

mindef.nl>; 
tno.nl>; 

Ing., DMO/PROJN/PROJN 

CC: @tno.nl' @tno.nl>;·········Al/HDB ~~~~~~~~n~l=>~~llllllllL@ll!!!!!!! 
mindef.nl> 

Onderwerp: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

@All, 

De Kamer wll de volgende zaken weten, die we m.i. voor het VAO kunnen beantwoorden weten. De Staatssecretaris 
heeft een deel hiervan daadwerkelijk toegezegd maar nlet alles. Toch lijkt het mlj handlg In de beantwoordlng van 
de brief aan de Eerste Kamer deze aspecten mee te nemen. Een EK brief gaat ook i.a.a. de Tweede Kamer we 
overwegen nog hem expliciet aan de TK te sturen. schrijft nu aan de EK brief Kunnen jullie hem 
ondersteunen door onderstaande vragen te beantwoorden? 

• Waarom de radar niet in NM kan (voor VAO beantwoorden, OMO/Pl lead, CLSK, TNO en THALES 
ondersteunen) 

• waarom de radar in Herwijnen moet en niet op Defensielocaties kan (voor VAO beantwoorden 
CLSK lead) 

• hoe het locatieonderzoek eruit gaat zien (RVB lead, OMO/Pl en CLSK ondersteunen ik kom met 
een Input op malls-en-

• hoe we het onderzoek naar cumulatieve aspecten opzetten - ik heb hieronder al een aantal 
vervolgvragen geschreven ... daar moet bij de inventarisatie van vragen die leven blj de omgeving 
(voor VAO beantwoorden OMO/Pl lead, TNO ondersteunen - DCO memorandum met de extra 
vragen online zetten) 

• welke onderzoeken er zijn, hoe ze zljn gerubriceerd en of ze al zijn vrij gegeven alsmede plaatsen 
op de website (OMO/PL lead, RVB en TNO ondersteunen) TNO graag vandaag al overzicht 
aanleveren van studies die jullie voor radarvervanging hebben geschreven •• OMO en PL maak 
hiervan een tabel -chronologisch opgezet met 
NAAM RAPPORT/ STATUS RAPPORT (concept of definitief) / RUBRICERING /DATUM RAPPORT/ 
PUBUCATIE ( zet de datum van publicatie erblj en kies ult: aan gemeente verstrekt zonder of met 
restricties I aan gemeente ter inzage gegeven zonder of met restrlcties / Op website gemeente 
gepubliceerd I op informatieavond d.d. NN-NN-NNN ter inzage gelegd zonder of met restricties) 
- denk bij de restricties aan geen foto's/ geen aantekeningen 

Daarnaast is het gaan vullen van de website belangrijk .••• en •• lk zoek een gat in mijn agenda (moet even 
schuiven) voor overleg daarover. 
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Hleronder mljn vragen over het TNO-memorandum over cumulatieve effecten. Een deel van jullie- hier 
gisteren al een mail over gehad. Delete svp die vorige mail, aan de lijst heb ik nog RIVM en WHO vragen toegevoegd 
n.a.v. het debat. Hlronder staat de volledige lljst 
Daarnaast werd ik getriggered dor een vraag van······ moeten we dit ook voor Wier doen. lk denk het 
wel, maar de focus eerst op Herwljnen en dan voor Wier een afwijkingsrapportage (die naar verwachting gunstig is 
vanwege het ontbreken van de scheepsradars op de Waal. 

Kunnen jullie aanvullende vragen die jullle nag hebben toevoegen? (als deze vraag al is beantwoord niet nogmaals 
beantwoorden) 

@ 

- Kun je de vragen bekijken en ons adviseren of er meerdere onderwerpen zijn die in het licht van de zorgen van de 
gemeente en parlementariers verder kunnen warden uitgediept/ toegelicht? 
- Kun je eventuele onduidelijkheden in de vraagstelling vast aangeven, dan kan de vraag Beter worden omschreven 
voor we de brief sturen. 

@ 

- lk kan in mijn bestanden alleen een versie van het memorandum zonder appendix A en B vinden. Deze is bij mlj 
gemerkt als V2. Kun jij het complete en definitieve memorandum met uitwerking van de beide appendices sturen? 
- Kun jij onderstaande vragen in een formele brief opnemen en ze formeel aan TNO stellen. De brief moet cc naar 
••I wij zorgen ervoor dat hij wordt gedeeld wordt met de gemeente. 
- Kun jij vast navragen bij RIVM en GGD of zij het TNO rapport kunnen valideren 

Vragen Cdre••••I over TNO memorandum 

Lever, gebaseerd op memorandum TNO 2019 M10833/V2, een formeel rapport over de cumulatieve effecten die 
optreden bij plaatsing van de SMART-L radar aan perceel Broekgraaf lA te Herwljnen 

Beantwoord daarin de algemene vraag: 
Zljn er gezondheidsrlsico's voor omwonenden te verwachte na de plaatsing van een SMART-L radar aan de 
Broekgraaf 1 te Herwijnen als gevolg van cumulatieve effecten met apparatuur die elektrische, magnetische, 
elektromagnetische straling uitzend nabij de genoemde locatle? 

Neem in het rapport tenminste straling veroorzaakt door de navolgende apparatuur mee: 

• De KNMl-weerradar 
• Scheepvaartnavigatierada rs 
• GSM-apparatuur 
• Wifi-apparatuur 
• ADSB / IFF zenderontvanger van de SMART-l 
• SG, Geef indien SG nog niet meegerekend kan warden een verwachting over het cumulatief effect 

gebaseerd op verschlllen in frequentie, golfvorm, signaalsterkte en andere relevante factoren. 

Beantwoord daarin specifiek de volgende verdiepingsvragen: 

In het TNO Memorandum wordt gesproken van cumulatieve effecten van de weerradar en een navigatieradar 
binnen een minimaal gemiddeld en maximaal achtergrondstralingsscenario zoals gedefinieerd door Agentschap 
Telecom. 

• Is door deze methode voldoende rekening gehouden met het feit dat de nabijgelegen Waal een 
drukbevaren rivier is en dat vrijwel alle schepen op de Waal een navigatieradar aan hebben staan? 

• Zo ja, leg in het rapport uit waarom hiermee voldoende rekening is gehouden. 
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• Zo nee, voer aanvullend onderzoek uit waarbij in de berekeningen meerdere navigatieradars 

worden meegenomen. Kies hiervoor een aantal dat, gebaseerd op het bereik van de 

scheepsnavigatieradars en het aantal schepen dat tegelijk binnen de invloedsafstand te 

verwachten is, een representatief aantal is. Omschrijf daarbij waarop eventueel gedane aannames 

zijn gebaseerd. 

Is het mogelijk de achtergrondstraling die optreedt op de locatie gedurende een aantal dagen te monitoren om zo 
vast te stellen wat de daadwerkelijke waarde is? Hierbij dient te worden zeker gesteld dat de binnen zicht van 
locatie Broekgraaf 1 te Herwijnen geplaatste GSM-mast, de weerradar en de navigatieradars van schepen op de 
Waal op het moment van de meting ten opzichte van de meetapparatuur niet warden geblokkeerd door roerende 
zaken zoals auto's. 

Heeft het cumulatieve effect invloed op de veilige afstanden zoals weergegeven in het THALES-rapport SMART-L 
EWC GB RADHAZ SITE REGULATION WIER AND HERWIJNEN TOWER 0026-H0203-9505301286_EAR_715_NLD 00 
Zo nee, leg in het rapport uit waarom cumulatieve effecten geen invloed hebben op de veilige afstanden 
Zo ja, geef aan wat de effecten zijn op de veilige afstanden. lndien deze berekeningen door THALES moeten worden 
uitgevoerd, informeer Defensie hier zo spoedig mogelijk over. 

In het TNO-memorandum wordt uitgegaan van de ICNIRP normen. 
• Licht in het rapport toe wat de wettelijke basis van de ICNIRP-normen in Nederland is. Betrek hierin 

de aanwijzlng van de Europese Unie (document 1999/519/EG) en ook nationale (rechtelijke) 
uitspraken hierover, 

• Neem integraal in het rapport op welke Europese landen ICNIRP-normen hanteren, welke landen 
minder streng zijn en welke landen strenger zijn (in tabel vorm en in kaartvorm). Geef daarbij aan 

(eveneens in tabelvorm en in kaartvorm) in welke landen de SMART-L radar niet zou kunnen 

worden geplaatst omdat de straling van de radar tezamen met de cumulatleve effecten de 

strengere grenswaarde van het betreffende land overtreffen. 

RIVM en WHO hebben onderzoek gedaan naar elektromagnetische straling dan wel richtlijnen gegeven over de 
bescherming van individuen tegen mogelijke negatleve gezondheidseffecten, Betrek de bevindingen van RIVM en 
WHO bij het opstellen van de rapportage over de SMART-L. 

Directeur lntegraal Beleid 

Directeur lntegraal Beleid 

Hoofddirectie Beleid 
Mlnlsterle van Defensle 
Kalvermarkt 33 I 2511 CB I Den Haag I kamer A-19 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I The Netherlands 

M 
••••• 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 welke aard ook, die verband houdt met rislco's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
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doc 201 

111m1111111111.e.S(.A.LJ.oc __ o ______________________________________ __ 

-Verzonden: 
Aan: 
CC: 

dinsdag 10 september 2019 10:14 
tno.nl' 

rijksoverheid.nl> 

Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

-
lk zle dat de print screen wat kleln Is uitgevallen omdat ik twee schermen heb meegepikt. 

De XY coordlnaten midden op het complex zijn:•••I 

Verzonden: dinsdag 10 september 2019 10:00 
Aan: tno.nl 
CC: mindef.nl' 
Onderwerp: RE: Herwljnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

Bljgaand een print screen met centraal het MC Lopik en links onder de coordinaten. 

Nb: je ziet direct links (west) van het complex drie windmolens staan. 

Mvg, 



Van: mindef.nl mindef .nl> 
Verzonden: dlnsdag 10 september 2019 06:34 
Aan: tno.nl: ..... riiksoverheid.nl> 
Onderwerp: Fwd: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

Goedemorgen•••I en-

• zou jij de exacte locatie van MC Lopik aan-- willen mailen? 

-
Zou jij zsm willen starten met een analyse van de dekking (met delkingsdiagram) vanaf die locatie? 

Bedanktl 

Fijne dag, 

- 2 



Van: ' AL/HOB" mindef.nl> 
Datum: dinsdag 10 september 2019 om 00:06:14 
Aan: 11 rijl<soverheid.nl>, ' BS/ AL/HDB/Belmdwrs" 

miAdef.nl>, ' mindef.nl>, 
Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP" mlndef.nl>, ' 

rijksoverheid.nl>, 1 BS/ AL/DJZ/CI BSr' mindef.nl> 
Cc: ' AL/HOB" mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Herwljnen Actles n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

All, 

lk zie veel goede ideeen in de mails hieronder langskomen. lk ben het bijvoorbeeld erg eens met dat het 
goed is de alternatieven studie te beginnen met waarom we in herwijnen zijn gekomen. Ben ook geinteresseerd in 
het MC complex. Gaat het om de munitiebunkers; drie kilometer oos van de windmolens of het MOB complex direct 
naast de windmolens? 

Ook ik heb nog wel een paar vragen. CLSK ik denk dat ik vraag 2 beter had moeten stellen. lk ga dat hier nogmaals 
doen maar dan verdeeld in en aantal vragen. 

1) Wat is het zoekgebied; geef een nauwkeurige omschrijving bij voorkeur met hoekpunten 
2) Waarop is de begrenzing van het zoekgebied gebaseerd (daaruit moet onomstotelijk kunnen 

warden afgeleid waarom niet verder naar N,O,Z of W) 

Eveneens moeten we gaan aangeven waarom onderstaande, vanuit west betuwe voorgedragen, locaties niet 
geschikt zijn: Om te voorkomen dat we telkens moeten verklaren waarom een locatie te ver naar links of rechts ligt 
is het dus van belang dat zoekgebied zo helder mogelijk te dimensioneren en dat te communiceren .• ik ben 
inmiddels vanmiddag in de toren, kunnen we ereven onder het genot van een bak koffie over sparren? 

Vlasakkers {soest) 

Soesterberg (leusderheide) l&M inrichtingen = bevoegd gezag 

Ede, miliair oefenterrein. Harskamp / Hoenderlo 

Arnhemse Heide (duivelsberg) 

Fort Everdingen 

Grave I Schaik 

Vliegbasis Volkel 

De Peel 

Vliegbasis Eindhoven 

Militair terrein OIR Oirschot 

Eersel 

Vliegbasis Gilze-Rijen (1SM boven NAP) 

Munitiepark Alphen Chaam 

Ulicoten (Baarle Nassau) 

Moerdijk (aerospace) 
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Rucphen (2 locaties dicht bij elkaar) 

Vliegbasis Woensdrecht, Bergen op Zoom Militair oefenterrein? 

Vlissingen. 

Terneuzen (opslag explosieven) 

Wassenaar MMC de kom (is verlaten, dus beschlkbaar?) 

TNO Rijswijk 

Ypenburg (lijkt ons niet geschikt) 

Katwijk Vliegveld Valkenburg 

Vrachelse Heide 

Kamp de Kiek, 

From:•••••• <11•••••rriiJijks~ov~e~rhne~i~d.filnl> 
Sent: maandag 9 september 2019 15:32 
To: BS/AL/HDB/Belrndwrs • mindef.n!>; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C41SR/SAIR C2 mindef.nl>; AL/HOB 

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
rijksoverheid.nl>; 

mindef.nl> 
Subject: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumu!atieve effecten 

Aanvullende opmerl<ing over vm MC Lopik: 

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

lk heb gecheckt en MC Lopik is nog niet verkocht door het rijk, maar dat proces loopt nu we!. Op dit moment 
Defensie officieel zelf nog beheerder. Het is dus, los van de operationele geschiktheid, een eenvoudig en snel 
beschikbare locatie, als dat gewenst zou zijn. 

MC Lopik Ilg ten noordoosten van de kern lopik, direct langs de N210. Er is echter ook sprake van twee (vm) 
dienstwoningen op het complex en ten westen staan drie (kleine?) windmolens ... Daarmee zal deze locatie in een 
volgende fase waarschijnlijk alsnog rnoeten afvallen. 

Gr, 

• 
Verzonden: maandag 9 september 2019 13:16 
Aan: mindef.nl' mindef.nl>; mindef.n!; 

mindef.nl: rijksoverheid.nl>; 
Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

mindef.nl; 
mindef.nl 

lk kan niet voor- spreken, maar in de quick scan die- eerder heeft gemaakt werden 3 defensielocaties 
genoemd in de buurt van het zoekgebied: Overdiepse Polder, fort Crevecoeur en Engelense Gat. Die waren niet 
geschikt. Helemaal aan de noordrand van het zoekgebied, bij Lopik, is nog sprake van een voormalig mobcomplex 
(MC Lopik) dat is nog in afstoting (of misschien al net verkocht). Als dat gebied in beginsel geschikt zou kunnen zijn, 
moet je ook daar naar kijken. Als het nog van het rijk is, kun je het tenslotte z6 terughalen. Vandaar de zin dat die 
(defensie)locatle alsnog wordt meegenomen in het onderzoek. 
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~.e_s_1A_L_1o_c_o ______________________________________ __ 

-Verzonden: 
•••••• <11••••rijksoverheid.nl> 
dinsdag 10 september 2019 08:06 

Aan: ••••••••• AL/HOB;···· BS/AL/HDB/Belmdwrs; 

- Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; 
- BS/AL/DJZ/CI BST 

Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

Het gaat, helaas, om het MC direct naast de windmolens ... het lijkt me dan ook een kansloze locatie bij nader inzien. 
De andere, oostelijker locatie is reeds afgestoten en op basis van de actuele luchtfoto's mag je aannemen dat daar 
ook al van alles gebeurt. 

Wat betreft die onderstaande locaties: op Fort Everdingen na, liggen ze alle ver buiten het zoekgebied. Daar zljn we 
dus snel mee klaar. 

lk denk dat West Betuwe er meer eer mee zou inleggen als ze een locatie voordragen die binnen hun 
gemeentegrenzen ligt. Daar mogen ze bij het bezoek nog wel om worden gevraagd . 

• 
Van: mindef.nl 
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 00:06 
Aan: mindef.nl;••••mindef.nl;••••lmindef.nl;···· 

mindef.nl 
CC: mindef.nl 
Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

All, 

lk zie veel goede ideeen in de mails hieronder langskomen. lk ben het bijvoorbeeld erg eens met dat het 
goed is de alternatieven studie te beginnen met waarom we in herwijnen zijn gekomen. Ben ook geinteresseerd in 
het MC complex. Gaat het om de munitiebunkers; drie kilometer oos van de windmolens of het MOB complex direct 
naast de windmolens? 

Ook ik heb nog wel een paar vragen. CLSK ik denk dat ik vraag 2 beter had moeten stellen. lk ga dat hier nogmaals 
doen maar dan verdeeld in en aantal vragen. 

1) Wat is het zoekgebied; geef een nauwkeurige omschrijving bij voorkeur met hoekpunten 
2) Waarop is de begrenzing van het zoekgebied gebaseerd {daaruit moet onomstotelijk kunnen 

worden afgeleid waarom niet verder naar N,O,Z of W) 

Eveneens moeten we gaan aangeven waarom onderstaande, vanuit west betuwe voorgedragen, locaties niet 
geschikt zijn: Om te voorkomen dat we telkens moeten verklaren waarom een locatie te ver naar links of rechts ligt 

is het dus van belang dat zoekgebied zo helder mogelijk te dimensioneren en dat te communiceren. - ik ben 
inmiddels vanmiddag in de toren, kunnen we ereven ender het genot van een bak koffie over sparren? 

Vlasakkers (soest) 
Soesterberg (leusderheide) l&M inrichtingen = bevoegd gezag 

Ede, miliair oefenterrein. Harskamp I Hoenderlo 
Arnhemse Heide (duivelsberg) 

Fort Everdingen 
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~.e.s1.A_v_o_c_o ____________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

Bedankt, -

woensdag 11september2019 12:20 

~ 

NM/710SQN; 
LGL/LGLSIE D 

rijksoverheid.nl;················ 
Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; AOCS 

AOCS NM/71 OSQN/OPS SUP&TR/OPS 

RE: Aanvullende vragen TNO-momeorandum 

Kunnen we CARPET morgen gebruiken of kost zo'n analyse ook veel tljd? Het gaat me met name over de line-of-sight 
richting de Utrechtse Heuvelrug. lk ben benieuwd hoever we van daar van weg moeten blijven om er geen last meer van 
te hebben (lees: de kromming van de aarde meer lnvloed heeft dan de Heuvelrug). 

Groet, 

-
Van: -
Verzonden: woensdag 11september201912:09 

Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; •••••••••••••••• 

CC: rijksoverheid.nl;········ 
Onderwerp: RE: Aanvullende vragen TNO-momeorandum 

Heren, 

lk weet niet helemaal of mijn reactie opportuun is. lndien niet, mijn excuses. Dit bericht gaat over het locatie
onderzoek. 

lk heb eergisteren met- besproken hoe wij het locatie-onderzoek kunnen gaan 'aanvliegen' (om een luchtmacht
term te gebruiken). Uiteindelijk willen wij met PERSEUS een reeks potentiele locaties gaan doorrekenen. Dit is een 
behoorlijk rekenintensieve klus. Merk op dat PERSEUS rekening houdt met windturbines. Met een ander tool, CARPET, 
kan op basis van Line-of-Sight een voorselectie worden gemaakt. 

lk ben van plan morgen met- (vanaf 2 uur, Breda) CARPET-resultaten te bespreken. 

Vriendelljke groet, 

-
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__ e .. s1 .. A_L1._oc_o __________________ _ 

Van: 
Verzonden: 

••••••• <11•••••tno.nl> 
zaterdag 14 september 2019 11 :32 

Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
CC: - AL/HOB; 

BS/ AL/H DB/Belmdwrs; 
• rijksoverheid.nl; 

Onderwerp: Re: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

Oh ja, vergeten .•• nee er is geen TNO rapport over samengestelde blootstelling (aka cumulatieve 
blootstelling). 

Grt -
Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 13 sep. 2019 om 22:24 heeft ······!!mli!in!,!;d~ef.f.n!nl" <11••••!!ml!.!inlljd~ef.Jf. no!:I> het volgende geschreven: 

Oke, dus om de situatie helder te stellen: 

Er is geen TNO-rapport waarin het cumulatieve effect van de radar wordt behandeld. 

TNO heeft wel recent onderzoek uitgevoerd naar de cumulatieve effecten van de SMART-L 
in relatie met de locatie Heiwijnen. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een memo 
(Stralingsbelasting radarinstallatie Herwijnen de 17 juni 2019) welke is geschreven tbv de 
RCR procedure en (nog) niet is gedeeld met de gemeente of omwonenden. Deze memo 
wordt wel (als rapport) in de bond.el genoemd. 

TNO gaat het genoemde onderzoek naar cumulerende effecten op de situatie in Herwijncn 
verder uitdiepen en het resultaat uitwerken in een formeel rapport. 

Ik hoor graag of iedereen bet met mij eens is dat dit een juiste weergave van de werkelijkheid 
is, zodat ik dit nog een keer helder kan stellen naar de D-DMO. Hopelijk kunnen we daannee 
ook de vetwarring rond dit ondetwerp afsluiten. 

Met vriendelijke groeten, 
LtKol .._ 
(V erstuurd vanaf mijn iPad) 



-van'' ~tno.nl> 
Onderwerp: RE: Herwijncn Acties n.a.v. AO en TNO ondeizoek naar cumulatieve effecten 

Prima, een memorandum waar een update op is gekomen is inderdaad een meer accurate 
beschrijving. 

Vriendelijke groet, 

-
From: mindef.nl 11••••1nmruinnQ;de~f[J.n1tl> 
Sent: Friday, September 13, 2019 9:25 PM 

To: - tno.nl>;········ ....... l!tll!nOQ.:.n!nl>; 
m!ndef.nl 

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

Subject: Re: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumuiatieve effecten 

Dank je voor je snelle antwoord-

Maar dan is dat toch een memo waar een update op is gekomen en wordt het a Ileen verwarrend als 
we over twee memo's praten? De eerste memo is met de update komen te vervallen iljkt mlj. 

In mijn optiek is er dan ook (nog) geen rapport, maar alleen een memo van 17 juni, waarin in het 
kort wordt ingegaan op het cumulatieve effect van de SMART-L. 

Er komt inderdaad nog wel een uitgebreid rapport waarvan we komende woensdag de exacte opzet 
gaan bespreken. 

Met vriendelijke groeten, 
LtKol 

(Verstuurd vanaf mijn iPad) 

Beste •• 

mindef.nl>, ••••• 
AL/HOB" 

Bij mij weten zijn er twee memo's uitgegaan: een gedateerd 7 juni en een gedateerd 17 juni. De 
reden dater een tweede memo is verschenen is omdat in het eerste memo de zogenaamde staring 
mode van de radar ontbrak. TNO --en ik) vonden het opportuun om het eerste memo uit 
de brelden (met de staring mode) daar AT (agentschap Telecom) in een advies de staring mode wel 
behandelde. 
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Het klopt dater over dit onderwerp geen TNO-rapport is verschenen. Er heeft echter wel onderzoek 
plaatsgehad. 

Vanzelfsprekend kunnen we alsnog een officieel TNO-rapport over het cumulatief effect uitbrengen. 
In zo'n rapport wordt de rekenmethodiek meer volledig uitgelegd. Desgevraagd kunnen we niet 1 
maar verscheidene navigatieradars meenemen. Eventueel zouden we het werkelijk gemeten 
stralingsniveau te Herwijnen kunnen meenemen, in plaats van de minimale en maximale 
schattingen die AT heeft gegeven. Het lijkt me sterk dat dit de slotconclusie zal doen wijzigen (er 
wordt aan de vigerende ICNIRP-norm voldaan). 

Met de vriendelijke groet, 

-
From: mindef.nl <11••••11mtn.l!inuld~et.t.nnll> 
Sent: Friday, September 13, 2019 8:47 PM 

To: ....... t;nnoQ.:.nnf:l>;••I - ..... t;nnoQ.: . .Q!nl>; 
mindef.nl 

Cc: mindef.nl: mindef.nl: ri!ksoverbeid.nl 
Subject: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

Heren, 

lk heb vanmiddag een gesprek met de D-DMO gehad om hem bij te praten over de Herwijnen 
situatie. In dat gesprek is ook het "TNO rapport over het cumulerende effect" ter sprake gekomen, 
waarover de Stas vragen kreeg tijdens het VAO en waarvan lk het idee had dat zij het gevoel had 
hier verkeerd over geinformeerd te zijn. 

0-DMO heeft komende maandag zijn tweewekelijks overleg met de Stas en wilde dus graag de ins 
en outs van het project weten (en natuurlijk ook de rol van de OMO hierin). 

lk heb D-DMO de situatie als volgt uitgelegd en ik hoop dat ik hier correct in ben geweest: 
Er is GEEN rapport van TNO waarin het cumulatieve effect wordt behandeld. Er is bij mijn weten een 
memo van TNO (Stralingsbelasting Radarinstallatie Herwijnen dd 7 juni 2019) waarin het 
cumulatieve effect van de SMART-Lin een cumulatieve omgeving in het kort wordt geschetst (sectie 
6). Dit document is bij mijn weten geschreven om onderdeel te worden van de RCR/RIP procedure 
(staat ook zo in de bundel (biz 75) maar wordt daar ook weer foutief een rapport genoemd). 

Het in het VAO genoemde artikel van FTM stelt FTM dat TNO heeft aangeven onderzoek te hebben 
gedaan naar de effecten van cumulatieve straling en de SMART-L radar. lk vermoed dat TNO 
hiermee het "onderzoek" bedoelt dat heeft geresulteerd in het genoemde memo, en dus niet een 
uitgebreid onderzoek was waarover aan defensie een rapport is geleverd. 

Hier onder wordt regelmatig over twee memo's gesproken. Volgens mijn gegevens is dit dus niet 
juist en schept het verwarring, het gaat om een memo. Er is wel een briefrapportage (Evaluatie 
Thalesdocumentatie over de gezondheidsrisicoanalyse van de SMART-L locaties Herwijnen en Wier 
dd 8 november 2017), maar dat rapport bevat geen informatie over cumulatie effecten. 

Ook in de documentenlijsten zie ik geen tweede memo. Als er daadwerkelijk toch twee memo's zijn 
over cumulatieve strafing, dan hoor ik dat graag zo spoedig mogelijk. 
Met vriendelijke groet, 

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectlelder ADSS 

Directle Projecten 
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Defensie Materleel Organlsatie 
Ministerle van Defensle 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3S84 AB I Utrecht 
Postbus 9012S I 3S09 BB I Utrecht I MPC SSA 

M+31···· 
mjodef.nl 

W www.defensie.nl/dmo 

Project Management Assistente: +31····· 

Van: <11•••••tno.nl> 
Verzonden: vrijdag 13 september 2019 17:30 

Aan: - too.nl>; 
mindef.nl>; 

mindef.nl> 

AL/HOB 
Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 

CC: BS/ AL/HDB/Belmdwrs 11•••!m!!!l!!Jnd~eif.filnl>;········ -----· mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

Beste-

lk was iets soortgelijks aan het emailen; dus- was mij net voor. 

Openbaarmaking van de memo's over cumulatie (ik spreek na nog nagedacht te hebben eigenlijk 
!lever over "samengestelde blootstelling") is wat mij betreft prima. 

M.vr.gr. -
Senior research scientist 

Electronic Defence 

Location 

From:-·-Sent: 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the vrijdag 13 

addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the september 
sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the 2019 17:2S 

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

mindef.nl 
subject: RE: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

Beste-

lk heb richting aangegeven dat het raadzaam is de rubricering die in de diverse memo's staat 
aan te passen, zie mijn e-mail-bericht hieronder (de meest recente memo's over cumulatie staan 
niet in de lijst). In feite zijn alle stukken zogenaamde TNO Memoranda. Het is ongelukkig dat een 
memorandum ult 2012 nlet gefinallseerd is, er staat oog 'concept' op. 

Vanzelfsprekend kan ik de stukken 'kuisen', wat inhoudt dat gevoelige gegevens zwart worden 
gemaakt, waarna ze publiekelijk kunnen worden gemaakt. 
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De twee cumulatie-memo's kunnen zonder meer openbaar gemaakt worden, er staan geen 
gevoelige gegevens in. 

Met de vrlendelijke groet, 

--TNO Den Haag 

lk zou de volgende methodiek aanhangen. 

• In stukken waar numerieke gegevens van het systeem staan: CONFIDENTIEEL. 
• Een stuk waarin gerefereerd wordt aan documenten van een leveranciers (OEM): niet 

openbaar. 
• Zo niet: openbaar. 

Dit leidt tot: 

Radardoorsnede Re-entry Vehicle, , 8 mei 2013 CONFIDENTIEEL 
Gestelde Elsen en SMART-L EWC GB, , 17 oktober 2013 CONFIDENTIEEL 
MPR-Ven geplande windturbines, 29 oktober 2013 CONFIDENTIEEL 
MPR-Ven geplande windturbines, vervolg, 29 oktober 2013 CONFIDENTIEEL 
lnterferentle weerradar en prlmalre radar van de MPR-vervanger, versie········· 
4 juni 2014 CONFIDENTIEEL 
lnterferentie weerradar en primaire radar van de MPR-vervanger, versie 8, A.-••••• 
12 april 2016 CONFIDENTIEEL 
BMD capaciteit MPR opvolgers, A.- 2 april 2013 Niet-openbaar 
Lage hoogte dekking MPR-opvolger Nieuw Milligen, A.-11december2012 Openbaar 
Link-16 interface MPR-opvolger, A.- 11december2012 Niet-openbaar 
••interface MPR-opvolger, A.- 11december2012 CONFIDENTIEEL 
Gevoeligheid van DVB-T-receiver voor SMART-L EWS, , 2 februari 2017 
CONFIOENTIEEL 

Mijn advies is: maak de stukken openbaar nadat ze gekuist zijn. Dit geldt voor alle stukken. 

Vriendelijke groet, 

-
From: mindef.nl mindef.nl> 
Sent: Friday, September 13, 2019 5:06 PM 

To: mindef.nl; -<ll•••tno.nl>;········ 
tno.nl> 

Cc: m indef .nl: ••••1mm!l!lnJ£dlgef:.f .filnl 
Subject: Re: Herwijnen Acties n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve effecten 

-·-en-
Er is sprake dat er in 2012 een memorandum is gestuurd dat de status concept heeft 
Kunnen jullie aangeven welke vorm de documenten hebben die in het excel overzicht staan; memo 
of rapport? 
Zijn die drie uit dee 12 memo's of rapporten ... ? -
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Directeur lntegraal Beleid 

+31··-

Op 10 sep. 2019 om 17:32- Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
...... lmml!in~d~ef:f .filnl> het volgende geschreven: 

Dit is wat ik nu heb. lk zou graag een keer in de gelegenheid zijn om eens en voor 
altijd een goed en compleet overzicht te maken, met links naar alle documenten, 
maar dat lukt niet binnen deze tijd. Het blijft een zoektocht 

De links in dit document zullen voor jullie niet werken, maar het is een start. 

Van de documenten een aantal documenten moet ik TNO nog vragen of ze wel of 
niet openbaar mogen warden gemaakt. 
Met vriendelijke groet, 

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS 

Direct.le Projecten 
Defensle Materieel Organlsatle 
Mlnlsterie van Defensle 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

M+31 
mindef.nl 

w www.defensje.nl/dmo 
Project Management Asslstente: +31····· 

Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs 
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 16:46 
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 

mindef.nl>; - tno.nl>:•••I 
mindef.nl>; -

AL/HOB mjndetnl> CC: Ir., DMO/B&B/Pl&DV/PL&R 
mindef.nl> 

Onderwerp: RE: Herwijnen Actles n.a.v. AO en TNO onderzoek naar cumulatieve 
effecten 

lk heb het overzicht nu nodlg. 

Grt 

From: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
Sent: dinsdag 10 september 201912:17 
To: BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nl>; ••I -

tno.nl>; 
mindef.nl> Cc:······- Ir., DMO/B&B/PL&DV/Pl&R 
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........ e.SJ_A_u_o_c_o ____________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: dinsdag 17 september 2019 11 :22 
Aan: 
CC: 

-=====~Ir~. i~ng~.,~C~LSK/AOCS NM/970 SQN 
I ocs NM/710SQN;·······AOCS 
NM/710SQN/OPS SUP&TR/OPS LGlJLGL SIE A 

Onderwerp: Re: impact vertraging radar Herwijnen 

Hoi~ 

Oat is vooralsnog dcccmber 2019. Echter, als de tijdlijn crom vraagt moetcn we met Ops in conclaafwat 
een eerder moment zou kunnen zijn. 

Groet, 

-
Van:' Ir. ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN" ~mindcf.nl> 

Datum: dinsdag 17 september 2019 om 09:34: 10 
Aan: ' • mindef.nl> 
Onderwerp: Re: impact vertraging radar Herwijnen 

Ga ik uitzettcn. W anncer kan ik. vanuit operationeel oogpunt. als startpunt pakken aangczien dan RPN niet 
meer aangezet kan worden? 

Grt, -
From:' 
~mindef.nl> 
Date: Tuesday, 17 September 2019 at 07:45:31 

Ir. ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN" ~mindef.nl>, ·-
LCW /PM/SIE MOS BL" mindef.n 

Ing .• DMO/PROJN/PROJN DIP" ~mindef.nl> 
Subject: Re: impact vertraging radar Herwijnen 

Hoi-en-

We willen graag op tijd bcginnen met bet kanibaliseren van de radar. Kan WCR daar in samenspraak met 
LCW ecn plan voor maken, en dat bij een startschot ook uitvoeren? 

Oroet, 

-



Van: ' Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP" ~mindef.nl> 
Datum: maandag 16 september 2019 om 15:58:50 
Aan:' 
Onderwerp: RE: impact vertraging radar Herwijnen 

-
Ja, de bouw van de toren loopt voorspoedig en ik heb geen signalen dat er enige vertraging naar de oplevering zal 
zljn. 

Het afbreken van de MPR is wel een dingetje. Het RVB had al aangegeven dat ze de planning niet zouden halen. 
Uiteraard heb ik dat geescaleerd en op het moment staat de sloop van de MPR op nr 2 op de prioriteitenlijst van 
CLSK projecten. Oat Is echter nog geen garantie dat de MPR op tijd kan worden afgehroken, maar ik verwacht deze 
maand een formele planning van het RVB en dan weet ik waar ik sta. 

Maar dat staat los van het verwijderen van bruikbare reserveonderdelen. Oat zal toch iets zijn wat door het 
personeel van AOCS NM meet gebeuren, dus als jullie de tijd gereed achten om te gaan kannibaliseren, zie ik geen 
enkel bezwaar. 

De spullen moeten er in ieder geval uit zijn als het RVB gaat slopen. 
Met vriendelljke greet, 

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS 

Dlrectle Projecten 
Defensie Materleel Organisatie 
Ministerie van Defensie 
•••••• I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

M+31 
w www.defeosje.nl/dmo 

Project Management Asslstente: +31····· 
Van:·················· 
Verzonden: vrijdag 13 september 2019 06:58 
Aan: Ing., OMO/PROJN/PROJN DIP 
Onderwerp: Fwd: Impact vertraging radar Herwljnen 

Hai •• 

Loopt de oplevering van de SMART-Lop Wier volgens planning? 

Hoe is het gesteld met de planning van het afbreken van de MPR op Wier? Kunnen we die versnellen? lk zie het 
namelijk de optie om die MPR opstartgereed te houden langzaam maar zeker steeds minder zwaar wegen dan het 
versneld ontmatelen van die MPR en de brulkbare reservedelen die daarbij vrij komen te testen en toe te voegen de 
pool voor lnstandhouding MPR AOCS. Oat zouden we bespreekbaar kunnen maken. 

Greet, 
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Van: ' C-LSK/OO/C41SR" <11•••1rrmU!inlild~eftJ. nnJ.:I> 
Datum: denderdag 12 september 2019om16:17:56 

Aan: I AOCS NM" ........ rm!liil!!;ndrueuf.Jl!nl>, •••••••• CLSK/PLV C-
LSK/00" min def .nl> 
Cc: mindef.nl> 
Onderwerp: Re: impact vertraging radar Herwijnen 

Dag •• 

Geed om alle consequenties van uitval nog een op een rijtje te hebben. 
lk deel je mening dat we gezamenlijk hier bovenop moeten zitten echter hebben weals CLSK bij voortduring 
aangegeven dat wij als CLSK het traject om te komen tot adequate vervanging en continuering van de opgedragen 
taken uiterst kwetsbaar achten. Onder druk van OS is dit traject ingezet en is nadrukkelijk de verantwoordelijkheid 
veor het welslagen hiervan (en continuering van de opgedragen taken) bij DS belegd. 

Neemt niet weg dat we iom OS moeten zoeken naar alternatieven en het materieel instandhoudingsproces zo geed 
als mogelijk bewaken. 

lk vraag- om de acties conform bovenstaande op te starten. 

Groet -
Met vriendelijke groet 

Staf CLSK 

- - Oorspronkelijk bericht --

Van: ' AOCS NM" <11••••••l!!mt!Jlnrudlie~f.:.!l!nl> 
Datum: 12-09-19 10:42 {GMT +ol:OO) 

Aan: ' C-LSK/DO/C41SR" <11•••1~mruirund~etf:.f.filnl>, ···•••••••• 
-00" mindef.nl> 
Onderwerp: FW: impact vertraging radar Herwijnen 

-
Punt voor het 3HO 

ter info 

Naar aanlelding van het bericht dat de bouw van de radar zoals nu gepland op Herwijnen minstens een jaar 
vertraging op leopt heb ik de projectleider om een impact analyse gevraagd. Daar is geen reactie 
op gekomen. Vervolgens heb ik intern een impactanalyse laten uitvoeren waaruit twee essentiele componenten 

naar voren kwamen: 
Personeel. Huldige DTM functies dienen te warden verlengd. Dit wordt door ons geinitieerd ism APPK. lk 

verwacht dat dit tijdig zal warden gerealiseerd. 
3 



Materieel/instandhouding. Zeals je hieronder kunt lezen is dit echt een serieus zorgpunt. Het is allerminst 
duidelijk of en welke reservedelen beschikbaar zijn. Wei is duidelijk dat een aantal delen niet meer 
beschikbaar is na uitputting van de huidige voorraad. Het risico op uitval van de lokale radar op het AOCS 
NM neemt daarmee m.i. significant toe. 

De mogelijke OPS consequenties bij uitval zijn: 
Wier beschikbaar: 

I 
I 
I 

art10.1.b 

Wier niet beschikbaar: 

Mijn dringende verzoek is hier regie te (laten) pakken om de potentiele uitval van MPR Nieuw Milligen (zoveel 
mogelijk) te mitigeren. 

-
From: LCW/PM/SIE MOS BL 
Sent: woensdag 11 september 2019 15:00 

To: AOCCS~N~M~===~~··mindef.nl> 
Cc: LCW/O&L 1 mindef.nl> 
Subject: RE: impact vertraging radar Herwijnen 

Als antwoorden op jouw vragen het volgende: 

1. Oat de reserveonderdelen daadwerkelijk beschikbaar komen blj de afbraak van Wier is niet gegarandeerd. 
Oat is ook afhankelijk van de mate dat dit materiaal versleten is door Wier en dat is niet eenvoudig vast te 
stellen. Mogelijk dienen artikelen In dat geval getest te warden voor ze in de MPR AOCS geplaatst kunnen 
warden. Het is op dit moment niet te voorspellen of deze arttkelen een eventuele test doorstaan. We 
kunnen daarmee deel van het rislco beperken, maar het is niet te voorspellen of falend materiaal van MPR 
AOCS beschikbaar is op dat moment van Wier. 

2. De artlkelen die extra in voorraad zijn genomen (naast de artikelen Wier) zijn redelijkerwijs aangekocht 
(inschatting benodigd tot eind 2021) waar deze nog beschikbaar waren via NSPA. Vele artikelen waren 
destijds al niet meer in productie en/of beschikbaar. Gezien het feit dat de vraag naar deze materialen 
internationaal vele malen hoger is dan het vrijwel ontbrekende aanbod, is de kans dat we extra kunnen 
aanvullen minimaal. Het enige wat we daarin kunnen ondervangen is in contact blijven met NSPA en 
monitoren welke materialen beschikbaar komen en lndien gewenst aanschaffen. Vanuit LCW is er contact. 

Het klinkt natuurlijk niet overtuigend en dat is het oak niet, maar gezien de staat van de radars kunnen we ze alleen 
nog op basis van best effort in de lucht houden. Mocht er lets kapot gaan wat we echt niet meer kunnen krijgen dan 
houdt het op. Zo heb ik vorig jaar bijv nag wel voor een aantal tubes laten maken. Het produktieproces 
hebben we htervoor weer moeten laten opstarten, dat zie je ook in de prijs en de levertijd is bijna een jaar. Dit 
kunnen we voor andere schaarse spare parts niet meer voor elkaar krijgen. 

Gr, 

-
From: AOCS NM 
Sent: dinsdag 10 september 2019 11:36 
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TT4o~:====:~···LCW/PM/SIE MOS BL•••••LamllJio~d~eff.J.nllll:>;······LCW/O&L 
1 mindef.nl> 
Subject: RE: impact vertraging radar Herwljnen 

-
Onderstaande is helder, met een vraag ter verduidelijking. Kunnen we er wel vanuit gaan dat de onderdelen die 
beschikbaar komen bij de afbraak van Wier ook daadwerkelijk beschikbaar komen als reservedelen voor het in de 
lucht houden van de MPR AOCS NM of is dit niet zeker? lndien niet, is dit dan zeker te stellen zodat dlt deelrisico 
wordt beperkt? 

Daarnaast, zijn de artikelen die extra in voorraad zijn genomen metals uitgangspunt eind 2021 nog aan te vullen tot 
een voorraad voldoende tot eind 2022 (Dus naast de artikelen die zoals hieronder gesteld alleen vrijkomen bij 
afbraak Wier)? 

Met vriendelijke groet, 

Konlnkllj ke Luchtmacht 

Ministerie van Oefensie 

AOCS NM I Amersfoortseweg 248 I 3888 NS I Uddel I Gebouw 278 k.112A 
Postbus 8762 I 4820 BB I Breda I 

Van: LCW/PM/SIE MOS BL 
Verzonden: dlnsdag 10 september 2019 11:30 
Aan: LCW/O&L; •••• AOCS NM 
Onderwerp: FW: impact vertraging radar Herwljnen 

Johan, •• 

Bijgaand onze assessment op de vertraglng SMART L Herwijnen. 

Gr, 

-
From: CLSK/LCW/PM/SIE MOS BL 
Sent: dinsdag 10 september 2019 09:37 

s 



To: LCW/PM/SIE MOS BL•••••IJilmlicjnujdli:.eff.J.n~I> 
Subject: RE: impact vertraging radar Herwijnen 

-
Wij onderschrijven de ste!!ing van maar wij kunnen geen garantie doen dat de verbruiks- en 
reserveartikelen voor het extra jaar beschikbaar blijven. Dit is ook een garantie een obsolesence programma MPR 
niet kan geven. 

Bij het optekenen van het obsolesence programma is gekeken welke artikelen benodigd zijn voor instandhouding 
MPR tot einde 2021 en zijn deze op voorraad gebracht. Er zijn echter artikelen die buiten beschouwing zijn gelaten 
op basis van informatle beschikbaar en verwachtte planning (tot 2021 en niet 2022) destijds. Voor deze laatste 
artikelen geldt dat deze niet meer in productie zijn of zullen komen, niet meer beschikbaar zijn via NSPA en ook 
internationa!e partners hoge nood hebben naar deze artikelen en daarmee uitwisseling vrijwel nihll is. Het 
beschikbaar komen van deze artikelen is enkel mogelijk op moment dat de MPR op Wier afgebroken wordt en 
daarmee materiaal mogelijk beschikbaar komt. 

De conclusie daarbij is dat het risico beheerst is waar mogelijk, maar het rest risico daarmee wet gestegen is door de 
vertraging SMARTL Herwijnen. 

Groet, -
From: LCW/PM/SIE MOS BL 
Sent: dinsdag 10 september 2019 08:59 
To: CLSK/LCW /PM/SIE MOS BL mlndef.nl> 
Subject: FW: impact vertraging radar Herwijnen 

From: LCW /O&L 
Sent: dlnsdag 10 september 2019 08:39 

To: LCW/PM/lss:IE~M:O~S~B~L ;;;::tm~inrud~etf:f.n!nl> 
Cc: AOCS NM 1 mindef.nl> 
Subject: FW: impact vertraging radar Herwijnen 

-
Zie onderstaande vraag van•••• vwb instandhouding MPR. 

Logistiek Centrum Woensdrecht 
Commando Luchtstrijdkrachten 

Vliegbasis Woensdrecht I Kooiweg 40 I 4631 SZ I Hoogerhelde I G263-K105 
Postbus 8762 I 4820 BB I Breda I MPC 90A 

Mob: ~+~3~1==~~::~ 
Email:I mindef.nl 
Web: www.defensie.nl 
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Van: -----AOCS NM 
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 08:25 
Aan: LCW /O&L mindef.nl> 
Onderwerp: FW: impact vertraging radar Herwijnen 

Johan, 

Zie geel. Kun je aangeven of LCW deze stelling onderschrijft? 

-
Met vriendelijke groet, 

Koninklijke Luchtmacht 

Ministerie van Defensle 

AOCS NM I Amersfoortseweg 248 I 3888 NS I Uddel I Gebouw 278 k.112A 
Postbus 8762 I 4820 BB I Breda I 

Van: Ir. ing., CLSK/ AOCS NM/970 SQN 
Verzonden: maandag 9 september 2019 19:25 

Aan: AOCS NM/CS;········AOCS NM;•••••••IAOCS 
NM/710SQN 
CC: CLSK/AOCS NM/CS/IPC 
Onderwerp: RE: impact vertraging radar Herwijnen 

Hieronder korte analyse bij 1 jaar extra (t/m 31-12-2022) operationeel inzetbaar houden van de lokale MPR. Dit is 
nog een lokale analyse. 

Materiele uitdaglng 
Vooropgesteld dat wij de spullen die vrijkomen na de ontmanteling van RPN mogen behouden, we 
voldoende reservedelen, waaronder de vijf hoofdonderdelen (HP Rotary Coupler, Boogieflex, Sleepring assy etc.). 
Kritische High-Value tubes (verbruiksartikelen) zullen in overleg met LCW geleverd moeten warden. 

Vragen voor LCW: onderschrijven ze deze stelling en kunnen ze borgen dat verbruiksartikelen en andere 
reservedelen gedurende het extra jaar geleverd blijven? 
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Personele uitdagf ng 
Om het ploegenrooster (24/7) te kunnen waarborgen zullen we voor alle medewerkers de DTM en/of functieduur 
moeten verlengen (DTM staat nu op 31-12-2021). Er zijn op het moment 3 vacatures binnen het Werkcentrum (Elt 
en 2x Spec). In de bijlage de details m.b.t. de OT van het WC Radar en de aandachtspunten. Om een gedegen 
bezettlng van de ploegendienst te hebben, en engineering kennis bij het ondervinden van issues, zal het tijdelijk 
contract van de heer Everink en de afspraak met GLR betreffende sergeant Nentjes verlengd moeten worden. SM 
Hazelhoff zal opnieuw op functie moeten geplaatst (einde functieduur 4-5-2020). lnstroom van 1 of meerdere 

techneuten is meer dan wenselijk om FLO van Sm Knobbout en mogelijk pensioen van Ohr Mooren op termijn te 
vangen. 

Vragen voor APPK: verlengen DTM-datum van betreffende functies met minimaal 1 jaar. Verlengen van contracten 
cg opnieuw op functie zetten kan ik oppakken met PA-970. lnstroom navraag bii vakoudste ELEK. 

Servlcegraad ophogen 
Zie bijgevoegde mail m.b.t. het ophogen van de servicegraad van 90% naar 95%, ca.- per toren per jaar. Hoger 
dan 95% gaat volgens deze mail niet. 

Mocht je vragen hebben hoor lk ze graag. 

Grt, 

• 

Air Operations Control Station 
Royal Netherlands Air Force 
Amersfoortseweg 247 I 3888 NS I Uddel I Gebouw 204 
PO Box 8762 I 4820 BB I Breda I The Netherlands 

T +31 
M +31 

mindef.nl 
www.defensie.nl 

From: Ir. ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN 
Sent: donderdag 5 september 2019 11:33 

To: AOCS NM//<CS~·====~miinidiefi.n~l>;·-~··111111111111~~ 
mindef.nl>;I AOCS NM/710SQN 

Cc: CLSK/ AOCS NM/CS/IPC ..... aml!Jlnlijd~eff.J.nwl:> 
Subject: RE: impact vertraging radar Herwijnen 

mindef.nl> 

lk pak de overige gele punten op. Additionele F kan ik niet beantwoorden, er wordt geen AOCS budget gebruikt voor 
instandhouding. Dit is een LCW verantwoordelijkheid. Analyse ligt daar in mijn ogen (instandhouding over het 
algemeen uiteraard ook, maar daar zal ik een analyse doen van de werkvloer WC Radar). 

wat bedoel je met servicegraad ophogen Wier? 

Grt, 

• 
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Air Operations Control Station 
- Netherlands Air Force 
Amersfoortseweg 247 I 3888 NS I Uddel I Gebouw 204 
PO Box 8762 I 4820 BB I Breda I The Netherlands 

T +31 

M +31···· 
-mindef.nl 
www .defensie.nl 

From: AOCS NM/CS 
Sent: donderdag 5 september 2019 09:44 

To: AOCS NM 1=====~~mr:;i~nd~e~f.~nl1>;·········AOCS NM/710SQN mindef.nl>;I Ir. ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN 
mindef.nl> 

Cc: CLSK/AOCS NM/CS/IPC ..... !m!lJl!!!Jnd~e[.f.filnl> 
Subject: RE: impact vertraging radar Herwijnen 

Uit de VTC over de kwartaal rapportage kwam ook de vraag of de servicegraag van Wier opgehoogd zou 
moeten/kunnen warden. 
lk denk ook dat dit in onze analyse zou moeten. 

Van:•·······AOCS NM 
Verzonden: donderdag 5 september 2019 06:48 

Aan: AOCS NM/710SQN•••••lrm!lii!l!nd~e~f.n!nl>;······ Ir. ing., 
CLSK/AOCS NM/970 SQN mindef.nl> 
CC: AOCS NM/CS mindef.nl>; ••••• CLSK/ AOCS NM/CS/I PC 

mindef.nl> 
Onderwerp: impact vertraging radar Herwijnen 
Urgentle: Hoog 

All, 

Op basis van de uitkomst van het debat over de radar Herwijnen (minimaal een jaar vertraging) wil ik van onze zijde 
een impact analyse op de thema's F, P, M en O: 
- hebben we additionele F nodig om de huldige radar langer In stand te houden of om risico's te mitlgeren? 
- wat betekent het uitstel voor het personeel (DTM) en/of hebben we verdere P uitdagingen qua onderhoud? 
- kunnen we de radar nog minimaal eenjaar langer dan gepland in stand houden? 
- Wat zijn de operatlonele rlslco's en impact daarvan? 

Op basis van jullie analyse ook aangeven wat we aan wie moeten vragen. 

Graag uiterlljk komende dinsdag terugkoppellng zodat ik dit mee kan nemen In de CV 

Met vriendelijke groet, 

Koninklijke Luchtmacht 

Ministerie van Defensie 
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AOCS NM I Amersfoortseweg 248 I 3888 NS I Uddel I Gebouw 278 k.112A 
Postbus 8762 I 4820 BB I Breda I 
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-BS/AUDCO 

Van: ····--·----------· Verzonden: donderdag 19 september 2019 21 :12 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Hoi 

Ile denk dat de inhoud van de hoofdstukk.en in elk geval terug komen, de opzet laat ik graag over aan jullie. 
Het voor mij slechts een kapstok om de delen die vanuit CLSK moeten komen te starten. 

Groet, 

-
Van: ' -=-rijksoverheid.nl> 
Datum: donderdag 19 september 2019 om 17:42:56 

Aan:········- ~mindef.nl> 
Cc: ' rijksoverheid.nl> 
Onderwerp: RE: Zoekgebied alterantievenonderzoek 

-
Dank voor elk woord dat je produceert. We doen met alles ons voordeel. Ik meende echter dat - • en ik 
het stuk zouden gaan opzetten ... De opzet en de structuur moeten we dus kritisch gaan beschouwen. Ile 
verwacht overigens niet dat wij nu ineens iets geheel anders zullen produceren ... Dus wat mij betreft gaje 
vooral door. We moeten de schrijfactiviteiten wel bij elkaar gaan brengen zodat we snel de gewenste 
structuur hebben die we vervolgens kunnen verfijnen. 

W ordt zeker vervolgd ! 

Groet en veel inspiratie, -
Van: mindef.nl 
Verzonden: donderdag 19 september 2019 17:35 

Aan: mindef.nl;······ mindef.nl; 
mindef.nl; mindef.nl 

CC: tno.nl; mindef.nl; ••••mindef.nl 
Onderwerp: RE: Zoekgebied alterantievenonderzoek 

Heren, 

De eerste 1000 woorden op papier. Ik blijf er aan typen. 1k ga verder met ''Waarom wel Herwijnen en niet 
AOCS NM?" en "Vaststellen van het zoekgebied". 

Ile denk dat de aanleiding wel meer woorden nodig heeft, hoewel het nu wel lekker zuiver is. © 

--
[Paglnanummer] 
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........ _e_s1.A_L_1o_c_o ______________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

Hoi-

lk zou het anders doen. 

•••••• EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
donderdag 19 september 2019 14:03 

:::::...·---------·Ing., 
DMO/PROJN/PROJN DIP;·········AL/HDB 
RE: Eerste resultaten, studie altematieve locaties 

Met de radar op Herwijnen weten we hoeveel we van de randstad afdekken (Arh). We weten ook hoeveel we van 
Nederland afdekken (Anh). Er is een gebied te berekenen in het zuidwestelijke kwadrant van Nederland waar Ar>= dan 
Arh. Er is ook een gebied te berekenen waar An>= Anh. De overlap van deze gebieden is het zoekgebied, gebaseerd op 
een radar. De rationale waarom het In het zuidwestelijke kwadrant moet liggen komt in de tekst. 

De Randstad: wat dacht je van de kadastrale afbakening van gemeentes Amsterdam, Den Rotterdam, Den Haag en 
Utrecht en a lies wat daar tussen ligt? Kijk maar eens op wikipedia, dat is volgens mij een goede benadering. 

Groet, 

-
Van: -
Verzonden: donderdag 19 september 2019 09:05 
Aan: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
CC: •••••• Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP ;--· 

-----AL/HOB 
Onderwerp: RE: Eerste resultaten, studie alternatieve locaties 

-
Jouw reactie maakt duidelijk dat we naar een meer verfijnd criterium moeten, zoals een gewogen gemiddelde van het 
totaal aantal km dat afgedekt wordt en het oppervlak van de randstad dat wordt afgedekt. 

Een voorstel is: 

C = alfa . An I Tn +beta . Ar I Tr 

met 

An: oppervlakte van NL dat wordt afgedekt 
Tn: totale oppervlak van NL 
Ar: oppervlakte van de randstad dat wordt afgedekt 
Tr: totale oppervlak van de randstad 
a lfa: gewichtsfactor 
beta: gewichtsfactor 



alfa +beta= 1 

alfa, beta en Tr moeten van te voren bepaald warden om te vermijden dat we 'naar het resultaat toe redeneren'. 

Wat vind jij hiervan? Wat beschouw jij als toe te behoren tot 'de randstad'? 

Vriendelijke groet, 

-
From: mindef.nl mindef.nl> 
Sent: Thursday, September 19, 2019 8:18 AM 

To: - tno.nl> Cc:••••••11••••1tno.nl>;•••••••• 1•••••ltno.nl>; 
lllllllllllimml!Ji n~d~ef~.n~l; .. lllllllllnmlliin~d~eif.filnl 
Subject: RE: Eerste resultaten, studie alternatieve locaties 

Goedemorgen-

Vanaf de Veluwe is de dekking van de Randstad in mijn ogen (veel) minder geed dan vanaf de Amerongse Berg. lk deel 
je conclusie dus vooralsnog niet dat de radr het beste op de Veluwe staat. 
Is het aantal km2 op lOOOft binnen Nederland vanaf de Amerongse Berg lager dan vanaf de Veluwe? 

Greet, 

-
Van: - tno.nl> 
Verzonden: woensdag 18 september 2019 09:24 

mindef.nl> 

Aan=. ========== CC: ...... tno.nl>;•••••••• 1•111111111tno.nl>;··· 
••• Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP ...... .!Jmolirund~eif. filnl>; .......... AL/HOB 

mindef.nl> 
Onderwerp: Eerste resultaten, studie alternatieve locaties 

Beste-

lk stuur je twee plaatjes. Het eerste plaatje toont het afgedekt oppervlak voor een doel op 1000 voet. Dit oppervlak is 
'geclipt' op de landsgrenzen met Belgie en met Nederland, en op de 12 NM zone vanaf de kust. Dit principe wordt 
geillustreerd in het tweede plaatje. Conclusie: het is het beste om de radar bovenop de Veluwe te plaatsen, maar ook 
de Amerongse berg is zo gek nog niet. Je ziet ook dat Nieuw Milligen in een donker gat zit. lk ga nu inzoomen in het 
gebied tussen de breedtegraden 51.5 en 52. Er is nu wat weinig contrast in dat gebied waardoor je lastig ziet wat aldaar 
de optimale site Is. Stap 2 is om het AHN hoogtemodel te gebrulken, ik hoop dat het mij deze week nog lukt. Daarna ga 
ik me richten op de invloed van gebouwen en windturbines. Bel me als je vragen hebt. 

Vriendelijke groet, 

-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. 
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-85/AUDCO 

Van: 
Verzonden: maandag 2§ september 20\ 918:57 
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP;········ 

•AUHDB 
lie: Vragen email aan TK leden Onderwerp: 

Ik kan de Randstad niet goed zien op de diagrammen, daar moeten we goede dekking hebben ( ook 
Rotterdam). Tevens houden deze diagrammen geen rekening met de verstoring door windparken Blauw en 
Groen. 

Van: ' fug., DMO/PROJN/PROJN DIP" <11••••l!!mIYJ. n[lf;d~efjf.n!lll> 
Datum: maandag 23 september 2019 om 17:10:53 
Aan:' ~mindef.nl>, 

-
Als ik de diagrammen bekijk, is mijn conclusie dan juist dat een toren met een hoogte van 94 meter een voor 
Defensie acceptabele lage-hoogte dekking geeft? 
Met vriendelijke groet, 

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS 

Directie Projecten 
Defensie Materieel Organisatie 
Mlnisterie van Defensle 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

M+31···· 
•••••mindef.nl 
W www.defensie.nl/dmo 
Project Management Assistente: +31····· 

Van: llm 
Verzonden: maandag 23 september 2019 17:05 
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; •••••• EMSD, CLSK/PLV C-
LSK/DO/C41SR/SAIR C2 

CC: BS/AL/DCO;·······-AL/HDB;····· 

Onderwerp: RE: Vragen email aan TK leden 

En hier dan het aangehangen document... 

-
From: -
Sent: Monday, September 23, 2019 5:05 PM 
To: mindef.nl' min def .nl>; ••••lmindef.nl' <11••••1mCTli!i n!Qd~eff:!. nn!:I> 

[Paglnanurnmer) 



Cc: tno.nl>; mindef.nt:•••••lnm!liin:ndd!e~f'.:.!. nl!;I:•••• 
tno.nl> 

Subject: RE: Vragen email aan TK leden 

--
Bijgaand is een concept memo met daarin line-of-sight diagrammen voor locatie Nleuw Mllligen en een reeks 
hoogten waarop zich de antenne bevindt. NB: verbeterde diagrammen, op basis van het Algemeen Hoogtebestand 
Nederland (AHN) zijn in voorbereiding. 

Vriendelijke greet, 

-
PS: Line-of-sight betekent dat geen rekening is gehouden met gegevens van de radarinstallatie. Om 
detectiekansdlagrammen te maken moeten wlj andere 'tooling' (PERSEUS) lnzetten, dit is oak in voorbereiding. 

From: mindef.nl mindef.nl> 
Sent: Monday, September 23, 2019 12:29 PM 

To: - tno.nl>; 
Cc: tno.n!>; mindef .nl: 
Subject: Vragen email aan TK leden 

-en-

tno.nl> 
mlndef.nl 

De twee meest actieve omwonenden hebben een mall naar TK leden gestuurd me een betoog om voor de 
ingedlende moties te stemmen. In de mail staan een aantal opmerkingen. Kunnen jullie met mij meekijken naar 
beantwoording van enkele passages? 

Passage 1: 
In de brief van Defensie wordt er totaal geen rekenlng gehouden met het voorzorgsprlncipe (max 6V/m) zoals in 
andere Europese landen wordt toegepast en de gezondheidseffecten op lange termijn. Defensie heeft het over de 
wettelijke blootstellingsllmieten (van SOV/m). Nergens in Nederland is de veldsterkte hoger dan 6V/m en gemidde/d 
tussen 0,3V/m en 3V/m. Defensie houdt vast aan SOV/M omdat het stralingsniveau van deze radar daar dlcht in de 
buurt za/ komen, is ons vermoeden. Moor ook hier geen duide/ijkheid, concrete getal/en en bewijs. 

Bij mijn weten is het stralingsniveau gewoon afhankelijk van de afstand tot de radar en was het vermogen op de 
dichstbijzljnde woning toch nag onder de 6V/m? Verder is het vermogen van de radar natuurlijk gewoon 
geclassificeerd, dus dat maakt het beantwoorden van deze vraag lastiger. 

Passage 2: 
Ook In het AO van 4 September geeft stass Visser aan dot een nieuwe radar in Nieuw Milligen 60 meter hoger moet 
warden don de oude, en dat dit technlsch nlet haalbaar is. lo ook doet zij dit In de brief aan de eerste kamer. Hoe 
volt dit te rijmen met bijgaande artikelen dat in de haven in Rotterdam een 70 meter hoge radarinstallatle wordt 
gebouwd, en zelfs een van 118 meter hoog? 

lk denk dat ze hier een sterk punt hebben, wat we zelf eerder ook al hadden onderkend. Hebben jullie inmiddels al 
iets meer beeld bij een minimale hoogte van de radar waarmee een echt goede lage-hoogte dekking wordt 
verkregen? 

Met vrlendelljke greet, 

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS 

Directie Projecten 
[Paginanummer] 



Defensie Materleel Organlsatie 
Ministerie van Defensie 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3S09 BB I Utrecht I MPC SSA 

M+31 
m!ndef.nl 

W www.defensie.nl/dmo 

Project Management Assistente: +31····· 

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

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

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. 
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-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 

Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN 
woensclag 26 september 2018 09:33 

Aan: 
Onderwerp: ME: Ter mfo:Oerplaatsmg radarpost near !l'WIJnen 

- ja hier is al actie op geweest. lnmiddels heb ik een update rondgestuurd. 

Met vriendellJke groet, 

Directle Projecten 
Defensie Materieel Organisatie 
Mlnisterle van Defensie 
Kromhoutkazeme I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

Van:·················· Verzonden: woensdag 26 september 2018 08:42 
Aan: Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN 
Onderwerp: FW: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen 

Hai •• 

Weet jij of er al actie is geweest? Sta jij in contact met···· hierover? 

Greet, 

-
From: C-LSK/DO/C41SR 
Sent: dlnsdag 25 september 2018 17:22 To:·--------Subject: RE: Ter lnfo:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen 

-
mindef.nl> 

doc 226 

Dit is a Ileen "parallel" besproken maw tijdens de behandeling van Herwijnen kwam dit ter tafel en werd aangeven 
dat een persoon (weet even niet meer wie maar had eerder een bestuurlijke functie in die regio dan wel de 
provincie) de wethouder zou spreken. 
Daarnaast zou er later op de dag (avond?} de gedeputeerde voor Gelderland met de Burgemeester dan wel de 
wethouder spreken. Naast natuurlijk de onverklaarbare draai van B&W Is oak het belang veer Gelderland en het Rijk 
in het algemeen onderwerp van gesprek. 
lk heb neg geen terugkoppeling mogen ontvangen. Misschien dat dat inmiddels wel heeft ontvangen? 

Greet -
[Paglnanummer) 



Van:·················· 
Verzonden: dinsdag 25 september 2018 14:11 
Aan: C·LSK/DO/C41SR 'll•••l!JmtlJ.lnrud~ef:.f. nnll> 
Onderwerp: Fwd: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen 

Hoi-

Ref het risico op een "neen" van Lingewaal. Deze communicatie liep parallel met de stuurgroep gisteren. 
Het idee is dus om toch wat strakker te sturen vanuit het Rijk op hoger ambtelijk niveau. Is dit gisteren nog 
zo besproken '? 

Groet, 

-
Van:' Ing., DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN" ~mindef.nl> 
Datum: dinsdag 25 scptember 2018 om 08:27:06 
Aan: ~mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen 

Eindelijk. 
Met vrtendelijke groet, 

Hoofu Pro1ectbureau ACX:S & Projectleider ADSS 

Directie Projecten 
Defensie Materieel Organlsatle 
Mlnlsterle van Defensle 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

Van:·················· 
Verzonden: maandag 24 september 2018 15:32 
Aan: BS/AL/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41 <ll••••rmn.!i!l!nd;!!letf:f.filnl>;······· Ing., 
DMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN mindef.nl> 
CC: EMSD, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr ...... l!!ml!!in2fd~eff:J.nn!I> 
Onderwerp: RE: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen 

From: BS/Al/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41 
Sent: maandag 24 september 2018 15:27 

To:~~~~~~~~~~~~l:l:l:l:::::~'ll•••lrmru1!l!nd~etf:f.nJ:nl>;llllllllllllllllll 
Ing., OMO/MATLOG/PROJN/DMP PROJN mindef.nl> 
Subject: FW: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen 

rijksoverheid.nl> 
Verzonden: maandag 24 september 2018 15:17 

(Paglnanummer] 



Aan: BS/AL/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41 <ll••••1aml!Jinrud;lietf:f.!l!nl> 
Onderwerp: RE: Ter info:Verplaatsing radarpost naar Herwijnen 

lk heb van morgen met- en afgestemd water zou moeten gebeuren. Wat ens betreft meet de 
gemeente (i.e. de burgemeester) warden gewaarschuwd dat het rijk niet veel !anger kan wachten met dit project en 
als ze niet willen meewerken, dater dan geen andere keuze is dan een juridische ingreep. Oat meet dan een 
aanwijzing of een RIP warden .• en mij leek het op zich het beste wanneer de stasdef dat signaal zou geven .• 
- vermoedde dat dit vandaag te kort dag zou zijn en dacht daarom aan enkele andere defensiefunctionarissen. 
Echter ook EZK wil graag optreden om de gemeente mee te krijgen. Misschien zal er ook nog een gedeputeerde 
actie ondernemen. 

Vandaag is ook het voortgangsoverleg over de radar Wier .• en- zullen de zaak daar ook bespreken. 
Waarschijnlijk vindt daar dan ook afstemming plaats wie actie vanuit Defensie meet nemen en wat de strategie 
(richting) meet warden wanneer de gemeente zich van dat alles niets aantrekt············ ----... ) 

• 

[Paginanummer] 
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......... s.s.1A_v_o_c_o ______________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: vrijdag 27 september 2019 16:15 
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
CC: MA, BS/Al/HOB; •••••• tno.nl) 

rijksoverheid.nl' tno.nl)'; 
rijksoverheid.nl)' 

Onderwerp: RE: Eerste re.sultaten dekking boven de randstad 

Hol •• 

Je antwoorden op de vragen voor Thales zojulst gevonden in een eerdere maill 

Groet, 

-
Van:·-----··-------
Verzonden: vrijdag 27 september 2019 16:05 
Aan: rijksoverheid.nl' ••••••lrijksoverheid.nl) ; ••••••• 

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
CC: MA, BS/AL/HOB ; ••••••• tno.nl) •••• tno.nl) 
Onderwerp: FW: Eerste resultaten dekking boven de randstad 

Beste-en••• 

Uit de voorlopige berekeningen van TNO blijlct dat de radarhoogte in Nieuw Milligen minimaal 143 meter moet zijn om 
de dekking van de Randstad niet slechter te laten zijn dan die vanaf Herwijnen. 

Zou jij die vraag ook eens willen stellen aan Thales? 
Alles kan natuurlijk, maar kan me zo voorstellen dat zij ook wel beperkingen zien. Zo niet, dan weten we dat ook. 

Groet, 

-
Van: - tno.nl> 
Verzonden: vrijdag 27 september 2019 14:30 

Aan:~~~~~~~~~llllllllll~~~~-lng., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl> 
mindef .nl>; 

Onderwerp: Eerste resultaten dekklng boven de randstad 

--
Dlt is op basis van space-shuttle hoogtedata (niet optimaal, resultaten op basis van AHN met oak obstakels komen er 
aan). Voorts is het puur line-of-sight, dus zonder radarparameters. Echter, de figuur spreelct voor zich. 
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........ _e_s_1A_v_o_c_o ______________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: vrijdag 27 september 2019 15:58 
Aan: -- - Ing., DMO/PROJN/ PROJN DIP 
Onderwerp: RE: Eerste resultaten dekking boven de randstad 

Groet, 

-
Van: .. 
Verzonden: vrijdag 27 september 2019 15:57 

Aan:·················
Onderwerp: RE: Eerste resultaten dekking boven de randstad 

- zle hieronder, in rood. Groet, -

From: mindef.nl mindef.nl> 
Sent: Friday, September 27, 2019 3:48 PM 
To: .. tno.nl>; mindef.nl 
Subject: RE: Eerste resultaten dekking boven de randstad 

Voor mijn beeldvorming bij de eerste grafiek: 

•••••• Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 

De radar op het AOCS NM moet een antennehoogte van +/ - 145 meter hebben om dezelfde dekking te hebben op
ft boven Randstad als dat we die vanaf Herwijnen hebben (radarhoogte 24 meter)? 

Helemaal correct. 

En wat is het dekkingspercentage van de Randstad vanaf Herwijnen? 

Zeer dicht bij 'volledig'. 

NB: afscherming door gebouwen I windturbines zit er nog niet in, dat komt nog. Maar de teneur lijkt me duidelijk, en 
het lijkt me sterk dat die gaat wijzigen. 

Groet, 

-
Van: .. tno.nl> 
Verzonden: vrijdag 27 september 2019 14:30 

Aan:•••••••••••••••••• <11•••1~mruirund~ettf.n!n l>;•••••• 



Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl> 
Onderwerp: Eerste resultaten dekking boven de randstad 

--· 
Dit is op basis van space-shuttle hoogtedata (niet optimaal, resultaten op basis van AHN met oak obstakels komen er 
aan). Voorts is het puur line-of-sight, dus zonder radarparameters. Echter, de figuur spreekt voor zich. 
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NB: De antenne van HW staat op 24 m hoogte, zoals thans voorzien. 

De definitle van Randstad blijkt uit het volgende plaatje. 
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Vriendelijke groet, 

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

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

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

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: ------·PLVC-

Onderwerp: 

-
Ja, ik kan hiermee voorlopig uit de voeten. lk verwacht wel wat reuring . 

• 
Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone. 

----- Oorspronkelijk bericht --

Van:··················· 
Datum: 28-09-19 16:35 (GMT+Ol:OO) 

Aan: ' Al/HOB",·::::::::~~~ C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2" 
Cc: ' BS/AL/HDB/Belmdwrs",' PLV C-LSK/DO/C41SR/SIE ATM" 
Onderwerp: Re: VGBs voor windmolens in de buurt van Herwijnen 

Prima,-

• 
Kun je hier mee uit de voeten? 

Groet, 

-
van: ' AL/HOB" ••••••.omo.liJJ!ndruerrf .Jl!nl> 
Datum: vrijdag 27 september 2019 om 10:26:49 

Aan:·-:::::::~~~~~~~~~::::::::::::~~~~::::::::~m~iinidiefi. nil>;.. •• Cc: ' I BS/ AL/HDB/Belmdwrs" mindef.nl>, ' C-
LSK/DO/C41SR/SAIR C2" mindef.nl>, ·······••IPLV C-LSK/DO/C41SR/SIE ATM" 

mindef.nl> 
Onderwerp: Re: VGBs voor windmolens in de buurt van Herwijnen 

- ik zie geen andere optie dan rond NM Herwijnen en in en rand het zoekgebied tijdelijk af te wijzen. lk stel voor 
dat we dat dan niet met een afwijzingsbrief oen maar met een brief waarin we zeggen dat we het besluit moeten 
uitstellen en ernaar streven binnen een half jaar te besluiten. -
Directeur lntegraal Beleid 
+31 __ _ 

[Paglnanummer] 



Op 26 sep. 2019 om 07:37-
11••••1!mn.l!:in!.,!;d!!letf:f.ll!nl> het volgende geschreven: 

Goedemorgen- en••I 

We houden voor nu de verzoeken voor een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) bij aanvragen voor 
nieuwe windmolens rond NM af, zolang we geen zekerheid hebben over Herwijnen. Maar hoe gaan 
we om met verzoeken voor VGB rend Herwijnen? Als we op beide locaties geen VGBs meer gaan 
afgeven, leidt dat natuurlljk tot verzet bij de aanvragers, en waarschijnlijk ook binnen EZ. 

Greet, 

-

[Paglnanummer] 
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-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 

Onderwerp: 
Bljlagen: 

Heren, 

De volgende versie. 

Opmerkingen van• en- verwerkt. Opmerkingen van TNO nog niet (volgt). 

Ten overvloede: ik besef me dat RVB het rapport gaat opstellen, dus staar u niet blind op de opzet. lk denk dat de 
CLSK Input in elk geval z'n beslag krijgt in het rapport. 

je kunt in het document zien welke plaatsjes we nodig hebben voor de onderbouwing. 

Groet, 

-
Van: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
Verzonden: donderdag 19 september 2019 17:35 
Aan: AL/HOB; ••••••••••••• 
Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP; AOCS NM/710SQN; AOCS 
NM/710SQN/OPS SUP&TR/OPS LGL/LGLSIE D 
CC: tno.nl; AOCS NM/710SQN/OPS SUP& TR/OPS LGL/LGL SlE A; •••• 
BS/ AL/HDB/Belmdwrs 
Onderwerp: RE: Zoekgebied alterantievenonderzoek 

Heren, 

De eerste 1000 woorden op pa pier. lk blijf er aan typen. lk ga verder met "Waarom wel Herwijnen en niet AOCS 
NM?11 en "Vaststellen van het zoekgebied". 

lk denk dat de aanleiding wel meer woorden nodig heeft, hoewel het nu wel 1ekker zuiver is.© 

--
Lezen jullie mee met de inleiding paragraaf "achtergrond"? 

Groet, 

-
riiksoverheid.nl> 

Verzonden: woensdag 18 september 2019 09:22 

AA:a;n:~~~~::::::::::::~~~~::::::::::~<llllllll•nmlliin~d~eif.filnl>;llllllllllllll I Al/HDBlllllllllllrrmll!inll;d~e[Jf .nn!I>; 1111111111• <llllllllll•r:rli]ijk~s:Qov~e~rh!hefilid~.J!!nl>; Jongbloed, M, 
[Paginanummer] 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

-
Geen probleem om mee te lezen en ervoor te zorgen dat de operationele argumentatie tijdens het 
staffingsproces niet wordt aangetast. 

Groet, 

-Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 8 okt. 2019 om 12:52- EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 
<11••••rrmwin[lld~e:f.f.filnl> het volgende geschreven: 

Goedemiddag heren, 

Zojuist met RVB .. • en• de voortgang van en CLSK input in het 
altematievenonderzoek doorgesproken doorgesproken. De argumentatie van CLSK is voor 
nu helder genoeg. RVB gaat het rapport verder vorm geven, vooralsnog op basis van de 
onderzoekopzet zoals in het concept. 

-
Lukt het om eind deze week de plaatjes aan te leveren? 

--
Ile ben na 18 olctober vier weken op vakantie. We verwachten dater nog flink zal worden 
gediscussieerd over de bewoording van het rapport, voordat het wordt aangeboden aan de 
kamer. Zouden jullie ajb mee willen blijven lezen zodat de operationele argumentatie zuiver 
blijft? 

Groet, 

-
Van: EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 
Verzonden: zondag 15 september 2019 13:53 
Aan: MA, BS/AUHDB ••• t•••••!nn· jk~s?Qo~ve~rruhe~id~.ni:nn •••••lmkfil2~~;!Jll) 

rijksoverheid.nl>; <11•••••11nij' j[kkfilSO~v~erdh~eM;idtJ. n!lll>; Ing., DMO/PROJN/PROJN 
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mindef.nl> 
tno.nl) - tno.nl) <J ltno.nl>; 

AOCS NM/710SQN mindef.nl>;······ 
-·AOCS NM/710SQN/OPS SUP&TR/OPS LGL/LGLSIE D 

mindef.nl>; AOCS NM/710SQN/OPS 
SUP&TRJOPS LGULGL SIB A @mindef.nl> 
Onderwerp: Zoekgebied alterantievenonderzoek 

Goedenmiddag .. et al, 

We hebben afgelopen donderdag een goede sessie gehad over het vaststellen van het 
zoekgebied binnen het alternatievenonderzoek, met name mbt de methodiek. 

We zijn het er over eens dat de zuidelijke radar een optimale dekking moet hebben van het 
Nederlandse territorium. De Noordelijke radar heeft een optimale dekking voor bet aan 
Nederland toebedeelde NAVO-gebied boven de Noordzee, om zo het gat tussen de VK en 
Denemarken te kunnen beveiligen. De radars tezamen moeten het gehele gebied optimaal 
afdekken. Een aanvullende eis is dat de Randstad goed moet zijn afegedekt. Dit bij elkaar 
bepaalt dat het zoekgebied zuidwest van het midden van Nederland ligt. 

We zijn er achter gekomen dat de dekking van de zuidelijke radar optimaal is, als deze op de 
Amerongse berg staat. Vanaf die positie dekken we ongeveer- af op - voet 
hoogte. Dat komt hoofdzakelijk door de hoogte van de Amerongse berg: 62 meter. 
De dekking vanaf Herwijnen is km op- voet. Er van uitgaande dat een 
alterantieve locatie minstens de dekkinggraad van Herwijnen moet evenaren, gaat TNO 
berekenen vanaf welke locaties de dekking op- voet tussen de en km2 is. 
We gaan er vanuit dat we de radar niet (of niet tijdig) op de Amerongse berg kunnen 
plaatsen, maar daarvoor vraag ik bevestiging bij het RVB ••I 
In een tweede berekening gaat TNO vasstellen waar de zuidelijke radar kan staan om samen 
met de radar op Wier een zo groot mogelijk deel van het Nederlandse territorium af te 
dekken op- voet. 

De overlap van de twee gebieden bepaald uiteindelijk het zoekgebied voor de altematieve 
positie van de zuidelijke radar. 

We hebben- voet hoogte genomen omdat dit net onder de laagste hoogte van fighter 
operaties ligt (die is- voet). Tevens is dat een hoogte die wordt genoemd in de RARRO 
(art 2.6 lid 2.a). We gaan er vanuit dat als we de berek:ingen op. voet maken er geen 
andere locaties uit zouden komen. De coverage op- voet is minder kritiek mbt de locatie, 
omdat de radar daar redelijkwijs vanaf elke locatie ongehinderd zicht heeft. 

TNO heeft tijd nodig om de berekeningen te maken (tot woensdag of donderdag). Voorts 
moeten we een accurate (digitale) kaart hebben van bet Nederlandse territorium en een solide 
terreinhoogtemodel. De digitale kaart zullen we aan moeten vragen bij DGEO. Het 
hoogtemodel van ESRI kan waarschijnlijk door TNO worden gebruikt (het hoogtemodel van 
de Spaceshuttle in de TNO software bleek niet goed genoeg). 

TNO gaat ook een SMART-L radardekk:ingsbereking maken voor de paal van 60meter op het 
AOCS NM met daarin verwerkt de gevolgen (radarverstoring) van de (geplande) 
windmolenparken groen en blauw in de Flevo. 

- kun jij beargumenteren waarom de radar op het AOCS NM niet op een paal van 60 
meter zou kunnen staan? Ik denk dan met name aan vergunningstechnische argumenten; 
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operationeel is het niet optimaal maar als het (hypothetisch) moet voor de dekking dan zijn 
we gedwongen het te accepteren. 

I zou jij Thales willen vragen of er technische beperkingen zijn bij het plaatsen van de 
radar op zo'n hoge paal (bouwen, plaatsen, gebruiken, onderhouden)? 

Vraag aan alien: Wie heeft er contact binnen DGEO? 

Ile ga djnsdag en woensdag werken aan de tekst van dit deel het onderzoek. 

Fijne zondag, 

-

[Paginanummer) 
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1111111111.a.S1.A_v_o_c_o ____________________________________ ___ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

-

•••••• Ing., OMO/PROJN/PROJN DIP 
woensdag 9 olctober 2019 16:07 

-=====~Ir~. i~ng~.,~C~LSK/AOCS NM/970 SQN I LCW/PM/SIE MOS BL; 
CLSK/AOCS NM/970 SQN/BB 970; CLSK/AOCS NM/970 
SQN/PVE ONO; CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE ONO/WC ROR; 

MAJ, OMO/PROJN/PROJMNGT/ILS POOL 
RE: impact vertraging radar Herwijnen 

Gisteren het ondergenoemde gesprek gehad. Het RVB heeft aangegeven er nog steeds van uit te gaan dat ze begin 
volgend jaar de oude MPR in zijn geheel kunnen slopen. Er moeten echter nog een aantal dingen vooraf worden 
uitgezocht en geregeld, zoals het schrijven van een PID, het uitzoeken van de vergunningen en de aanbesteding. Oat 
betekent dat ze op dit moment nog geen exacte planning hebben. Maar de inschatting is 1 februari 2020 als vroegst 
mogelijke startdatum, dus wellicht is dat een datum waar jullie op zouden kunnen plannen. 

Ter informatie, Thales gaat op 2 december de toren van de BAM overnemen en op zondag 12 januari de SMART-L 
radar naar Wier transporteren. De radar wordt de dag daarop (13 januari) op de toren gezet. 

Met vriendelijke groet, 

Hoofd Projectbureau ACCS & Pro)ectleider ADSS 

Directie Projecten 
Defensie Materieel Organlsatle 
Mlnlsterle van Defensle 

I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3S09 BB I Utrecht I MPC SSA 

Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 10:06 
Aan: Ir. ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN 
CC: LCW/PM/SIE MOS BL; Nieuwenhuis, J, KAP, CLSK/AOCS NM/970 SQN/BB 970; 

CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE ONO; Bekkema, J, AOO, CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE 
ONO/WC RDR; ; Loerakker, MH, MAJ, 
DMO/PROJN/PROJMNGT/ILS POOL 
Onderwerp: RE: impact vertraglng radar Herwijnen 

- ik heb volgende week dinsdag een overleg hierover met het RVB. lk verwacht in dat overleg een eerste indicatie 

van een startdatum te en zal dit naar je····· 

lilet vnendelijke groet, 

Hoofu Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS 

Dtrectle Projecten 
Defenste Materieel Organlsatle 



Mlnlsterle van Defensle 
I Herculeslaan 1 I 3S84 AB I Utrecht 

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

----~,, 

Project Management Assistente: +31••••• 

-
Ik heb WC Radar gevraagd een analyse te maken hoe lang het duurt om RPN te 
kannibaliseren. Ze hebben grofweg 1 maand nodig om dit te voltooien, al bouw ik liever iets 
spare tijd in vanwege mogelijke vertraglng. 

Weet jij al meer over de (vroegst mogelijke) startdatum van sloop RPN door RVB? Dan 
kunnen we vanuit daar terugrekenen om de kannibalisatie op tijd te voltooien. 

Grt, -
Air Operations Control Station 
Royal Netherlands Air Force 
Amersfoortseweg 247 I 3888 NS I Uddel I Gebouw 204 
PO Box 8762 I 4820 BB I Breda I The Netherlands 

From /AOCS NM/970 SQN/PVE ONO/WC RDR 
Sent: vrijdag 27 september 2019 14:01 

To: Ir. ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN~ ~====~m~in~d~e~f.~nl> 
Cc: LCW/PM/SIE MOS BL1 @mindef.nl>;······· CLSK/AOCS 
NM/970 SQN/BB 970 @mindef.nl>; CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE 
ONO mindef .nl> 
Subject: RE: impact vertraging radar Herwijnen 

-
Q. Hoeveel werkdagen zijn in totaal om de kannibalisatie te voltooien? 
A. Dlt Is lastlg in werkdagen ult te drukken tenzlj aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. Zie 'Waarde van 
de getallen'. 
Q. Hoeveel werkdagen moet RPN uit staan voor de kannibalisatie? 

A. lk snap de vraag niet, bedoel je: Hoeveel werkdagen moet RPN uit staan voordat er met kannibalisatie 
kan worden begonnen (bijv. i.v.m. afkoelen en afschakelen van ancillary systemen)? Antwoord hierop Is: Een 
werkdag. 
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Waarde yan de getallen 
Werkdagen; dit vertegenwoordigt een waarde die realistisch wordt wanneer aan een aantal voorwaarden wordt 
voldaan, in de praktljk moet rekening worden gehouden met variatie in aantal personen en het kennisniveau van 
technici. Vele werkzaamheden zijn te specialistisch waarvoor kennis van de MPR benodigd is. 

Uren zijn mede gebaseerd op de nieuwe lijst van items (draft versie, nog niet bekend bij-en-die we 
willen behouden (zie bijlage) en niet op volledige demontage. 

Twee man 5/8 MPR-technlci t.b.v. regullere MPR items 
Wanneer we het overgrote deel van alle gewenste items, exclusief de SRO items, uit RPN verwijderen dan zouden 
we dit in vijftien (15) werkdagen moeten kunnen realiseren. 
SRO Items 
SRO items, 2e verdieping (Antenne- en Drive subgroups), uitbouwen kan alleen in samenwerking met GU personeel, 
wanneer er een MPR- en een GU technicus 5/8 beschikbaar is kan dit gerealiseerd worden in tien (10) werkdagen. 
Logistiek 
Alie genoemde getallen staan of vallen met het synchroon lo pen van loglstleke medewerking. Opslag terplekke moet 
geminimaliseerd worden i.v.m. beperkte ruimte, en items zullen verpakt, verplaatst en afgevoerd moeten worden 
om het demonteren niet in de weg te staan. 
Overige 
CCI Items. 
Steiger slaan i.v.m. verwijdering Boogieflex (3000kg). 
Heftruck (4 tons). 

Conc:lusie 
Wanneer RPN vandaag ult zou gaan dan zou je, ervan uitgaande dat bovenstaande geen tijdverlies oplevert, een 
maand nodlg hebben voor kannibalisatie. Dan hebben wij (ooze) spares voor MPR veiliggesteld en zou het gebouw 
overgedragen kunnen worden aan RVB. 
Hopelijk beantwoord dit jouw vragen. 

Met vrlendelljke groet, 

IV NEN3140fNEN3840 

Air Operations Cont rol Station (AOCS) Nieuw Milllgen 
Ko nlnklljke Luchtmacht 
Mlnlsterle van Defensl e 
Bezoek adres I AOCS NM I Amersfoortseweg 248 I 3888NS I Nleuw Milllgen 
Gebouw 300 I Kamer 143 
Postadres I Postbus 8762 I 4820BB I Breda I MPC 386 

From: CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE ONO 
Sent: vrijdag 27 september 2019 09:48 
To: Ir. ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN mindef.nl>·······/AOCS 
NM/970 SQN/PVE ONO/WC RDR @mindef.nl> 

Cc: LCW/PM/SIE MOS BL @mindef.nl>;····· CLSK/AOCS 
NM/970 SQN/BB 970 @mlndef.nl> 
Subject: RE: impact vertraging radar Herwijnen 
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Zie mijn antwoorden bij de vragen in green 

Met vrlendelljke groet, 

H-PVE onderhoud 

Air Operations Control Stat ion Nieuw Milligen 
Koninklijke Luchtmacht 

Amersfoortseweg 248 I 3888NS I Uddel 
p/a Postbus 8762 I 4820BB I Breda I MPC 38B T----Mob+ 

@mjodef.nl 

Van: Ir. ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN 
Verzonden: donderdag 26 september 2019 15:13 
Aan: CLSK/ AOCS NM/970 SQN/PVE ONO • @mindef.nl>; •••• 
AOO, CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE ONO/WC ROR @mindef.nl> 
CC: LCW /PM/SIE MOS BL @mindef.nl>;·······CLSK/ AOCS 
NM/970 SQN/BB 970 @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: impact vertraging radar Herwijnen 

Dank voor de info heren. 

2 vragen: 

1. Hoeveel werkdagen zijn in totaal benodigd om de kannibalisatie te voltooien? In de 
eerder meegezonden b1jlage kun je zien hoe veel tijd nodig 1s om bepaalde onderdelen 
te demonteren. 

2. Hoeveel werkdagen moet RPN uit staan voor de kannibalisatie? Dit kun Je eveneens u1t 
de eerder meegestuurde bijlage halen. Mocht het zo z1Jn dat we nu (op dit moment) 
een onderdeel nodig hebben dat niet meer regulier verkrijgbaar is, zijn we nu al te laat 
met uitzetten. Een echt/realistisch antwoord geven is dus lastig. 

Als het goed is, is het antwoord op vraag 1 meer dan 2, of in geval van direct uit moeten 
zetten van RPN bij aanvang kannibalisatie, gelijk. 

Antwoord op vraag 2 zal de basis gaan zijn voor moment van uitzetten RPN. 

Grt, -
Air Operations Control Station 
Royal Netherlands Air Force 
Amersfoortseweg 247 I 3888 NS I Uddel I Gebouw 204 
PO Box 8762 I 4820 BB I Breda I The Netherlands 
........................................................... T +31·--· 
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From: CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE ONO 
Sent: donderdag 19 september 2019 14:33 

To: / AOCS NM/970 SQN/PVE OND/'"'W~C~R:D:R~· ====@imilnl/d~e~f .n~I>; Ir. 
Ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN mindef.nl>;I /AOCS NM/970 SQN/88 970 

=====@=miin;d=efi.nil~> LCW/PM/SIE MOS 8L••••U@~m1!Jin!Jjd~eif.!l!nl> 
Subject: RE: impact vertraging radar Herwijnen 

-
Een kleine aanvulling op de door• genoemde en geplande activitelten. 

In het kader van de mogelijke assistentie, dan wel het geheel zelf ontmantelen van de radar is al een inschatting 
gemaakt van de werklast die daarmee gepaard gaat. (Bijlage) Wellicht is dit handlg voor de planning? 

Met vrlendellJke groet, 

H-PVE onderhoud 

Air Operations Control Station Nieuw Milligen 
Koninklijke Luchtmacht 

Amersfoortseweg 248 I 3888NS I Uddel 
p/a Postbus 8762 I 482088 I Breda I MPC 388 T----- @mindef.nl 

Van /AOCS NM/970 SQN/PVE ONO/WC RDR 
Verzonden: donderdag 19 september 2019 13:05 

Aan: Ir. ing., CLSK/ AOCS NM/970 SQ~======m=i=n=de~f~.n~I>~~ 
CC: /AOCS NM/970 SQN/88 970 @mlndef.nl>;······· 
-LCW/PM/SIE MOS BL @mindef.nl>; CLSK/AOCS NM/970 SQN/PVE 
ONO • @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Impact vertraging radar Herwijnen 

-
Er lopen twee trajecten parallel metals doel zoveel mogelijk reservedelen te behouden en de sloop zo goed 
mogelijk te laten verlopen. 

1. Sloop/ontmanteling RPN ); lnventarlseren welke reservedelen behouden moeten blijven 
voordat RVB de sloophamer gaat inzetten. 

2. LCW - e.d.); t.b.v. het !anger operationeel houden van de MPR's (nu MPR) verkrijgen van 
reservedelen {nieuwe aanmaak of Surplus). 

Plan 

Op zich hebben wij als WC-Radar een goed beeld wat we aan reservedelen nodig hebben om de operationele duur 
te kunnen verlengen. Het plan, waaraan we werl<en, is het opstellen van een gedegen lijst reservedelen afkomstlg 
van RPN. 

5 



Volgende week zal deze klaar zijn, een lijst op onderdelen en/of gehele cabinetten. Deze lijst wordt zo opgesteld 
zodat er snel bepaald kan worden welke hoofdonderdelen niet benodigd zijn en welke wel. 

Met vrlendelljke groet, 

IV 22N3140/2iN3840 

Air Operations Control Station (AOCS) Nleuw Mllligen 
Konlnklljke Luchtmacht 
Mlnlsterie van Defensle 
Bezoek adres I AOCS NM I Amersfoortseweg 248 I 3888NS I Nleuw Mllllgen 
Gebouw 300 I Kamer 143 
Postadres I Postbus 8762 I 4820BB I Breda I MPC 386 

Van: Ir. ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN 
Verzonden: woensdag 18 september 2019 13:51 
Aan: O.SK/AOCS NM/970 SQN/PVE ONO; ------/AOCS NM/970 
SQN/PVE ONO/WC RDR 
CC: /AOCS NM/970 SQN/BB 970; LCW/PM/SIE MOS Bl 
Onderwerp: FW: impact vertraging radar Herwijnen 

--Als mijn infom1atie goed is zijn jullie al in gesprek met over het kannibaliseren van RPN tb.v. 
hergebruik onderdelen voor de MPR NM. K.Jopt dit en i.o ja, wat is het plan (waar ik vooral naar op zoek ben is hoe 
lang bet maximaal duurt ivm terugtellen deadline)'? 

Guidance vanuit is uitzetten RPN december 2019 om te beginnen met knn11ibalis;itie. maar dat is 
afbankelijk van de duur van de kannibalisatie en de datum van afbreken door RVB Cdie nog niet helder is). 

Hoor graag van jullie. 

Dank, -
Air Operations Control Station 
- Netherlands Air Force 
°Aiiierifoortseweg 247 I 3888 NS I Uddel I Gebouw 204 
PO Box 8762 I 4820 BB I Breda I The Netherlands 

From:llllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
Sent: dinsdag 17 september 2019 11:22 
To: Ir. ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN mindef.nl> 

Cc: AOCS NM/710SQN mindef.nl>;·······AOCS 
NM/710SQN/OPS SUP& TR/OPS LGL/LGL SIEA<S.Vrisekoop@mindef.nl> 
Subject: Re: impact vertraging radar Herwijnen 
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Hoi .. 

Oat is vooralsnog deccmber 2019. Echter, als de tijdlijn er om vraagt moctcn we met Ops in conclaaf wat 
een ccrder moment zou kunnen zijn. 

Groct, 

-
Van: ' Ir. ing., Cl.SKI AOCS NM/970 SQN" -=-mindef.nl> 
Datum: dinsdag 17 scptcmber 2019 om 09:34: I 0 

Aan:······· 
Onderwerp: Re: impact vertraging radar Hcrwijnen .. 
Ga ik uitzettcn. W anncer kan i.k, vanuit opcrationeel oogpunt, als startpunt pakken aangczien dan RPN niet 
mecr aangczet kan worden? 

Grt, -
From:' 
~mindef.nl> 
Date: Tuesday, 17 September 2019 at 07:45:31 

Ir. ing., Cl.SK/AOCS NM/970 SQN" -=-mindef.nl>, -
LCW /PM/SIB MOS BL" . ndef. > 

Cc: ' Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP" ~mindef.nl> 
Subject: Re: impact vertraging radar Herwijnen 

Hoi-en-

We willen graag op tijd beginnen met het kanibaliseren van de radar. Kan WCR daar in samenspraak met 
LCW een plan voor maken, en dat bij een startschot ook uitvoeren? 

Groet, 

-
Van: ' Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP" ~mindef.nl> 
Datum: maandag 16 september 2019 om 15:58:50 
Aan: · ~mindef.nl> 
Onderwerp: RE: impact vertraging radar Herwijnen 

-
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Ja, de bouw van de toren loopt voorspoedlg en ik heb geen slgnalen dat er enige vertraging naar de oplevering zal 
zijn. 

Het afbreken van de MPR is wel een dingetje. Het RVS had al aangegeven dat ze de planning niet zouden halen. 

Uiteraard heb ik dat geescaleerd en op het moment staat de sloop van de MPR op nr 2 op de prioriteitenlijst van 
CLSK projecten. Oat is echter nog geen garantie dat de MPR op tijd kan worden afgebroken, maar ik verwacht deze 
maand een formele planning van het RVB en dan weet ik waar ik sta. 

Maar dat staat los van het verwijderen van bruikbare reserveonderdelen. Oat zal toch iets zijn wat door het 
personeel van AOCS NM moet gebeuren, dus als jullie de t ijd gereed achten om te gaan kannibaliseren, zie ik geen 

enkel bezwaar. 

De spullen moeten er in ieder geval uit zijn als het RVB gaat slopen. 
Met vriendelijke groet, 

Hoofu Pro1ectbureau i@ k Pro1eCtle1der ibss 
Dlrectle Projecten 
Defensle Materleel Organlsatie 
Mlnisterle van Defensle 

I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

Van:················-
Verzonden: vrijdag 13 september 2019 06:58 
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP <ll••••l.!!ml!Jin[lid~ef:f.nnf:I> 
Onderwerp: Fwd: impact vertraging radar Herwijnen 

Loopt de oplcvcring van de SMART-Lop Wier volgcns planning? 

Hoe is bet gesteld met de planning van bet afbreken van de MPR op Wier? Kunnen we die versnellen? Ik 
zie het namelijk de optic om die MPR opstartgereed te houden langzaam maar zeker steeds minder zwaar 
wegen dan het versneld ontmatelen van die MPR en de bruikbare reservedelen die daarbij vrij komen te 
testen en toe te voegen de pool voor instandbouding MPR AOCS. Dat zouden we bespreekbaar kunnen 
makcn. 

Groet, 

-
Cc:' ~mindef.nl> 
Onderwerp: Re: impact vertraging radar Herwijnen 

Dag-
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Goed om allc conscqucntics van uitval nog cen op cen rijtje te hebbcn. 
Ile deel je mcning dat we gezamenlijk hier bovenop moeten zitten cchter hcbbcn we als CLSK bij 
voortduring aangegcven dat wij als CLSK het traject om te komcn tot adequate vervanging en continuering 
van de opgcdragcn taken uiterst kwetsbaar achten. Onder druk van DS is dit traject ingczct en is 
nadrukkelijk de verantwoordelijkheid voor het welslagen hiervan (en continuering van de opgedragen 
taken) bij DS bclegd. 

Necmt niet weg dat we iom DS moeten zoeken naar altematieven en bet materieel instandhoudingsproces zo 
goed als mogclijk bcwakcn. 

Ile vraag- om de acties conform bovenstaande op te starten. 

Groct -
Met vriendeliJke groet 

Hoofd C41SR 
StafCLSK 

<11••••••mindef.nl> 

-
Punt voor het 3HO 

Naar aanleiding van het bericht dat de bouw van de radar zoals nu gepland op Herwijnen minstens een jaar 
vertraging op loopt heb ik de projectleider om een impact analyse gevraagd. Daar is geen reactie 
op gekomen. Vervolgens heb ik intern een impactanalyse laten uitvoeren waaruit twee essentiele componenten 
naar voren kwamen: 

Personeel. Huldige DTM functies dienen te warden verlengd. Dit wordt door ons ge'initieerd ism APPK. lk 
verwacht dat dit tijdig zal worden gerealiseerd. 
Materieel/ instandhouding. Zoals je hieronder kunt lezen is dit echt een serieus zorgpunt. Het is allerminst 

duidelijk of en welke reservedelen beschikbaar zijn. Wei is duidelijk dat een aantal delen niet meer 
beschikbaar is na uitputting van de huidige voorraad. Het risico op uitval van de lokale radar op het AOCS 
NM neemt daarmee m.i. significant toe. 

De mogelijke OPS consequenties bij uitval zijn: 
Wier beschikbaar: 

NATOPS kunnen we niet/nauwelijks meer uitvoeren 
Oefenprogramma is te ondersteunen met beperkingen in EHD10 
Trainingsprogramma boven land is flightsafety wise te ondersteunen, tactisch niet 
QRA boven land inzet wordt zichtbaar door noodzaak transponder aan te houden 

Wier niet beschikbaar: 
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Naast bovenstaande impact zal de serviceverlening onder bepaalde hoogte worden beperkt/vervallen 
ondanks gebruikmaking van de MASS sensor informatie. 

Mijn dringende verzoek is hier regie te (laten) pakken om de potentiele uitval van MPR Nieuw Milligen (zoveel 
mogelijk) te mit igeren. 

-
From: LCW/PM/SIE MOS BL 
Sent: woensdag 11september2019 15:00 

To: AOCS NM 11••••••rm!liinnd~etl:f.Jl[nl> 
Cc: LCW /O&L mindef.nl> 
Subject: RE: Impact vertraglng radar Herwijnen 

Als antwoorden op jouw vragen het volgende: 

1. Oat de reserveonderdelen daadwerkelijk beschikbaar komen bij de afbraak van Wier is niet gegarandeerd. 
Oat is ook afhankelijk van de mate dat dit materiaal versleten is door Wier en dat is niet eenvoudig vast te 
stellen. Mogelijk dienen artikelen in dat geval getest te warden voor ze in de MPR AOCS geplaatst kunnen 
warden. Het is op dit moment niet te voorspellen of deze artikelen een eventuele test doorstaan. We 
kunnen daarmee deel van het risico beperken, maar het is niet te voorspellen of falend materiaal van MPR 
AOCS beschikbaar is op dat moment van Wier. 

2. De artikelen die extra in voorraad zijn genomen (naast de artikelen Wier) zijn redelijkerwljs aangekocht 
(inschatting benodigd tot elnd 2021) waar deze nog beschikbaar waren via NSPA. Vele artlkelen waren 
destijds al niet meer in productie en/of beschikbaar. Gezien het feit dat de vraag naar deze materialen 
internationaal vele malen hoger is dan het vrijwel ontbrekende aanbod, is de kans dat we extra kunnen 
aanvullen minimaal. Het enige wat we daarin kunnen ondervangen is in contact blijven met NSPA en 
monitoren welke materialen beschikbaar komen en indien gewenst aanschaffen. Vanuit LCW Is er contact. 

Het klinkt natuurlijk niet overtuigend en dat ls het ook niet, maar gezien de staat van de radars kunnen we ze alleen 
neg op basis van best effort in de lucht houden. Mocht er iets kapot gaan wat we echt niet meer kunnen krljgen dan 
houdt het op. Zo heb ik vorig jaar bijv nog wel voor 600.000 een aantal tubes laten ma ken. Het produktleproces 
hebben we hiervoor weer moeten laten opstarten, dat zie je ook in de prijs en de levertijd ls bijna een jaar. Dit 
kunnen we voor andere schaarse spare parts niet meer voor elkaar krijgen. 

Gr, 

-
From: AOCS NM 
Sent: dlnsdag 10 september 2019 11:36 

To: LCW/PM/SIE MOS BL•••••lnmliJinru;d~ef:Jf.nru;l>;······LCW /O&L 
mindef.nl> 

Subject: RE: impact vertraging radar Herwijnen 

-
Onderstaande is helder, met een vraag ter verduidelijking. Kunnen we er wel vanuit gaan dat de onderdelen die 
beschlkbaar komen bij de afbraak van Wier ook daadwerkelijk beschikbaar komen als reservedelen voor het in de 
lucht houden van de MPR AOCS NM of is dit niet zeker? lndien niet, is dit dan zeker te stellen zodat dit deelrisico 
wordt beperkt? 
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Daarnaast, zijn de artikelen die extra in voorraad zijn genomen metals uitgangspunt eind 2021 nog aan te vullen tot 
een voorraad voldoende tot eind 2022 (Dus naast de artikelen die zoals hieronder gesteld alleen vrijkomen bij 
afbraak Wier)? 

Met vriendelijke groet. 

Konlnklljke Luchtmacht 

Mlnlsterte van Defensle 

AOCS NM I Amersfoortseweg 248 I 3888 NS I Uddel I Gebouw 278 k.112A 
Postbus 8762 I 4820 BB I B~da I 

Van: LON/PM/SIE MOS BL 
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 11:30 

Aan: LON/O&L;···----AOCS NM 
Onderwerp: FW: impact vertraging radar Heiwijnen 

Johan, •• 

Bijgaand onze assessment op de vertraging SMART L Herwijnen. 

Gr, 

-
From:-CLSK/LCW/PM/SIE MOS Bl 
Sent: dinsdag 10 september 2019 09:37 

To: LCW/PM/SIE MOS Bl•••••l!mnii:!!!nd~edf . .n!nl> 
Subject: RE: impact vertraging radar Herwijnen 

-
Wij onderschrijven de stelling van maar wij kunnen geen garantie doen dat de verbruiks- en 
reserveartikelen voor het extra jaar beschikbaar blijven. Dit is ook een garantie een obsolesence programma MPR 
niet kan geven. 

Bij het optekenen van het obsolesence programma is gekeken welke artikelen benodigd zijn voor instandhouding 
MPR tot einde 2021 en zijn deze op voorraad gebracht. Er zijn echter artikelen die buiten beschouwlng zijn gelaten 
op basis van informatie beschikbaar en verwachtte planning (tot 2021 en niet 2022) destijds. Voor deze laatste 
artikelen geldt dat deze niet meer in productie zijn of zullen komen, niet meer beschikbaar zijn via NSPA en ook 
Internationale partners hoge nood hebben naar deze artikelen en daarmee uitwisseling vrijwel nihll ls. Het 
beschikbaar komen van deze artikelen is enkel mogelijk op moment dat de MPR op Wier afgebroken wordt en 
daarmee materiaal mogelijk beschikbaar komt. 
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De conclusie daarbij is dat het risico beheerst is waar mogelijk, maar het rest risico daarmee wel gestegen is door de 
vertraging SMARTL Herwijnen. 

Groet, -
From: LCW/PM/SIE MOS BL 
Sent: dinsdag 10 september 2019 08:59 
To: CLSK/LCW/PM/SIE MOS BL mindef.nl> 
Subject: FW: impact vertraging radar Herwijnen 

From: LCW /O&L 
Sent: dinsdag 10 september 2019 08:39 

To: LCW /PM/fSS:IE~M=O~S ~B~L ===~~~m~in!fd~e!..f .n!nl> 
Cc: AOCS NM 1 mindef.nl> 
Subject: FW: impact vertraging radar Herwijnen 

-
Zie onderstaande vraag van C-AOCS NM vwb instandhouding MPR. 

logistlek Centrum W oensdrecht 
Commando Luchtstrljdkrachten 

Vliegbasis w oensdrecht I Kooiweg 40 I 4631 sz I Hoogerheide I G263-K105 
Postbus 8762 I 4820 BB I Breda I MPC 90A 

Mob: + 31 

Email: ~:~~~t.o! 
Web: WWWsdete : n 

Van: AOCSNM 
Verzonden: dinsdag 10 september 2019 08:25 
Aan: LCW/O&L mindef.nl> 
Onderwerp: FW: impact vertraging radar Herwijnen 

-
Zie geel. Kun je aangeven of LCW deze stelling onderschrijft? 

-
Met vriendelij ke groet, 

Konlnkl!Jke Luchtmacht 

Mln!sterle van Defensle 

AOCS NM I Amersfoortseweg 248 I 3888 NS I Uddel I Gebouw 278 k.112A 
Postbus 8762 I 4820 BB I Breda I 
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T 
M 

Van:• Ir. ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN 
VerzOnClen: maandag 9 september 2019 19:25 
Aan: AOCS NM/CS; _______ AOCS NM; •••••••• AOCS 
NM/710SQN 
CC: CLSK/ AOCS NM/CS/I PC 
Onderwerp: RE: impact vertraging radar Herwijnen 

Hieronder korte analyse bij J jaar extra (t/m 31-12-2022) operationeel inzetbaar houden van de lokale MPR. Dit is 
nog een lo.kale analyse. 

Materiele uitdaging 
V ooropgesteld dat wij de spuJJen die vrijkomen na de ontmanteling van RPN mogen behouden, hebben we voldoende 
reservedelen, waaronder de vijf hoofdonderdelen (HP Rotary Coupler, Boogieflex, Sleepring assy etc.). Kritische 
High-Value tubes (verbruiksartikelen) zullen in overleg met LCW geleverd moeten worden. 

Vw:eo voor LCW : onder'ic!ujjveo ze deze stel!jni; en bunoen ze bori:en d;it verbrujbsnrt1belen en undere re ..,c:matelcn 
gedurendc hct extra jaar sclcvcrd blijvcn? 

Personele uitdaging 
Om het ploegenrooster (24n > te kunnen waarborgen zullen we voor alle medewerkers de DTM en/of functleduur 
moeten verlengen (DTM stam nu op 31-12-2021). Er zijn op bet moment 3 vacatures binnen het Werkcentrum (Elt en 
2x Spec). In de bijlage de details m.b.t. de OT van het WC Radar en de aandachtspunten. Om een gedegen bezetting 
van de ploegendienst te hebben, en engineering kennis bij het ondervinden van issues. zal het tijdelijk contract van de 
heer Everink en de afspraak met GLR betreffende sergeant Nentjes verlengd moeten wordcn. SM Hazelhoff zal 
opnieuw op functie moeten geplaatst (einde functieduur 4-5-2020). Instroom van 1 of meerdere techneuten is meer 
dan wenselijk om FLO van Sm Knobbout en mogelijk pensioen van Ohr Mooren op termijn te vangen. 

Vragen voor APPK: verlengen DTM-datum van betreffende functies met minimaal 1 iaar. Verlengen van contracten 
cg opnieuw op functie zetten kan ik oppakken met PA-970. Instroom navraag bij vakoudste ELEK. 

Servicegraad ophogen 
Zie bijgevoegde mail m.b.t. het ophogen v:m de ervicegraad van 90% naar 95%, ca. I Mf per toren per jaar. Hoger 
dan 95% gnat volgens deze mnil niet. 

Mocht je vragen hebben boor ik re graag. 

Gn. -
Air Operations Control Station 
- Netherlands Air Force 
AiiierSfoortseweg 247 I 3888 NS I Uddel I Gebouw 204 
PO Box 8762 I 4820 BB I Breda I The Netherlands 

T +31 ........ 
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M +31 
m!Odetn! 

www.detensje.nl 

From: Ir. ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN 
Sent: donderdag 5 september 2019 11:33 

To: AOCSNM~CS~~~~~im~in:d:ef:.n:l>~;~~~~~~~====~A~O~CS~N~M~fil:!~ mindef .nl>; AOCS NM/710SQN mindef.nl> 
Cc: CLSK/AOCS NM/CS/IPC mindef.n!> 
Subject: RE: impact vertraging radar Herwijnen 

l.k pak de overige gele punten op. Additionele F kan ik niet beantwoorden, er wordt geen AOCS budget gebrui.kr voor 
instandhouding. Dit is een LCW verantwoordelijkheid. Analyse ligt daar in mijn ogen (instandhouding over het 
algemeen uiteraard ook., maar daar zal ik een analyse doen van de werkvloer WC Radar). 

@ wat bedoel je met servicegraad ophogen Wier? 

Ort, -
Ai r Operations Control Station 
Royal Netherlands Air Force 
Amersfoortseweg 247 I 3888 NS I Uddel I Gebouw 204 
PO Box 8762 I 4820 BB I Breda I The Netherlands 

T +31;;;1 
M ;

31 mmdef.oj 
www .defens1e.nl 

From: AOCS NM/CS 
Sent: donderdag 5 september 2019 09:44 

To: AOCS NM 1=====~~m~in~d~ef;.n~l>;·········AOCS 
NM/710SQN mjndef.nl>;I Ir. ing., CLSK/AOCS NM/970 SQN 

mindef.nl> 
Cc: CLSK/ AOCS NM/CS/I PC <11•••nmli.Jin[!,!;dlgef:.f.n!l!I> 
Subject: RE: impact vertraging radar Herwijnen 

Uit de VTC over de kwartaal rapportage kwam ook de vraag of de servicegraag van Wier opgehoogd zou 
moeten/kunnen worden. 
lk denk ook dat dit in onze analyse zou moeten. 

Van: ----AOCSNM 
Verzonden: donderdag 5 september 2019 06:48 

Aan: AOCS NM/710SQN•••••lrmniirund~err,f.n!nl>;•••••• 'r. ing., 
CLSK/AOCS NM/970 SQN mindef.nl> 
CC: AOCS NM/CS mindef.nl>;····· CLSK/AOCS NM/CS/IPC 

mindef.nl> 
Onderwerp: impact vertraging radar Herwijnen 
Urgentie: Hoog 

All, 

Op basis van de uitkomst van het debat over de radar Herwljnen (minimaal een jaar vertraging) wil ik van onze zijde 
een impact analyse op de thema's F, P, M en 0: 
- hebben we additionele F nodig om de huidige radar !anger in stand te houden of om risico's te mitigeren? 

14 



- wat betekent het uitstel voor het personeel (OTM) en/of hebben we verdere P uitdagingen qua onderhoud? 
- kunnen we de radar nog mlnlmaal een jaar langer dan gepland In stand houden? 
- Wat zijn de operationele risico's en impact daarvan? 

Op basis van jullie analyse oak aangeven wat we aan wie moeten vragen. 

Graag ulterlijk komende dinsdag terugkoppeling zodat ik dit mee kan nemen in de OJ 

Met vriendelijke groet, 

Konlnklljke Luc:htmac:ht 

Mlnlsterfe van Defensle 

AOCS NM I Amersfoortseweg 248 I 3888 NS I Uddel I Gebouw 278 k.112A 
Postbus 8762 I 4820 BB I Breda I 

T 
M 
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doc 247 

-BS/AUDCO 

Van: C-LSK/OO/C41SR/SAIR C2 
Verzonden: donderdag 10 oktober 2019 09:35 
Aan: 
CC: eJ8D. 
Onderwerp: 

-
Ile ben vrijdag zelf op de staf en zal mijn best doen om- tijdig in te lichten . 

• 
Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone. 

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: ' MA, BS/ALJHDB" 
Datum: 09-10-19 21:27 (GMT+Ol:OO) 

~~··====~q===~··==~===L~~=~~~~~EMSD,CLl~~ C-LSK/DO/C4ISRJSAIR C2" ' I I C-LSK/DO/C4ISRJSAIR C2" 
Onderwerp: RE: VGB Windemergieprojecten nabij zoekgebied 

·-· lk spreek--donderdag en vrijdag ... mss is morgen wat kart dag maar kun jij ervoor zorgen dat- vrijdag 
aan mij uitlegt wat the issue is in Zeeland. Gaat dat over een MASS en als dat zo is kunnen we dan TNO niet gewoon 
laten doorrekenen en besluiten? 

-
From: ____ _ 

Sent: woensdag 9 oktober 2019 17:41 

To:;FcFii~i~Fi~Fi~:i555E!E:M:A:, :BS:/AL/HDB Cc: tno.nl; EMSD, CLSK/PLV C-
LSK/DO/C41SR/SAIR C2; C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
Subject: RE: VGB Windernergieprojecten nablj zoekgebied 

Dag en-

In algemene zin herken ik wat hier wordt aangegeven. En het zou zeer fijn zijn als pragmatisch met eea om gegaan 
kan worden. 
Voor wat betreft de situatie in Zeeland (die zoals oak aangeeft geheel las staat van de situatie mbt 
Herwijnen) nag wel een paar opmerkingen. 

Ten eerste dat dit mijns inziens al een behoorlijke tijd loopt (ik meen vanaf het voorjaar). Daarbij speelt dat een 
initiatiefnemer van een wind park, zonder de benodigde WGB, eigenlijk niet verder kan. Omdat dan de externe 
financiering niet rand te krijgen is en er ook geen harde afspraken gemaakt kunnen gaan warden met bouwers en 
leveranciers (van de molens en bekabeling e.d.). 

[Paginanummer] 



Daarnaast hebben we de politiek-bestuurlijk context, waarbij de vorige en huidige minister de provinciale 
bestuurders periodiek stevig aanspreekt op het tijdig halen van de 6000MW 'wind op land doelstelling'. Mede 
omdat die onderdeel ult maakt van het Europees afgesproken Klimaatdoel voor 2020 (14% hernieuwbare energie), 
wat niet gehaald lijkt te worden. En we bovendien als Rijk ook nog te maken hebben de Urgenda-uitspraak. In deze 
context leggen provincies dan terug bij ons: 'wij willen wel, maar andere Rijksonderdelen houden het proces op'. En 
dat is een verdraaid lastige situatie. 

Samengevat, het is in mijn ogen van belang snel te starten met de pragmatisch aanpak daar waar dat verantwoord 
kan. 

Gr-· 

rijksoverheid.nl> 
Verzonden: woensdag 9 oktober 2019 00:14 
Aan: min def .nl 

CC: minezk.nll>>~; ::::::~~=====~Q.filtJl! minezk.nl>; tno.ni;I mindef.nl; mindef.nl 
Onderwerp: RE: VGB Windernergieprojecten nabij zoekgebied 

Allen, 

lk denk dater nu een paar dingen door elkaar lopen. Zeeland ligt voor het grootste deel buiten de 75 km van 
Herwijnen. De meeste projecten daar zullen er dus geen last van hebben. Alleen een enkel project bij Reimerswaal 
en misschlen Kreekrak, of de helft van Tholen, kan er last van ondervinden. 

In Zeeland liggen echter wel twee andere projecten lastig, namelijk projecten op de Oosterscheldekering en op 
Noord-Beveland. Die projecten zijn met de komst van radarstation Wemeldinge definitief mogelijk geworden en nu 
de vergunning voor Wemeldinge onherroepelijk is (die well ), zou de VGB zonder meer afgegeven kunnen worden. 
Daar hoopt men in Zeeland ook heel erg op. De provinciale w indcoordinator heeft zich voor deze projecten erg sterk 
gemaakt (en die waren ook een directe aanleiding om met het project Wemeldinge te starten). Helaas blijkt de 
bouwplanning voor de windparken ertoe te leiden dat deze enkele maanden eerder gereed zijn dan dat de nieuwe 
radar van Wemeldinge operationeel is. CLSK heeft- mede vanwege de situatle rond Herwijnen - grate twijfels of 

men de VGB nu toch al moet laten afgeven•••••••••••••••••••••••• 

Voor zover dat mogelijk is, zou ik ook hier echter wel een pragmatische benadering voorstaan. Misschien zou er op 
basis van de zekerheid dat Wemeldinge korte tijd later operationeel is, toch kunnen warden ingestemd met een 
VGB zodat die projecten nu ook d66r kunnen. We zouden er ook onze relaties mee versterken. lk merk wel op dat ik 
niet kan inschatten in hoeverre dit operationeel acceptabel is, dat kan a Ileen CLSK beoordelen. 

Voor andere projecten die nu worden beinvloed door de situatie rond Herwijnen, zou ik pragmatisch wlllen zljn. lk 
verwacht bijvoorbeeld voor het wind park A16 in West-Brabant een venoek om een VGB en als die niet kan, dan sluit 
ik een bestuurlijke reactie vanuit de provincie niet uit. Maar bij pragmatisch werken, ontstaat het gevaar van 
willekeur wel. Het lijkt me dat die periode overzichtelijk is. Laten we van geval tot geval bezien wat het beste is. 

Mvg, 

Van: mindef.nl mindef.nl> 
Verzonden: dinsdag 8 oktober 2019 20:07 

Aan: rllksoverheid.nl>; •••••rm!JJll!lnQdegjftJ. n~I; ••••tno.nl 
CC: minezk.nl; minez.nl 
Onderwerp: VGB Windernergleprojecten nabij zoekgebied 

All 
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Er is kennelijk nog wat onduldelijkheid over het afgeven van VG B's voor windenergieprojecten nabij het zoekgebied 
voor alternatieve locaties voor de radar van Herwijnen. 
lk hoorde van EZK dat tot diep in Zeeland geen toestemming wordt verleend. Is het mogelijk om hler pragmatisch 
mee om te gaan 7 
lk stel voor dat CLSK het definitieve zoekgebied vaststelt en deelt (voor zover dat nog nlet is gebeurd) en dat we 
initlatieven toetsen aan logische hoekpunten of logische punten op een nabije grenslijn van het zoekgebied. Is dat 
werkbaar en voor actiegeadresseerden akkoord of is aanvullende uitleg nodig? 

-
Directeur lntegraal Beleid 

Olrectoraat Generaal Beleid 
Ministerle van Defensle 
Kalvermarkt 33 I 2511 CB I Den Haag I kamer A-23 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I The Netherlands 

M +3W••• 
mindef.nl 

www.defensie.nl 

Secretariaat: 

T: __ _ 

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

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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doc 248 

-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Ondarwarp: 

Zoekgebied voor SMART-L in het zuiden zou in de loop van komende week vast moeten komen tc staan. Ile 
doc daar nu liever gecn uitspraak over. 

Weer jij wat doorgaans de afstand is tussen een hoge windmolen en de radar waarop een windmolen geen 
invloed mecr heeft op de dekking? 

Groct, 

-
Van: ' C-LSK/DO/C4ISR/SAIR C2" ~mindcf.nl> 
Datum: woensdag 9 oktober 2019 om 13:51:47 
Aan: ' ~mindef.nl> 
Cc: ' PLV C-LSK/DO/C4ISR/SIE A TM" ~mindef.nl> 
Onderwerp: fW: VGB Winderncrgieprojectcn nabij zoekgebied 

-
Zoals verwacht wordt ik aardig gespamd door de RVB vertegenwoordlgers die uit hoofde van de 
windmolenbedrijven een VGB willen aanvragen. 
Kan jij iets roepen over het zoekgebied, zodat ik met inachtneming van voorstel van- enkele windparken kan 
goedkeuren. lk zal dan met een marge van 75 KM een contour om het beoogde radar gebied tekenen. 
Windmolenparken die daarbµiten vallen zullen dan In aanmerking komen voor een VGB. 

Voorstel-
/k stel voor dat CLSK het definitieve zoekgebied vaststelt en deelt (voor zover dat nog niet is gebeurd) en dot we 
initiatieven toetsen aan logische hoekpunten of loglsche punten op een nabije grenslfjn van het zoekgebied. Is dat 
werkbaar en voor actiegeadresseerden akkoord of is aanvullende uitleg nodig? 

lk hoar graag van je, 

• 
Van:•••I 
Verzonden: woensdag 9 olctober 2019 17:41 

Aan: MA, BS/ AL/HOB 
CC: tno.nl;······ EMSD, CLSK/PLV C-
LSK/DO/C41SR/SAIR C2 ; C-LSK/OO/C41SR/SAIR C2 
Onderwerp: RE: VGB Windernergieprojecten nabij zoekgebied 

Dag en-
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-BS/AUDCO 

vnJdag \S~r 20\91\ :og'<>·"'> Van: 
Verzonden: 
Aan: EMSD, BS/AUOSIDir. PlanJAfdluOptr; 

CC: 
-AOCS NM/710SQN; - rg., DMO/PROJN/PROJN DIP 

BSIALJHDB7Belmdwrs; _rijksovemeid.nl; 
CLSK/PLV C-LSK/D AIR C2!Jll••• 

- 1 OSQN/OPS SUP&TR/OPS LGULGL SIE A; 

ME: di&omslen ~~~~~0~:~~~~msi 428 vaslsleilen zoekgeb1eS MMMY .t Ondetwerp: 

Heren, 

Hier het plaatje dat hoort bij het vijfde streepje: optimale site indien er slechts 1 radar zou zijn: 
art 10.1.b 
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Vriendelijke greet, 

-
From: mindef .nl 
Sent: Friday, October 18, 2019 9:41 AM 
To: mindef.nl; mindef.nl 

Cc: mindef.nl; - ; rijksoverheid.nl;······mlndef.nl; 
mindef.nl; rijksoverheid.nl 

Subject: Uitkomsten van de bijeenkomst TNO vaststellen zoekgebied SMART-L 

•en-· 

Hieronder een korte samenvatting wat er gisterochtend bij TNO is besproken en hoe het definitieve zoekgebied gaat 
worden vastgesteld. Is in lijn met het stuk van- en er is duidelijk aangegeven dat wij (OPS) op dit moment nog 
geen prio willen geven tussen de twee zoekgebieden. Mocht dit in een later tijdstip noodzakelijk zijn dan zullen wij 
hier met zljn alien goed naar moeten kljken en ook duidelijk hebben wat de voor- en nadelen zijn van een bepaalde 
priostelling. 

Mochten jullie nog vragen hebben dan hoor ik het graag. 

-
TNO gaat de volgende plaatjes maken: 

Zoekgebled (1} met de beste radardekking voor de Randstad. 
Zoekgebied (2) waarbij beide radars elkaar het beste afdekken en de beste radardekking gaan geven 

Dit bovenstaande zoekgebied (2) bevat de locaties met ten minste dezelfde dekkingsgraad als Herwijnen 
(maar ook met een hogere dekkingsgraad) 
Deze twee gebieden {1+2) worden over elkaar gelegd en het gebied waar overlap is zal het definitieve 
zoekgebied gaan worden 

Daarnaast wordt er nog een zoekgebied (3) gemaakt waar het radar het beste zou kunnen staan om alleen 
(dus zonder Wier) het NLD verantwoordelijkheidsgebied af te dekken 

Deze wordt gebruikt bij de MCA om te bekijken of er verschillen zijn in tussen de radardekklng van de 
verschillende alternatieve locaties 

Er wordt aan de voorkant geen prio gegeven aan de eerste 2 zoekgebieden. 
TNO maakt ook nog een plaatje van zoekgebied 2, waarbij 0,9 van de dekkingsgraad van de locatie 
Herwijnen wordt gebruikt. lk stem af met de club van-van- of dit moet worden meegenomen in het 
onderzoek. Advies is om dit niet te doen 

----·- EMSD Senior Staf Officier Luchtoptreden I Cluster UAS, Space en Air Ops 

Directle Plannen 
Defensiestaf 
Minlsterie van Defensie 
Plein Kalvermarkt Complex I Kalvermarkt 32 
2511 CB I Den Haag I Kamernummer C.105 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I MPC 588 

mindef.nl 
www .defensie.nl 

[Paglnanummer] 



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwljderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch Vl'!rzenden 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 ii this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use 
it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages. 
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.......... e.SJ.A_v_o_c_o ____________________________________ __ 

Van: tno.nl> 
Verzonden: vrijdag 25 oktober 2019 18:09 
Aan: - rijksoverheid.nl 
CC: rijksoverheid.nl; EMSD, CLSK/PLV C-

LSK/DO/C41SR/SAIR C2; C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2; 
EMSD, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 

Onderwerp: RE: afstand radar tot koeltoren•••••I 

Beste••• 
Oaar is moeilljk zomaar antwoord op te geven. 
Wat we zouden kunnen overwegen is dit proefondervindelijk ult te testen door een radarlocatie te nemen op de door 
jouw aangegeven afstanden op de lijn tussen Herwijnen en de koeltoren. 
Door a Ileen een beperkte sector uit te rekenen kunnen we de rekentijden binnen de perken houden. 
Gaat die centrale dus ook de koeltoren soms op termijn verdwijnen in het kader van de co2 reducties? -
Verzonden van mijn Android-telefoon via TouchDown (www.symantec.com) 

--Original Message--
From: rljksoverheid.nl} 
Received: vrijdag, 25 okt. 2019, 17:52 

To: - tno.nl]; ~!~~ii~:;!~;:t;n~o~.n~l]:~~~~ CC: rijksoverheid.nl]; mindef.nl mindef.nl]; 
mindef.nl mindef.nl]; mindef.nl' mindef.nl} 

Subject: RE: afstand radar tot koeltoren 

We zijn lekker bezig op dit moment met de aan te houden afstanden tot verstorlng veroorzakende obstakels. lk ben 
daarbij toch nog iets dieper ingegaan op de koeltoren van de Amercentrale in Geertruidenberg •••••• 

lk dacht dat hij 80 meter hoog was, maar dat was een vergissing. Hij is 135 meter hoog. De breedte van opening aan de 
top is 70 meter. Een aanzienlijk bouwwerk. 

Op basis van het onderstaande grafiekje moet je meer dan 40 km afstand aanhouden om er geen schaduwwerking van 
op de radar te ondervinden. De actuele afstand naar Herwijnen is ruim 24 km. Oat betekent dat deze koeltoren dus ook 
nu al een effect heeft op het bereik van Herwijnen in het zuidwesten (en dat weten we ook uit de praktijk sinds de 
problemen met A16/Zonzeel). 

Een els aan een alternatieve locatie voor Herwijnen is dat de prestaties van de radar daardoor "niet slechter" mogen zijn 
dan Herwijnen. Ats we dat consequent zouden toepassen, betekent dit dat er van het hele zoekgebied niets overblijft 
met uitzondering van het buitenste randje in het noorden en westen ... (en de Leusderheide natuurlijk) . 

•••••. Je zou dus lets meer 
schaduwwerklng (verlles aan berelk) dan nu reeds in Herwijnen moeten willen accepteren om een relevant deel van het 



zoekgebied te behouden (Of je moet in de uitelndelijke MCA dit elementals een relatieve score meewegen; in alle 
gevallen wordt er dan slechter gescoord dan de locatie Herwijnen Broekgraaf). 

Maar hoeveel afstand zou je dan minimaal toch vrij willen houden rond de koeltoren? 5 km? 10 km? 15 km? 

Hoe kunnen we in deze zoekslag hiermee op een geloofwaardige manier omgaan? 

lk hoor graag uw suggesties? 

Voor degenen die het nog niet hadden gezien, voeg ik het actuele zoekgebied bij (vertrouwelijk, nog niet publiceren) 

Van: -
Verzonden: vrijdag 25 oktober 201916:16 Aan:····-Onderwerp: Nleuw graflekje 

24 km / 80 m prikt er dus doorheen, het gebouw zal dus enige schaduw veroorzaken. 

- gebeld, Hlj gaat jullie het WT bestand sturen en heeft ook een vraag over de locatie op de Leusder heide. 

Vriendelijke groet, 

-
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. 

Oil bencht kan informalie bevallen die met voor u is bestemd. lnd1en u niet de geadresseerde bent of dit bench! abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht det aan de etzender te me Iden en hel bericht te \lerY11Jderen De Stael aanvaardl oeen aansprakelijkheid voor schade, van welke aerd ook. die verband 
houdt met rist<:o's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten · 
This message may contain informellon that 1s not intended for you. II you are not the addressee or if this message was sent to )'OU by mistake, you are requested 
to lnlorm the sender and delete the message. The State accepts no liability tor damage ol any kind resulting from the risks Inherent In the electronic transmission 
of messages 
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-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

Beste e.a., 

...... tno.nl> 
zondag 27 oktober 2019 16:48 

doc 252 

EMSD, CLSK/PLV C
EMSD, BS/AUDS/Dir. Plan./AfdluOptr; 

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

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

[Paglnanummer] 



lk ga de berekeningen morgen opstellen. 

Groeten, -From:•••••• 
Sent: zondag 27 oktober 2019 13:15 
To: ____ _ 

Cc: •••••• -- - ;••••mindef.nl;••••mindef.nl 
Subject: schaduwwerking koeltoren•••••• 

Hallo--

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

Een bijzonder geval lijkt de koeltoren van de Amercentrale in Geertruidenberg te zijn. Door de enorme hoogte en 
breedte heeft die in elk geval een effect op het bereik van de radar (dat weten we al uit enkele actuele projecten 
zoals A16). TNO gaat berekenen hoeveel afstand je zou moeten houden om het verlies aan bereik acceptabel te 
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houden. Oat betekent dater ook rond de koeltoren een gebied zal komen waarbinnen de radar niet zal kunnen 
komen te staan. 

Een belangrijke vraag die daarbij komt kijken is of de koeltoren er nog lang zal zijn. Als deze binnenkort zou 
verdwijnen omdat hij niet meer benodigd zou zijn in het kader van een andere vorm van energieopwekking, dan 
moet de belemmering die hij nu opwerpt voor het posltloneren van een radarstation ook heel anders warden 
gewaardeerd. Vandaar dat ik mij (gemakshalve) tot jullie wend: wat is jullie verwachting (of wetlicht zijn er 
afspraken ?) ten aanzien van de koeltoren: staat deze er voor de eeuwigheid, of is deze binnenkort verleden tijd? En 
zo ja, wat zijn de termijnen waarmee we zouden moeten rekenen? 

Vriendelijke groet, 

Peer-

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. 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 lnfonnation 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. 
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- ... a ... s1 .... A_L1_0_c_o ___________________ _ 

-Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

-

rijlcsoverheid.nl> 
zondag 27 oktober 2019 11 :18 --

C-LSK/00/C41SR/SAIR C2; 
EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
RE: afstand radar tot koeltoren•••••I 

lk denk dat we de toren niet kunnen negeren. Dus als we er niet standaard iets over kunnen zeggen, dan zullen we 
daarvoor een berekening moeten maken om dat wel te kunnen. 
Het lijkt mij een prima suggestie om een beperkte sector aan te houden (bijvoorbeeld uit de hoek van Herwijnen) omdat 
we het resultaat voor het hele gebied zouden kunnen aanhouden. 
Als ik jullie bij deze zou mogen verzoeken zo'n beperkte berekening uit te voeren, dan graag. 

Maar in theorie zal het zo moeten zijn dat hoe dichter je bij de toren komt, hoe grater de hoek wordt waarachter je 
bereik wordt beperkt? Op basis van die gedachte zou er een soort minimale afstand moeten zijn om je radardekking 
acceptabel te laten blijven. Of zie ik dat fout? 

Of de toren op termijn verdwijnt, durf ik niet te zeggen. Het zou mij niet verbazen gelet op de ontwikkelingen, maar 
waarschijnlijk zal dat in ieder geval nog jaren duren. lk stel voor dat ik die vraag eens aan EZK voorleg . 

• 
Van:•••••• 
Verzonden: vrijdag 25 oktober 2019 18:09 Aan: _; ____ _ 

CC: min1dd~ef~.n~l;;;;;-1mindef.nl;••••1mtndef.nl 
Onderwerp: RE: afstand radar tot koeltorenl 

Beste••• 
Daar Is moeilijk zomaar antwoord op te geven. 
Wat we zouden kunnen overwegen is dit proefondervindelijk uit te testen door een radarlocatie te nemen op de door 
jouw aangegeven afstanden op de lijn tussen Herwijnen en de koeltoren. 
Door alleen een beperkte sector uit te rekenen kunnen we de rekentijden binnen de perken houden. 
Gaat die centrale dus ook de koeltoren soms op termljn verdwijnen in het kader van de co2 reductles? -
Verzonden van mijn Android-telefoon via TouchDown (www.symantec.com) 

---Original Message--

From:•••••• •••••rijksoverheid.nl] 
Received: vrijdag, 25 okt. 2019, 17:52 
To: - tno.nl]; 
CC: '=====~t~n;o~.n~I) rijlcsoverheid.nl);I mindef.nl I min def .nl]; 



••••limmi!in1Qd!geff.J.n!l!I minind;e~f .• n~l];1111•lmindef.nl' ••••mindef.nl] 
Subject: RE: afstand radar tot koeltorenl 

We zljn lekker bezlg op dit moment met de aan te houden afstanden tot verstoring veroorzakende obstakels. lk ben 
daarbij toch nog iets dieper ingegaan op de koeltoren van de Amercentrale in Geertruidenberg (X: Y: 

lk dacht dat hlj 80 meter hoog was, maar dat was een verglssing. Hij Is 135 meter hoog. De breedte van opening aan de 
top is 70 meter. Een aanzienlijk bouwwerk. 

Op basis van het onderstaande grafiekje moet je meer dan 40 km afstand aanhouden om er geen schaduwwerklng van 
op de radar te ondervinden. De actuele afstand naar Herwijnen is ruim 24 km. Oat betekent dat deze koeltoren dus ook 
nu al een effect heeft op het berelk van Herwijnen in het zuidwesten (en dat weten we ook uit de praktijk sinds de 
problemen met A16/Zonzeel). 

Een eis aan een alternatleve locatle voor Herwljnen is dat de prestaties van de radar daardoor "niet slechter" mogen zijn 
dan Herwijnen. Als we dat consequent zouden toepassen, betekent dit dat er van het hele zoekgebied niets overblijft 
met uitzondering van het buitenste randje in het noorden en westen ... (en de Leusderheide natuurlijk). 

Om 95 % van het zoekgebled om deze reden ult te slulten, lijkt mlj niet erg geloofwaardlg. Je zou dus lets meer 
schaduwwerking (verlies aan bereik) dan nu reeds in Herwljnen moeten willen accepteren om een relevant deel van het 
zoekgebied te behouden (Of je moet in de uitelndelijke MCA dit elementals een relatieve score meewegen; In alle 
gevallen wordt er dan slechter gescoord dan de locatie Herwijnen Broekgraaf). 

Maar hoeveel afstand zou je dan mlnimaal toch vrij will en houden rond de koeltoren? 5 km? 10 km? 15 km 7 

Hoe kunnen we in deze zoekslag hiermee op een geloofwaardige manier omgaan? 

lk hoor graag uw suggestles? 

Voor degenen die het nog niet hadden gezien, voeg lk het actuele zoekgebled bij (vertrouwelljk, nog niet publiceren) 

Van: - tno.nl> 
Verzonden: vrljdag 25 oktober 2019 16:16 

Aan: r ijksoverheid.nl>;••••••• 11••••••rr:!lil~ks!.fO!_Yv~edrh~eU,!idt.filnl> 
Onderwerp: Nieuw grafiekje 

---
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24 km I 80 m prikt er dus doorheen, het gebouw zal dus enige schaduw veroorzaken. 

- gebeld, Hlj gaat jullie het WT bestand sturen en heeft ook een vraag over de locatie op de Leusder heide. 

Vriendelijke groet, 

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan 
het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was 
sent to you by mistake, you are requested to Inform the sender and delete the message. The State accepts no liability 
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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- .. e.s1 .. A.L(
111111

DC_o ___________________ _ 

- rijksoverheid.nl > 
Verzonden: maandag 28 olctober 2019 14:39 
Aan: "'!!===~ln~g., DM~/P~R~O:J~N=/P:R;O~JN;O;IP~; ;Pc;;;~ MA, BS/ALJHDB; BS/AL/HDB/Belmdwrs; EMSD, 

BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; EMSD, CLSK/PLV C-
LSK/DO/C41SR/SAIR C2 

CC: 
Onderwerp: FW: schaduwwerking koeltoren Geertruidenberg 

Allen, 
Ter info onderstaande. Het is dus de vraag of we voor woensdagmorgen (stuurgroep) de info beschikbaar hebben of 
Leusderheide een mogelijk kansrijk alternatief gaat worden .... Oat is met alleen de uitkomst van deze berekeningen ook 
niet zomaar te zeggen. Daar is meer locatiespeciflek onderzoek voor nodig. Voor die tijd moeten we Herwljnen ook 
zeker niet afschrijven want dat blijft nag steeds een hele goede locatie. Dus eigenlijk meet Leusderheide gewoon 
meedraaien in het alternatievenonderzoek. En dan hoeft de publicatie op de website van ons zoekgebied ook niet 
verder te worden uitgesteld en zou die vandaag gepubliceerd kunnen worden. Als we wachten op de uitkomst van de 
huldlge berekenlngen en eventueel nader onderzoek zijn we enlge tijd verder en dan moeten we 8 november ook weer 
verder verplaatsen. Op zlch Is extra tijd voor het alternatievenonderzoek wel prettig maar als signaal richting 
buitenwereld is opnieuw een uitstel niet sterk. Maar goed ik kan me voorstellen dat dit politiek moet worden 
voorgelegd. 
Groet -
Van:•••••• 
Verzonden: maandag 28 oktober 2019 10:10 

Aan=. =-
CC: -
Onderwerp: RE: schaduwwerklng koeltoren Geertruidenberg 

De motoren draaien ..... Op de 'zware jongen' draait leusderheide, en op de kleinere zus de sectorberekeningen voor de 
locatie bij de Amercentrale. 

Het gaat in totaal wel een aantal dagen duren voordat we een plaatje hebben, vermoed ik. lk hou jullie op de hoogte. 

Hieronder heb ik de locatles even uitgezet. De blauw lijnen zijn de hoogspanningsleidingen in Nederland. 



doc 255 

-BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: maandag 28 oMo&r Jb1;9•\10:15§••minezk.nb 

Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

Dag·-· 

Begrljpelijke vraag. Zelf weet ik dit niet precies. lk ga het na binnen EZK en laat het je weten, zodra ik meer weet. 

Gr-· 

Verstuurd vanaf mljn IPad 

Op 27 okt. 2019 om 13:15-·····•• 1•••••1dJrii~ksfilD~v~er!rh~etl,!id;l. nn!I> het volgende geschreven: 

Hallo--

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

Een bijzonder geval lijkt de koeltoren van de Amercentrale In Geertruidenberg te zijn. Door de 
enorme hoogte en breedte heeft die in elk geval een effect op het bereik van de radar (dat weten 
we al uit enkele actuele projecten zeals A16). TNO gaat berekenen hoeveel afstand je zou moeten 
houden om het verlies aan bereik acceptabel te houden. Oat betekent dat er ook rond de koeltoren 
een gebled zal komen waarblnnen de radar niet zal kunnen komen te staan. 

Een belangrijke vraag die daarbij komt kijken is of de koeltoren er nog lang zal zijn. AJs deze 
blnnenkort zou verdwijnen omdat hij niet meer benodlgd zou zijn In het kader van een andere vorm 
van energleopwekking, dan moet de belemmering die hij nu opwerpt voor het positioneren van een 
radarstatlon oak heel anders worden gewaardeerd. Vandaar dat ik mij (gemakshalve) tot jullie 
wend: wat is jullie verwachting (of wellicht zijn er afspraken ?) ten aanzien van de koeltoren: staat 
deze er voor de eeuwigheid, of is deze binnenkort verleden tijd? En zo ja, wat zijn de termljnen 
waarmee we zouden moeten rekenen? 

Vriendelijke groet, ... 
Oit b6richt kan informatie bevatten die niet voor u IS bestemd. lndien u met de geadresseerde bent ol dlt bericht abusievet~k aan u is 
toegezonden. wordt u verzocht dat aan de alzender le melden en het berichl le veiwijderen De Staal aanvaardl geen 
aansprakelijkl-eid voor schade. van we Ike aard ook. die verband houdt met r1srco's verbonden aan her elektronisch verzenden van 
berichten. 
This message may contain 1nformahon that is not intended lor you. II you are not the addressee or rl this message was sent to you by 
mistake. you are requested 10 inform lhe sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of Orff kind 
resulting from the risks Inherent in the elearonic transmission of messages 

Dit bericht kan infonnatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 

[Paglnanummer] 



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

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

Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: RE: schaduwwerking koeltoren Geertruidenberg 

Allen, 

Na het onderstaande bericht van- een paar keer te hebben gelezen en een beetje te hebben gespeeld met een 
kaartje en daarop lijntjes te hebben getrokken, begint bij mij het besef te dagen dat het hele gebied tussen 
Herwijnen en Geertruidenberg uitgesloten zou moeten worden als potentiele vestigingslocatie voor de radar. De 
aanwezigheid van de Covaco-silo's zijn daarvoor bepalend. 

lk heb wat gebladerd in de radarverstoringsonderzoeken van projecten ten zuidwesten van Herwijnen. Vooral de 
rapporten over het project A16 geven duidelijke kaartjes. Je ziet daarin de 'dip' in het bereik als gevolg van Covaco 
duidelijk terugkomen. lets minder duidelijk is de 'dip' van Geertruidenberg, maar die is dan ook 'slechts' 9 km. Oat 
komt door de grotere afstand. Verzachtende omstandigheid is dat een groot deel van deze dips buiten de 
landsgrenzen valt. 

Ult het verhaal hieronder wordt duidelijk dat de 'dip' als gevolg van Geertruidenberg steil toeneemt naarmate je 
dichterbij komt. Dichterbij dan 15 km lijkt echt onverantwoord te warden. Maar de vraag of je dan een grens zou 
moeten trekken bij 15 km (op de huidige directe lijn tussen Herwijnen en Geertruidenberg), is niet meer relevant 
vanwege het invloedsgebied van Covaco. Covaco ligt op 7 km van Herwijnen en heeft op die afstand blijkbaar een 
effect van 18 km minder bereik. Uitgaande van de stelling dat een nieuwe locatie voor een radar 'niet slechter' mag 
zijn dan Herwijnen, betekent dat volgens mij niet meer of minder dan datje een cirkel van 7 km om de silo' s van 
Cavaco moet trekken. Want dichterbij dan die 7 km leidt tot een enorm verlies aan bereik. Van welke kant je ook 
zou kijken. 7 km vanaf Cavaco in een rechte lijn naar Geertruidenberg betekent dat je op ca 10 km van 
Geertruidenberg komt te zitten waardoor de schaduwdip van Geertruidenberg al 36 km wordt. Kortom, de hele 
strook tussen Geertruidenberg en Herwijnen is no go-gebied voor een nieuwe radarlocatie. 

lk zou dat naar het onderzoek willen vertalen in een cirkel rond Cavaco van 7 km (=de huidige afstand tussen 
Cavaco en Herwijnen) en een cirkel van 15 km rond Geertruidenberg. 

De vraag is of u mijn stellige conclusies kunt delen of dat ik het allemaal te somber zie. lk vraag dit vooral aan de 
geachte luchtmachtcollega's die nu eenmaal de TNO-onderzoeken het beste kunnen beoordelen. 

Groet, 

Van:•••••• 
Verzonden: woensdag 30 oktober 2019 08:20 

Aan:•••••• 
CC:-- - ;•••••mindef.nl 
Onderwerp: RE: schaduwwerking koeltoren•••••• 

Beste•••en-
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De berekeningen voor effecten van de Amercentrale met koeltoren geven toch wel, althans voor mij, een 
verrassend resultaat. De plaatjes kan ik niet over de mail delen met jullie, dus jullie zullen het met relatieve getallen 
moeten doen. 
Kijkend naar het huidige dekkingsplaatje zie je een aantal dippen in de dekking in de sector richting de 
Amercentrale, maar de grootste wordt niet bepaald door de hoogbouw van de centrale, maar door hoge silo's van 
de firma Covaco bv. bij Poederoijensehoek. 
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Deze silo's zijn tot 50 m NAP hoog en liggen op circa 7 km van de radar bij Herwijnen. Het is dan, achteraf gezien, 
niet verrassend dat deze silo's een dip in de dekking veroorzaken van zo'n 18 km, terwijl dip van de Amercentrale 
'maar' circa 9 km diep is. 
Als we dichter naar de centrale kruipen, dan neemt op 15 km afstand de dip van de centrale toe van circa 9 km naar 
23 km, voor 10 km naar 36 km en voor 6 km naar 47 km. Het gaat dus vrlj hard met de dlepte van de dip als functie 
van de afstand tot de centrale. Dus als ik de dip door de silo's als maximaal hanteer, dan moet je circa 15 tot 20 km 
wegblijven van de Amercentrale. Maar als je aan die regionen zit te denken, zit je heel dicht bij de silo's die dan een 
veel grater obstakel gaan vormen. Dusik ben bang dat een meer zuidwestelijke positie niet een aantrekkelijke optie 
is. 

Hoe willen jullie deze resultaten trouwens vastgelegd hebben. Is een PowerPoint genoeg, of moet ik tekst en 
plaatsjes aanleveren? 
Ondertussen is de berekening van Leusderheide met windturblne baseline 2019 afgerond. Daar ga ik nu naar kijken. 
lk start direct ook weer deze weer maar nu met windturbine scen2020·3.3.2. 
Wordt vervolgd. 
Groeten, 

-P.S. In de bijlage vinden jullie trouwens de beloofde shapefiles van scenario 2020-3.3.2. Daar zit dus o.a. de meest 
recente configuratie in van Zeewolde, Plan Groen en Blauw. 

From=•••••• 
Sent: maandag 28 oktober 2019 10:10 

To: riiksoverheid.nl>; ••••••• 
rijksoverheid.nl> 

Cc: - tno.nl> 
Subject: RE: schaduwwerking koeltoren•••••• 
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De motoren draaien ..... Op de 'zware jongen' draait Leusderheide, en op de kleinere zus de sectorberekeningen voor 
de locatie bij de Amercentrale. 

Het gaat in totaal wel een aantal dagen duren voordat we een plaatje hebben, vermoed ik. lk hou jullie op de 
hoogte. 

Hieronder heb ik de locaties even uitgezet. Deblauw lijnen zijn de hoogspanningsleidingen in Nederland. 

, 

• Nieuw Mil 

• • 

Zoals je ziet ligt de locatie Leusderheide vrij noordelijk, en krijgt deze vermoedelijk ook weer ' last' van de 
bouwplannen in Flevoland. 
lk re ken nu eerst de baseline 2019 uit en ga daarna Zeewolde, Plan Blauw en Plan Groen aanbrengen. De verschillen 
tonen daarbij het verlies aan bereik aan. Om binnen de norm te blijven mag dit niet meer dan 2 km zijn. 

Groeten, 

-
From:••••••• 1••••••rrl.Li i k~s!.Qo~v~erc!:h~e~idLJ.nG!I> 
Sent: zondag 27 oktober 2019 22:37 To:••••••I <1••••ltno.nl> 
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Cc: - tno.nl> 
Subject: RE: schaduwwerking koeltoren Geertruidenberg 

-
Dank. lk ben heel erg benieuwd naar het resultaat. 

• 
Van: tno.nl> 
Verzonden: zondag 27 oktober 2019 16:48 
Aan: riiksoverheid.nl> 

CC: rijksoverheid.nl>; ••I .. <11•••tno.nl>; 
••••l!m[!!!rin1Qdlgeff:J.nQJ,1; mindef.nl: minezk.nl>; •••••• 
- minezk.nl> 
Onderwerp: RE: schaduwwerking koeltoren Geertruidenberg 

Beste e.a., 

lk heb de locaties uitgezet. Zie ender. Op 5 km afstand kom ik midden in Hank dus daar heb ik 6 km van gemaakt. De 
maaiveldhoogtes varieren van 0.3 tot 0.9 m NAP, dus met de 0.7 m NAP voor Herwijnen leapt dat niet erg uit elkaar. 
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Verder is het trouwens niet alleen de koeltoren, maar de twee ketelhuizen zijn ook van aanzienlijke hoogte. 
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lk ga de berekeningen morgen opstellen. 

Groeten, -From: riiksoverheid.nl> 
Sent: zondag 27 oktober 2019 13:15 

To: minezk.nl>;••••••••• 1••••[m!l]i[!ln~ez~k;,,,r. n:!ll> 
Cc: rijksoverheid.nl>; tno.nl>; -

• W tno.nl>; mindef.nl; ••••11m:nl!:in[Qd~ef[J. n1!I 
Subject: schaduwwerking koeltoren Geertruidenberg 

Hallo--

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

Een bijzonder geval lijkt de koeltoren van de Amercentrale in Geertruidenberg te zijn. Door de enorme hoogte en 
breedte heeft die in elk geval een effect op het bereik van de radar (dat weten we al uit enkele actuele projecten 
zoals A16). TNO gaat berekenen hoeveel afstand je zou moeten houden om het verlies aan bereik acceptabel te 
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-BS/AlJDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

Beste en-

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

Ook loopt een redelijk begaanbare doodlopende weg naar een sloot waar zich een laad- en losplaats lijkt te 
bevinden. 
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Een snelle scan in de omgevlng levert alleen een hoge watertoren {36 m NAP) op in Bergambacht op zo'n 3 km 
afstand en (weer, grrr) silo's (33 m NAP) van een betoncentrale tangs De Lek in Gelkenes op een afstand van zo'n 4 
km. 

Dit lijkt mij op het eerste gezicht een redelijke kandidaat. Morgen ben ik niet op kantoor, dus alleen vandaag kan ik 
een berekening opstarten die doorloopt in het weekend. Mogelijk dat dit nlet de definitieve plek is, maar het geeft 
alvast wel een goed beeld van je van deze reglo kunt verwachten aan dekking, met name in combinatie met de 
hoogbouw in Rotterdam. 

Wat vlnden jullie hiervan? 

-
From: 
Sent: woensdag 30 oktober 2019 17:34 

To: - ;••••lmindef.nl;••••mindef.nl; 
••••mlndef.nl' ; mlndef.nl; mindef.nl 
Cc: mindef.nl' ; mindef.nl 
Subject: zoekgebied nu bijna geinventariseerd 

Heren, 

Onze RVB-collega heeft mij vandaag deze kaart gestuurd (ik kan de laagjes hlervan aan en uit zetten). 
Nag niet alles zit er in. Er moet nog een laag in met de grate wateren en grate infrastructuur zeals snel- en 
spoorwegen. Oak moeten er uiteindelijk, in de overgebleven (donkerroze) gebieden nog 500 meter-cirkels warden 
getrokken rond de aanwezige panden. Oat vergt nog heel veel rekenwerk. 

Maar zeals u ziet, vrijwel het hele zoekgebied In het rivlerengebied is nu wel zo'n beetje 'dichtgekit' met 
uitsluitingsgebieden. De 7 km rand de Covaco-silo's bij Poederooijen en de 15 km rand Geertruidenberg hebben de 
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meeste gaatjes wel gedicht. Je kunt er natuurlijk over twisten of dat wel goed is, maar duidelijk wordt in ieder geval 
dat alleen aan de noordzijde van het zoekgebied substantieel ruimte lijkt te zijn. Wanneer straks ook daar nog 
aanvullende cirkels rond woningen zijn aangebracht, blijven er slechts enkele serieus verder te onderzoeken locaties 
over. 

lk zie vooral ruimte in de zuidelijke Krimpenerwaard, nabij de .Lek. Ook in de noordelijke Alblasserwaard lijken de 
bebouwingsrijen redelijk ver van elkaar te staan en, dat had ik niet verwacht, ten westen en ten zuiden van Leerdam 
lijkt het wellfcht mogelijk. Verder houdt het hier wel zo'n beetje op. 

Hiermee krijgen we de laatste fase van het locatie onderzoek (ik zie even af van de mogelijke kansen op de 
Leusderheide) in beeld. Grofweg het gebied dat hieronder nog donkerroze is, moet hierna warden beoordeeld op 
haalbaarheid. Het gaat zonder uitzondering om veenweidegebieden en bij Leerdam om komgronden. Oat is relevant 
omdat je dan moet bouwen op zachte grond. Grondwateraspecten zullen dus ook een rol gaan spelen. lk kan niet 
goed inschatten of dat bij Herwijnen niet ook al het geval is. Maar de locaties moeten dus onder andere op dat soort 
aspecten worden beoordeeld. 

In de Krimpenerwaard is er veel ruimte maar gaat het wel om slecht bereikbare gebieden. lk sluit niet uit dater een 
lange (bouw)weg moet worden aangelegd om in het midden van de polder uit te komen. Oat maakt het niet minder 
duur. Het typische open landschap van de Krimpenerwaard zal bevoegde gezagen oak kritisch ma ken over zo'n 
groot bouwwerk. De ruimte die daar is, is mogelijk ook een belemmering. We gaan het zien. 

Wat ik van u vraag is om het overblijvende gebied ook eens met uw eigen ogen te bekijken en te bedenken of een 
radarinstallatie daar vanuit uw expertise een haalbare en realistische optie zou kunnen zijn. 
@ en- de locaties liggen alle binnen het zoekgebied, maar zou een radar daar echt geen last kunnen 
krijgen van bijvoorbeeld hoogbouw(plannen) ult Rotterdam? En nu we hebben gezien wat op kilometers afstand 
aanwezige silo's vermogen, zou dat ook in het overgebleven gebied geen showstoppers kunnen opleveren? 
@luchtmacht- en radarcotlega's: zou een eventueel alternatief in dit overgebleven zoekgebied bij jullie in goede 
aarde kunnen vallen? 

We horen graag al jullie gedachten om straks gericht te kunnen onderzoeken of alle locaties ook echt een denkbaar 
alternatief zijn. 
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Vriendelijke groet, 

Oit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u nlet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, 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 raquested to lnfonn the sender and delete the message. TNO accepts no lablllty for the content of this e-mall, for the manner In which you use 
It and for damage of any kind resulting from the risks lnhenmt lo the electronic transmission of messages. 
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~.s.S(.A_v.o_c_o ______________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

Met vriendelijke groet, 

Dlrectle Projecten 
Oefensle Materleel OrganlsatJe 
Mlnlsterle van Defensle 

•••••• Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
dinsdag 5 november 2019 09:38 

FW: Tijdlijn onderzoek militaire terreinen 
20160708 Fiche stavaza iMPR opties_definitief.doc 

Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

M +31 
mindef.nl 

w www.detensje.nl/dmo 

Project Management Assistente: +31····· 
Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
Verzonden: maandag 4 november 2019 22:44 

Aan: BS/ AL/HDB/Belmdwrs ; ~======~='~"~~rijksoverheid.nl; 
EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; a.5K/PLV C-LSK/OO/C41SR/SAIR C2 

CC: DMO/PROJN/STGP 
Onderwerp: RE: Tijdlijn onderzoek militaire terreinen 

Bijgesloten de fiche over de interim MPR oplossing. Ik zie in dat document echter Gilze-Rijen of Breda niet 
terugkomen. Ik weet wel dat die locaties ook genoemd zljn, maar misschien waren ze zo onbruikbaar dat 
ze niet in deze fiche terecht zijn gekomen. 

Misschien dat- daar iets over kan zeggen? 

Ik zal morgen ook nog wel in de mails verder zoeken. 

Met vriendelij ke groet, 

Hoofu Projec&ureau ACCS a Projec!1der AOSS 

Dlrectle Projecten 
Defensle Materleel Organisatie 
Mlnlsterie van Defensle 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 



Van: BS/AL/HDB/Belmdwrs 
Verzonden: maandag 4 november 2019 22:25 
Aan: rijksoverheid.nl>; rijksoverheid.nl:••••••• 
Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl>; EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 

~====miin~dieif.~nl>; CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 mindef.nl> 
CC: DMO/PROJN/STGP mindef.nl> 
Onderwerp: Tijdlljn onderzoek militaire terreinen 

Allen, 

Zowel in de bundel voor het AO TK. en nu voor de EK staat 

In 2012 is een aantal militaire objecten bekeken voor de plaatsing van een tijdelijk radarsystecm. Daarbij zijn 
onder andere Gilze-Rijen, CLSK toren in Breda, Woensdrecht en Soesterberg als alternatieven bezien. 

Over 2017 vind ik alleen een second opinion op bet Thales onderzock en het ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage leggen. 

Voor mij was 2017 vanmiddag dus als jaar waarin naar andere militaire terreinen zijn gekeken nieuw. Wie kan 
hierover uitsluitsel geven? 

Groet 

I-
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~-e_s_1A_v_oc __ o ________________________________________ _ 

Van: •••••• Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

dinsdag 5 november 2019 15:45 
BS/ALJDCO; 

ri j ksoverheid. n I; 
LSK/DO/C41SR/SAIR C2; 

BS/ Al/H DB/ Belmdwrs 
EMSD, CLSK/PLV C

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

C2;·---··----··-----

Onderwerp: 
Bijlagen: 

-en--

.ALJHDB; DMO/PROJN/STGP 
RE: Memo Lage hoogte dekking MPR-opvolger Nieuw Milligen 
20121211_LageHoogteDekkingMPRopvolgerNieuwMilligen.pdf 

Hier onder van TNO de toestemming gekregen om bijgesloten document online te zetten . Dit is het 
document van 2012 waarin de lage hoogte dekking van Nleuw Mllligen als slecht wordt beoordeeld en 
waarin voor het eerst een vergelijk met de locatle Herwijnen wordt genoemd. 

Met vr1endelljke greet, 

Hoofd Projectbureau ACCS & Proj ectleider ADSS 

Dlrectle Projecten 
Defensie Materieel Organlsatle 
Mlnlsterle van Oefensle 
Krornhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

M +31 
mlndef.nl 

W www.defensle.nl/dmo 
Project Management Asslstente: +31 ••••• 

Van: 11111 
Verzonden: dinsdag 5 november 2019 14:45 
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 

CC: rijksoverheid.nl;~=~~~~===~~~~~=======~ :1:::::. CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2; BS/AL/DCO; I 

Onderwerp: RE: Memo Lage hoogte dekking MPR-opvolger Nieuw Milligen 

Beste•• 

lk heb hier naar gekeken. De verticale dekkingsdiagrammen (Figuur 4) zijn 'onschuldig', er is geen relatie met de 
SMART-L. De dekkingsdiagrammen zijn op basis van line-of-sight gemaakt, wederom is er geen relatie met enig 
operationeel systeem. Wat ons betreft is er dan ook geen blokkade om het stuk openbaar te maken. 

lk heb aangehangen een versie (doorzoekbare PDF) waarbij persoonsnamen zwart zijn gemaakt. Er staat neg wel 
'Concept' op. 

Vriendelijk greet, 

-



mindef.nl> 

-Je hebt eerder al een keer aangegeven dat het in het onderwerp genoemde document 
(documentdatum 11 december 2012) unclass was en ook gepubliceerd kan worden. 

Wil je hier neg een keer kritisch naar kijken? Is bijvoorbeeld het verticale dekkingsdiagram (figuur 4) 
wet voor publicatie geschikt? 

Met vriendelijke groet, 

HooM ProJ!bureau A&s a ProjeCJeider ADSS 

Dlrectle Projecten 
Derensie Materleel Organlsatfe 
Mlnlsterle van Defensie 
Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3S09 BB I Utrecht I MPC SSA 

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 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 H this message was sent to you by mistake, you 
are requested to Inform the sender and delete the message. TNO accepts no Uabillty for the content of this &-mall, for the- In which you use 
It and for damage of any kind resulUng from the r1sks Inherent to the electronic transmission of messages. 

2. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

T.i. ref mijn vorige mail. 

woensdag 6 november 2019 15:15 
••••• EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr;··· 

-AOCS NM/710SQN 
••••••• CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
FW: Overzicht Herwijnen documenten 
20121211 _LageHoogteDekkingMPRopvolgerNieuwMilligen.pdf 

-----Oorspronkelijk bericht-----
AL/HDB 

Verzonden: woensdag 6 november 2019 11:44 
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP~--

C-LSK/DO/C41SR < mindef.nl>; 
LSK/DO/C41SR/SAIR C2 mlndef.nl> 
CC: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>; ••••••• 
-AL/BSG mindef.nl>; (LO), Ors. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool 

BS/AL/DCO 
mlndef.nl>; BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nl>; •••• 

mlndef.nl>; Ir., OMO/DIR B&B/B OST 
mindef.nl> 

Onderwerp: RE: Overzicht Herwijnen documenten 

-·-Graag meelezen in gevoegde studie. 

De vraag die ~voren gaat komen nadat deze studie on line wordt geplaatst is .. . Waarom zet je de 
radar niet op GZR (zie coverage diagrammen op PS). 
Kunnen jullie een kort krachtig antwoord schrijven waarom destijds GZR is afgevallen. Was dat alleen het 
coverage verschil (is slechter m.n. in de NW hoek) of was er meer. Graag een zelfdragend antwoord met 
alle argumenten erin aan de geadresseerden (aan en cc) van deze mail. ------Original Message----

From: ••••• Sent: dinsdag 5 november 2019 20:01 
To: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl> 
Cc: AL/HOB mindef.nl>; 
DMO/PROJN/STGP----mindef.nl>; AL/BSG 

rnTndernT>;iiii (LO, Ors. EMSD, BS A BSG/Mobpool 
mindef.nl>; BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nl>; •••I 

BS/AL/DCO mindef.nl>; Ir., OMO/DIR B&B/B OST 
<I mindef.nl> 
Subject: Re: Overzicht Herwijnen documenten 

Dag allen, 

Graag ook ••I en - even eerst ook naar laten kijken. 

Met vriendelijke groet, 



>Op 5 nov. 2019 om 20:00- Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
mindef.nl> het volgende geschreven: 

> 
>- bijgesloten het 11-12-2012 document. 
> 
> Als je het gelezen hebt en hem online wll hebben zal ik het anonimiseren en In een pdf omzetten. 
> 
> Het radarhinderonderzoek moet door TNO ook nog even geanonimiseerd worden, dan zal ik hem voor 
plaatsing aanbieden. De Defensiepresentatie zal ik zo nog naar- en doorsturen, die kan zo 
online. Over de presentatie van TNO moet ik nog even contact opnemen met TNO omdat ik die niet heb. 
> 
> De ALS mail zal ik morgen aanleveren. 
> 
> Met vriendelijke groet, 

~ Project!'!ler ADSS 
••••• Hoofd Projectbureau ACCS & 

> 
> ......................... ............. , ......................................... . 
> Directie Projecten 
> Defensie Materieel Organisatie 
> Ministerie van Defensie 
> Kromhoutkazeme I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht Postbus 90125 I 
> 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

> ····················· ············ · ······················ ················ > M +31 
> mindef.nl 
> W www.defensie.nl/dmo<http://www.defensie.nl/dmo> 

> Project Management Assistente: +31 •••••• 
> 
> AL/HDB 
> Verzonden: dinsdag 5 november 2019 17:31 
> Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
> mindef.nl>; BS/AL/HDB/Belmdwrs 
> mindef.nl>; BS/AL/DCO mindef.nl> 
> CC: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>; 
> AL/BSG mindef.nl>; luttge, MP, 
> KTZ (LO), Ors. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool mindef.nl>;--
> B, Ors. mindef.nl> 
> Onderwerp: RE: Overzicht Herwijnen documenten 
> 
>-en•• 
> 
> De twee power point presentaties uit 2018 moeten natuurlijk sowieso 
> onllne, - kun je die aanleveren bij- Zo ook de onderzoeken 
> windmoreiiSVan 27-7-17 en ALS van 29-11-17 die al zijn gedeeld met de 
> gemeente en kunnen dus ook online van 11-12-2012 moet ook online, maar zou ik wel even 
willen lezen vooraf, even lnschatten wat daaruit voort komt Kun je die toesturen? >-> 
>From:---
> Sent: ~mber 2019 08:31 
>To: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
> mindef.nl<mailto mindef.nl>>; Ingen, DC, van, 
> CORE, MA, BS/ AL/HDB 
> mindef.nl<mailto mindef.nl>>; SM, 
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> Ir., BS/ AL/HDB/Belmdwrs 
mindef.nl<mailto mindef.nl>>; •••• 

> Cc: I DMO/PROJN/STGP 
i::====~mindef.nl<mailto mindef.nl>> 

> ----mindef.nl<mailto••••••mindef.nl>>; •••I 
>~SG 
> mindef.nl<mailto=1. •••••lmindef.nl>>; •••• 
> KTZ (LO), Ors. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool 
> mindef.nl<mailto mindef.nl>> 
> Subject: RE: Overzicht Herwijnen documenten 
> 
>Dag 
> 
> En het advies is nu alles waar ja achterstaat en ongerubriceerd dat het 
wat het ambtelijke advies in deze is. 
> 
>Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
> Verzonden: maandag 4 november 2019 22:25 
> Aan: 

geplaatst wordt, hoor graag 

> mindef.nl<mailto : mindef.nl>>; •••••I 
> CORE, MA, BS/ AL/HOB 
> mindef.nl<mailto mindef.nl>>; ••I SM, 
> Ir., BS/AL/HDB/Belmdwrs 
> mindef.nl<mailto mindef.nl>>; •••• 
> BS/AL/DCO mindef.nl<mailto mindef.nl> > 
>CC: DMO/PROJN/STGP 
> mindef.nl<mailto••••••mindef.nl>> 
> Onderwerp: Overzicht Herwijnen documenten 
> 
> Goedenavond mevrouw ••I 
> 
> Bijgesloten het vanmiddag besproken overzicht van de aan Herwijnen gerelateerde documenten. 
> 
> Het document in regel 4 is het document dat nog via de internet pagina gedeeld moet worden. 
> 
> Met vriendelijke groet, 

~ ProjeJleider ADSS 
Hoofd Projectbureau ACCS & 

> 
> ··· ····· ·· ···· ·· ·· ····· ····· ········ ·· · ·· ·· ··· ···· · ····· ···· ··· ··· ··· ··· ······· ·· > Directie Projecten 
> Defensie Materieel Organisatie 
> Ministerie van Defensie 
> Kromhoutkazerne I Herculeslaan 1 I 3S84 AB I Utrecht Postbus 9012S I 
> 3S09 BB I Utrecht I MPC SSA 
> .. ... ... .......... ...... ... .... ...... .... .. ... ... .. ..... ........ .. .... . . 
> M +31 
> mindef.nl<mailto mindef.nl> 
> W www.defensie.nl/dmo<http://www.defensie.nl/dmo> 

> Project Management Assistente: +31 •••••• 
> 
> <Lage hoogte dekking MPR-opvolger Nieuw Milligen.docx.attachctrl> 
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........... e.S/_A_v_o_c_o ____________________________________ __ 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
cc: 
Onderwerp: 
Bijlagen: 

•••••• Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
woensdag 6 november 2019 12:18 

C-LSK/DO/C41SR 
FW: Overzicht Herwijnen documenten 
20121211 _lageHoogteDekkingMPRopvolgerNieuwMilligen.pdf 

- ik heb eerlljk gezegd geen idee. Weet jij misschien waarom indertijd niet voor GZR is besloten? 

Met vriendelijke groet, 

··············-Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS 

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

M +31 
mindef.nl 

W www.defensie.nl/dmo 
Project Management Assistente: +31 •••••I 
-----Oorspronkelijk bericht-----

AL/HDB 
Verzonden: woensdag 6 november 2019 11:44 
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP <"l~===~m~in~d~e~f.~nl>; 

C-LSK/DO/C4ISR mindef.nl>; EMSD, CLSK/PLV C-
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 mindef.nl> 
CC: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;······ 
-Al/BSG mindef.nl>; (LO), Ors. EMSD, BS/AL./BSG/Mobpool 

BS/AL/HDB/Belmdwrs mindef.nl>;•••• 
••••••• Ir., OMO/DIR B&B/B OST 

-·-Graag meelezen in gevoegde studie. 

-·--De vraag die naar voren gaat komen nadat deze studle on line wordt geplaatst is .. . Waarom zet je de 
radar niet op GZR (zie coverage diagrammen op PS). 
Kunnen jullle een kort krachtig antwoord schrijven waarom destijds GZR is afgevallen. Was dat alleen het 
coverage verschil (is slechter m .n. in de NW hoek} of was er meer. Graag een zelfdragend antwoord met 
alle argumenten erin aan de geadresseerden (aan en cc} van deze mail. ------Original Message----

From: ••••I 
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....... e_SJ_A_LJ_o_c_o ______________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: 

•••••• EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
donderdag 7 november 2019 10:11 

Aan: CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
CC: 
Onderwerp: FW: Overzicht Herwijnen documenten 

-Zie reactie van - hij gaat als het goed is vandaag nog reageren. 

Groet, 

-
Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
Verzonden: donderdag 7 november 2019 10:05 
Aan: EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
Onderwerp: RE: Overzicht Herwijnen documenten 

Staat op mijn lijst- maar ik kom er nog niet aan toe om het document even goed te bekijken. Ga ik 
ergens vandaag nOQdoen. 

Met vriendelijl<e groet, 

Dlrectie Projecten 
Defensle Materfeel Organisatie 
Mlnlsterle van Defensle 
Kromhoutk8zeme I Herculesl8M 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

Van: EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
Verzonden: donderdag 7 november 2019 09:58 
Aan: CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 <11•1 

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

Onderwerp: RE: Overzicht Herwijnen documenten 
Urgentie: Hoog -&-

mindef.nl>;••••I 

mindef.nl> 

Zie hieronder in het rood mijn aanvullingen. Mogelijk weet TNO of hier nav dit onderzoek nog 
vervolgacties zijn genomen. - kun jij dit met TNO kortsluiten? 

Met vriendelijke groet, 



-
Van: C-LSK/DO/C41SR 
Verzonden: donderdag 7 november 2019 08:38 
Aan: CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 mindef.nl>; 
•• EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 1 mindef.nl>; EMSD, CLSK/PLV C-
LSK/DO/C41SR/SAIR C2 mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 

mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Overzicht Herwijnen documenten 

-Is het mogelijk dat j ij zelf even afstemt? 
Ik kan me dan concentreren op andere vragen van Stas en NOS (ander dossier) 

Groet -
Van: CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
Verzonden: donderdag 7 november 2019 08:30 
Aan: C-LSK/DO/C41SR mindef.nl>; EMSD, 
BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr mindef.nl>; 

mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Overzicht Herwijnen documenten 

Hieronder mijn reactie. Graag eerst afstemmen met •• voordat we dit in de lijn communiceren. 

Ik neem aan dat we praten over het rapport in bijlage. 

Bij de conclusies wordt gesteld dat een nadere beoordeling nodig is voor een paar zaken (laatste twee zinnen 
pagina 6). Wat is hiermee gedaan? 

1. Plausibele BMD-scenario's: 
I. lk weet niet of hier iets mee is gebeurd. lk heb ook geen ldee of hler m een later tijdst1p nog 

iets is gedaan. Let wel dat het radar primair aangekocht is voor de air surveillance taakstelling 
en het wat mij betreft begrijpelijk is dat hier geen verder onderzoek gedaan is, omdat het 
ophogen van de radar nog steeds niet het gewenste effect geeft (staat ook in de conclus1e: de 
dekking tegen laagvliegers blijft blj een dergelljke masthoogte evenwel beperkt). 

2. Eis dekking lage hoogte irt masthoogte: 
i. Als uitgangspunt is gesteld een "onverstoord radarbereik van- boven de randstad" en een 

optimale aanvulling op de radar in Wier; 
Ii. De hoogte-variatiekaarten betreffen de positie van Nw-Milligen 
iii. Een afdoende dekking boven de randstad wordt vanuit Nw-milligen bereikt bij een masthoogte 
van~ {140?) 

a. Bouwtechnisch een vraagstuk wb haalbaarheld 
b. Zeer kostbaar 
c. Geen optimale aanvulling op Wier 

iv. Grove stelgregel TNO: lm verhoging mast= lkm verder zicht (=opschuiven schaduw) 
Ik weet niet of destijds hier nog verder naar gekeken is. In het huidlge alternatleven onderzoek hebben 
wij dit wel gedaan. Het lijkt erop dat de eis destijds alleen dekklng vanaf- voet is geweest en dat dlt 
op 60 meter hoog nog niet afdoende is om het gehele gebied af te dekkef1lleVert ook bljna nlets op 
richting het oosten). 
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Als ik kijk naar de afbeeldingen van de ophoging, lijkt het of die situatie een groter oppervlakte dekt. Is dit 
meegenomen in de afweging? 

1. Het te bereiken effect van-dekklng boven de randstad (Nw Mllligen) en de optimale aanvulling op Wier 
(Gilze-Rijen) vereist een significant hoge mast. Gezien de kans dat dit bouwtechnisch niet te realiseren is (de 
radar weegt 7a 10 ton) irt te verwachten kosten en de lnvloed op het landschap is deze optie niet verder 
onderzocht 

Zie het vorige antwoord. In het onderzoek wordt duidelijk gezegd dat het ophogen van de radar ervoor 
zorgt dat de dekking beter gaat worden, echter dat de dekking tegen laagvliegers beperkt bliJft. Het effect 
mbt dekking vanaf- voet blijft te beperkt (zeker kijkende naar de oostkant) . 

Grt-

Van:········· C-LSK/DO/C41SR 
Verzonden: donderdag 7 november 2019 07:31 

Aan: EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr •••llmindef.nl>;······· Ing., 
DMO/PROJN/PROJN DIP min def .nl> 
CC: CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 <ll•••••im:n,i[!!nQjdetlf.:ffinl>;······ 

mindef.nl> 
Onderwerp: FW: OVerzlcht Herwijnen documenten 

Lukt het jullie om de vragen te beantwoorden? 
Ik heb geen inzage in het rapport waar naar wordt gerefereerd. 

Groet -

Onderwerp: RE: OVerzicht Herwijnen documenten 

Goedenavond, 

Paar vragen naar aanleidlng van het rapport: 

Bij de conclusies wordt gesteld dat een nadere beoordeling nodig is voor een paar zaken (laatste twee zinnen 
pagina 6). Wat is hiermee gedaan? 
Als ik kijk naar de afbeeldlngen van de ophoging, lijlct het of die situatie een grater oppervlakte dekt. Is dit 
meegenomen In de afweging? 

Alvast bedankt voor de reactie. 
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Met vriendelijke groet, 

Onderwerp: RE: Overzicht Herwijnen documenten 

-et al, 

Geen aanvulllngen. Daarblj zal naar mljn menlng de betere dekklng van het luchtrulm rlchtlng het VK mlnlmaal zljn, 
aangezlen GZR tov Herwljnen geograflsch gezJen nlet heel veel meer rlchting het Westen llgt. Ik betwljfel zelfs of de 
afstand tot aan de kustlljn nlet nagenoeg hetzelfde Is voor belde locatles. 

Groat, -Van:•••••••••••••••••• Verzonden: woensdag 6 november 2019 15:14 

Aan: ;5AIL/1Hloie555!B;m~in~d~e=f.n~t~>;:5~5~;;~1n~8e··~o~M~o/PROJN/PROJN DIP mindef.nl>; C-l5K/DO/C41SR mindef.nl>;···· 
AOCS NM/710SQN mjndetnl>; EMSO, BS/AL/OS/Dir. 

Plan./ AfdLuOptr mlndef.nl> 

CC: DMO/PROJN/STGP ii~mjin~d~e~f.~nl~>;~~=~iii;A~L/~B~S~G~~==· mindef.nl>; (LO), Ors. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool mindef.nl>; 
BS/AL/HDB/Belmdwrs • mindef.nl>; BS/AL/DCO mindef.nl>; 

Ir., OMO/DIR B&B/B OST mindef.nl>; CLSK/PLV C-
l5K/DO/C41SR/SAIR C2 mlndef.nl> 
Onderwerp: RE: Overzlcht Herwijnen documenten 

.. etal, 

Met slecht twee luchtgevechtsleidingsradars binnen Nederland, waarbij een radar zo ver mogelijk naar het 
noorden moet worden geplaatst om het NAVO-luchtruim boven de Noordzee af te dekken, komt de 
plaatsing van de tweede radar erg nauw om een optimale dekking te waarborgen, benodigd voor 
uitvoering van de grondwettelljke taak om het ~ luchtruim te bewaken en beschermen. Ult het 
onderzoek blijkt dat de radardekking vanaf Herwijnen operationeel optimaal is en Gilze-Rijen niet. 
Herwijnen biedt in vergelijk met Gilze-Rijen: 
- Votledige lage dekking ~ meter) van de Randstad. 
- Betere redundantie binneiihet Nederlandse territorium en het NAVO verantwoordelijkheidsgebied in 
relatie tot de radardekking vanaf Wier. 
- Minder overlap met de radardekking van de Belgische radars. 
- Betere aansluiting op de radardekking van de Duitse radars. 

4 



Het enige voordeel van Gilze-Rijen is een betere dekking van luchtruim richting het Verenigd Koninkrijk. 
Oat voordeel weegt operationeel geenszins op tegen de nadelen van de suboptimale radardekking boven 
de rest van het verantwoordelijkheidsgebled. 

--Aanvullingen? 

Groet, 

-
-----Oorspronkelijk bericht-----

--Graag meelezen in gevoegde studie. 

-·--De vraag die naar voren gaat komen nadat deze studie onllne wordt geplaatst is ... Waarom zet je de 
radar niet op GZR (zie coverage diagrammen op PS) . 
Kunnen jullie een kort krachtig antwoord schrijven waarom destijds GZR is afgevallen. Was dat alleen het 
coverage verschil (is slechter m.n. in de NW hoek) of was er meer. Graag een zelfdragend antwoord met 
alle argumenten erin aan de geadresseerden (aan en cc) van deze mail. -

Dag allen, 

Graag ook- en - even eerst ook naar laten kijken. 

Met vriendelijke groet, 
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>Op 5 nov. 2019 om 20:00- Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
<11••••lmlndef.nl> het volgende geschreven: 
> 
> - bijgesloten het 11-12-2012 document. 
> 
> Als je het gelezen hebt en hem online wil hebben zal ik het anonlmiseren en In een pdf omzetten. 
> 
> Het radarhinderonderzoek moet door TNO ook nog even geanonimiseerd worden, dan zal ik hem voor 
plaatslng aanbleden. De Defenslepresentatie zal ik zo nog naar- en doorsturen, die kan zo 
online. Over de presentatie van TNO moet ik nog even contact opnemen met TNO omdat ik die niet heb. 
> 
> De AL.S mail zal ik morgen aanleveren. 
> 
> Met vriendelijke groet, 

: Projectleider ADSS 
> 

Hoofd Projectbureau ACCS & 

> ................................. , ................. ......................... .... . 
> Di rectie Projecten 
> Defensie Materieel Organisatie 
> Ministerie van Defensie 
> Kromhoutkazeme I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht Postbus 90125 I 
> 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 
> ....................................................................... . 
> M +31 
> mindef.nl 
> W www.defensie.nl/dmo> 
> Project Management Assistente: +31 •••••• 
> 
> AL/HOB 
> Verzon en: ins ag 5 novem er 2019 17:31 
> Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
> ~mindef.nl>;. BS/AL/HDB/Belmdwrs 
> mindef.nl>; BSTAL/DCO mindef.nl> 
>CC: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>; 
> AL/BSG mindef.nl>;~~==~ 
> KTZ (LO), Ors. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool ~mindef.nl>; 
> B, Drs. mindef.nl > 
> Onderwerp: RE: Overzicht Herwijnen documenten 
> 
>-en•• 
> 
> De twee power point presentaties uit 2018 moeten natuurlijk sowieso 
> online, - kun je die aanleveren bij- Zo ook de onderzoeken 
> wlndmolens van 27-7-17 en ALS van 29-11-17 die al zijn gedeeld met de 
> gemeente en kunnen dus ook online Rapport van 11-12-2012 moet ook online, maar zou ik wel even 
willen lezen vooraf, even inschatten wat daaruit voort komt Kun je die toesturen? >-> 
>From:.__ 
>Sent: ~mber 2019 08:31 
>To: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
> min e .n <mailto mindef.nl>>; 
> CORE, MA, BS AL/HOB 
> mindef.nl<mailto••••••mindef.nl>>; ••I SM, 
> Ir., BS/AL/HDB/Belmdwrs 
> mindef.nl<mailto: lmindef.nl>>; 
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mindef.nl<mailto mindef.nl>> 
DMO/PROJN/STGP 

> mindef.nl<mailto••••••mindef.nl>>; Koebrugge, 
> SA, BSc, BS/ AL/BSG 
> ~mindef.nl<mailto=--.mindef.nl>>; Luttge, MP, 
>~so, BS/AL/BSG/M~ 
> mindef.nl<mailto mindef.nl>> 
>Subject: RE: Overzicht Herwijnen documenten 
> 
>Dag-
> 
> En het advies is nu alles waar ja achterstaat en ongerubriceerd dat het geplaatst wordt, hoor graag 
wat het ambtelijke advies in deze is. 
> 
>Van: ----- Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
> Verzo~vember 2019 22:25 

>Aan:····· 
> ~mindef.nl<mailto~ lmlndef.nl>>; 
> CORE, MA, BS/AL/HOB 
> mlndef.nl<mailto· mindef.nl>>; SM, 
>Ir., BS/AL/HOB/Belmdwrs 
> mlndef.nl<mailto mindef.nl>>; •••• 
> BS/AL/DCO mindef.nl<mailto mindef.nl>> 
> CC: DMO/PROJN/STGP 
> mindef.nl<mailto······mindef.nl>> 
> Onderwerp: Overzicht Herwijnen documenten 
> 
> Goedenavond mevrouw ••I 
> 
> Bijgesloten het vanmiddag besproken overzicht van de aan Herwijnen gerelateerde documenten. 
> 
> Het document in regel 4 is het document dat nog via de internet pagina gedeeld moet worden. 
> 
> Met vriendelijke groet, 

~ Projectleider ADSS 
Hoofd Projectbureau ACCS & 

> 
> .. ........... .. ...... ................ ...... .... .... ...... ..... ................. .. 
> Dlrectie Projecten 
> Defensle Materieel Organlsatle 
> Minlsterie van Defensie 
> Kromhoutkazeme I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht Postbus 90125 I 
> 3S09 BB I Utrecht I MPC SSA 

> ······· ··· ·································· ····· ·· ······ ··· ·········· ·· 
> M +31 
> mindef.nl<mailto•••••mindef.nl> 
> W www.defensie.nl/dmo> 
> Project Management Assistente: +31 
> 
> 
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~.a.SJ.A_v_o_c_o ____________________________________ __ 

-Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

Oat is goed nieuws. 

rijksoverheid.nl> 
donderdag 7 november 2019 16:27 

EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; tno.nl; 
CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2; 

PLV C-LSK/00/C41SR/SIE 
••••••••• C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 

RE: overeenkomst gebruik radardata Kleine Bregel en DOsseldorf 

Betekent dit nu ook dat het leveren van de data is gestart? En dat TNO er al mee rekent? En zo (nog) niet, wanneer 
zal dat het geval zijn? 

Groet, 

Van: mindef .nl 
Verzonden: donderdag 7 november 2019 16:19 

CC: mindef.nl; tno.nl;······mindef.nl;••••••mlnezk.nl; ~Aa~n=:~~~~~~~ mindef.nl; mindef.nl 
Onderwerp: RE: overeenkomst gebruik radardata Kleine Brogel en Dusseldorf 

Beste••• 

Deze case betreft MASS-radars (luchtverkeersleiding). 

Het bleek dat er geen formele overeenkomst nodig was, dit werd al ondervangen door de voorwaarden waaronder 
Belglsche en Dultse collega's leveren aan het lntentlonele radarnetwerk (RADNET). Dlt zijn dezelfde (goede) 
voorwaarden als waaronder wij radardate leveren. 
Wei is gekeken naar de mogelijkheld dat een radar uitgefaseerd zou kunnen warden, die kans leek hier klein. 

Groet, 

-
rijksoverheld.nl> 

Verzonden: donderdag 7 november 2019 10:01 

Aan: Al/OS/Dir. Plan./Afd IV&C41 <II•••• mindef.nl>;········ 
C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 mm def .nl> 

tno.nl>; 
CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SA~lllR~C~2~=====~m~i~nd~ei,.f. n!nl>; -··· 1 minezk.nl> 

Onderwerp: overeenkomst gebruik radardata Kleine Brogel en DOsseldorf 

Heren, 



Afgelopen jaar heeft ltkol gewerkt aan afstemming met de Belgische en Duitse collega's om vast te 
leggen dat de radardata van Kleine Brogel en DOsseldorf SOd gebruikt kunnen worden om het radarbeeld in zuidoost 
Nederland zodanig te verbeteren dater geen nleuwe steunradar in die gebieden behoeft te worden aangeschaft. 

De overeenkomst zou eind 2019 gereed moeten zijn en van kracht moeten worden. Kunt u mij bevestigen dat die 
situatie thans is bereikt, of op korte termljn zal ingaan? lk zou dat nl. ook grqag wlllen delen met onze coilega's van 
EZK en met de regionaie overheden. 

Hoor graag. Vriendelijke groet, 

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

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

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

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: 

Prima, 

Als toevoeging: De MASS-radars vormen een goede aanvulling voor de LGL als het gaat om het 
begeleiden van trainingsvluchten van onze fighters. Voor Air Surveillance (luchtruimbewaking) mogen 
we echter niet afhankelijk zijn van deze sytemen. 

Greet, 

-
Verzonden: vrijdag 8 november 2019 10:26 

i~a~n~:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ CC: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; CLSK/PLV C-
LSK/DO/C41SR/SAIR C2; minezk.nl; PLV C-LSK/DO/C41SR/SIE ATM; 

C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2; tno.nl; tno.nl 
Onderwerp: RE: overeenkomst gebruik radardata Kleine Brogel en Dusseldorf 

Hallo-

Oat Is mij volstrekt duidelljk hoor. 
Het vergt lnderdaad continue uitleg want die twee systemen kunnen elkaar nlet vervangen. De 
verkeersleldlngsradars kunnen de gevechtsleldlngsradars wel enigszins ondersteunen door het luchtbeeld te 
completeren, maar ook zo'n detail moet zeker nlet te veel worden genoemd want dan loopt alles weer door elkaar 
in de belevlng van velen. 

Mljn bemoetenls met radars Is echter op vele fronten het geval. Daarom lopen mljn vragen ook wel eens door 
elkaar. De vraag over de voortgang van de overeenkomst met de Belgen (en de Duitsers) heeft dan ook helemaal 
niets te maken met de case Herwljnen. 

Vrlendelljke groet, 

Van: mindef .nl mindef .nl> 
Verzonden: vrijdag 8 november 2019 10:21 

r:a~n::~~~~~~~~~~~~~~~r-ij·k~so~v~e~rh~e~1d~ ... nrul;>,~·==========~t~no~.~n~IJJ.!; CC: mindef.nl; mindef.nl;I minezk.nl:•••••l!Jm[l]innQ.de~f~. n!!;I: 
mindef.nl: tno.nl 

Onderwerp: RE: overeenkomst gebruik radardata Kleine Bregel en Dusseldorf 

Goedemorgen •••• 

We moeten wel zorgen dat we twee zaken gescheiden houden, ook in onze communicatie naar de 
buitenwacht: 

• Verstoring van de luchtverkeersleidingsradars door windmolens, en de mogelijke mitigatie 
daarvan met behulp van (invul)radars of deling van radarinforrnatie met buurlanden. 

• Verstoring van luchtgevechtsleidingsradars door windmolens. 

(Paglnanummer] 



Dit zijn en blijven twee separate cases, met beide hun eigen gebruiksomstandigheden en 
radardekkingseisen. Laten we niet het verkeerde beeld scheppen dat luchtverkeersleidingsradars 
binnen of buiten Nederland een verstoring van luchtgevechtsleidsingsradars door windmolens zou 
kunnen mitigeren, en visa versa. 

Groet, 

-
rljksoverheid.nl> 

Goedemorgen -

Dank voor deze toevoeglngen want nu weten we dus waar we aan toe zljn. Organisatorlsch Is het geregeld en 
technlsch wordt er nu hard aan gewerkt. Oat we nu lnschatten vanaf (ergens begin) 2020 de baseline hlermee te 
kunnen aanvullen Is nog steeds goed nleuws. 

Oat- nu druk Is met Herwljnen, dat weet lk en dat Is ook goed want 'Herwljnen' heeft nu domweg de hoogste 
prloritelt. Oaar zal nlemand jullie op aanspreken. 

Vrlendelljke groet (en vandaag kom lk nog met een paar verzoeken voor Herwljnen ... ) 

••••••••1••••1tno.nl> 
Venonden: vrijdag 8 november 2019 09:21 
Aan: rijksoverheld.nl> 

CC: mlndef.nl: min~dieif .• nil:::;:-:;mliinidieif .~nl:•••••••.m!!ll!in~et,!zkk.ll!nl; 
mindef.nl: mindef.nl:I - tno.nl> 

Onderwerp: RE: overeenkomst gebruik radardata Kleine Brogel en Dusseldorf 

Beste··· 

Het koppelen van de data van Kleine Brogel is dus organisatorisch geregeld. Het modelleren van de radar In PERSEUS 
heeft helaas behoorlijk wat meer voeten in de aarde. 
Mijn gereedheidsverwachting van oktober hebben we verre niet gehaald. Het bleef lange tijd stil vanuit Belgie 
omdat de specificatie van de radar eerste door de Belgische defensie moest warden goedgekeurd. Het betreft 
namelijk een nieuwe radar, die door lntersoft-Electronics wordt geleverd. De data begint nu echter wel binnen te 
druppelen. Maar deze moet worden verwerkt door-- en die heeft zijn handen vol aan Herwijnen, op dit 
moment. Dus het Is even 'vechten' om aandacht. Tegen de tljd dat we de eerste resultaten hebben moeten we dit 
eerste overleggen aan lntersoft, voor de laatste puntjes op de i. Hoeveel tijd dat reviewen gaat kosten weet ik neg 
niet. 
lk hoop dat we begin komend jaar de radar mee kunnen gaan nemen met baseline 2020. 

Groeten, -
[Paglnanummer] 



From: mindef.nl mindef.nl> 
Sent: donderdag 7 november 2019 16:19 
To: rijksoverheid.nl 
Cc: mindef.nl; tno.nl>; mindef.nl~ 

minezk.nl: mindef.nl; mindef.nl 
Subject: RE: overeenkomst gebruik radardata Kleine Brogel en Dilsseldorf 

Beste·--

Deze case betreft MASS-radars (luchtverkeersleiding). 

Het bleek dater geen formele overeenkomst nodig was, dit werd al ondervangen door de voorwaarden 
waaronder Belgische en Duitse collega's leveren aan het intentionele radametwerk (RADNET). Dit zijn 
dezelfde (goede) voorwaarden als waaronder wij radardate leveren. 
Wei is gekeken naar de mogelijkheid dat een radar uitgefaseerd zou kunnen worden, die kans leek hier 
klein. 

Groet, 

-
rlJksoverheld.nl> 

Verzonden: donderdag 7 november 2019 10:01 

Aan: AL/OS/Dir. Plan./ Afd IV&C41 <11•••••1nm~irund~et[f.Jl!nl>; ••••••• 
C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 mindef.nl> 

c~=====:~= CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SA~lllR~C2~======m~i~nd~e[.f.nnJI>; -··· <I tn.Q..n.I>;········ ····<I minezk.nl> 
Onderwerp: overeenkomst gebruik radardata Kleine Bregel en DOsseldorf 

Haren, 

Afgelopen jaar heeft ltkol gewerkt aan afstemmlng met de Belglsche en Oultse collega's om vast 
te leggen dat de radardata van Klelne Brogel en DOsseldorf sad gebrulkt kunnen worden om het radarbeeld In 
zuldoost Nederland zodanlg te verbeteren dat er geen nleuwe steunradar In die gebleden behoeft te worden 
aangeschaft. 

De overeenkomst zou elnd 2019 gereed moeten zljn en van knscht moeten worden. Kunt u mlj bevestlgen dat die 
sltuatle thans Is berelkt, of op korte termljn zal lngaan? Ik zou dat nl. ook graag wlllen delen met onze collega's 
van EZK en met de reglonale overheden. 

Hoor graag. Vrlendelljke groet, 

Dit bericht k an inlormatie bevatten die niet voor u is bestemd lndien u 111et de geadresseerde bent of d1t berich! abusieve 'jk aen u is toegezondcn . wordl u 
verzocht dat aan de afzender le me Iden en t1e1 be1icht le verwijderen. De Staal aanvaardt geen aansprakel Kheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdl met risico's verbonden aan het elektronisch ver:zenden vim oorichten 
This message may contain information that 1s not iritended for you. If you are not the addressee or i f this message was s.ml 10 you by mistake. you ere 
requested to inform the sender and delete the message The State accepts no Nability for damage of any kind resulting from the risks inherenr in the 
e lect1onic 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. 

[Paginanummer] 



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 - 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 boudt 
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] 
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__ e .. s1 .. A_L1 .. o_c_o ___________________ _ 

Van: 
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 15:44 
Aan: 

-:1:.11:~~~~~~~=1nigl.,ioiMIOl/P~R=O~J~N/~P~R=O~JNDI~ I rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nl;······· 
EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; CLSK/PLV C-
LSK/DO/C41SR/SAIR C2 

CC: 
Onderwerp: RE: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek 

-et al, 

OK, dat had ik even niet meegekregen. Ik denk overigens dat met de 5 criteria het zoekgebied niet 
significant anders uit zou pakken. 

De combinatie is m.i. eenvoudig (zonder afbreuk te doen aan het vele werk wat het kost): elk criteria 
levert een zoekgebied op. Leg ze alle vijf over elkaar, et voila, het definitieve zoekgebied is de overlap 
van de vijf gebieden. 

Samenkomen volgende week dinsdag is een goed plan, dan kunnen we alle plaatje bekijken; ook de 
geclassificeerde PERSEUS. Schlkt 11 - 12.30u in Den Haag (tijd ivm files)? 

Groet, 

-
Van: -
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 14:59 

A~~n~: !55~iiiiiEEl!!P~~~~ ·======Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nl;I EMSD, BS/AL/OS/Dir. 
Plan./AfdluOptr; CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
CC: 
Onderwerp: RE: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek 

-
lk meen mij te herinneren dater in een overleg met de--een vereenvoudigingsslag is doorgevoerd wat heeft 
geresulteerd in de thans toegepaste methodiek. Expliciet is toen ook vastgesteld (na enig debat) dat de twee criteria 
gelijkelijk gewogen moeten worden. 

Kan jij svp aangeven hoe deze 5 criteria moeten worden gecombineerd? 

Vriendelijke groet, 

-
PS: Wellicht is het beter volgende week dinsdag bijeen te komen. Wij verwachten dat de PERSEUS berekeningen dan 
gereed zijn. 



From: mindef.nl mindef.nl> 
Sent: Tuesday, November 12, 2019 2:48 PM 

i~o~:==~~=~~~~~t~n~o:.n:l>i;~~~~~~m~inidieif.inil;~==~~~r~ij~k~so:v:e:rh:e:i:d~.n l: rijksoverheid.nl; mindef.nl: mindef.nl 
Cc: tno.nl>; tno.nl> 
Subject: RE: Eerste en voorloplge resultaten van het locatleonderzoek 

Hmmm, - dat is m.i. niet het complete plaatje. Ik heb vijf operationele criteria aangeleverd: 

• Dekking boven de randstad op •••I 
• Optimale dekking binnen het Nederlandse territorium met Wier. 
• Optimale dekking binnen het Nederlandse territorium zonder Wier. 
• Optimale dekking binnen het NAVO verantwoordelijkheidsgebied ( = NL Flight Information Region) 

met Wier. 
• Optimale dekking binnen het NAVO verantwoordelijkheidsgebied zonder Wier. 

Groet, 

-
Van: - tno.nl> 
Verzonden: dlnsdag 12 november 2019 14:29 

~
:a:n::55E5~~~1~n=g·~· :DMO/PROJN/PROJN DIP min def .nl>; •••••lr!Jriil!£ksgo!Yv~erd:h~e.[£i dL.!.n}!;I : 

riiksoverheid.nl: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
min def .nl>; CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 <11•••••1.aml!.!lnli;;d~ef:Jf.no.!I>; 

~~llllllllllllll'!lllllllllll~~~lllllllilll::::::::::::~·m~in~dieif .~nl> CC: tno.nl>; <11••••••tno.nl> 
Onderwerp: RE: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek 

Beste •• 

De dekking voor de sltuatie dat de radar te Wier in onderhoud is zit momenteel niet In het crlterium. Wat er wel in zit: 
'zoveel mogelijk aanvullend'. Het criterium waarvan nu is uitgegaan is aangeleverd door CSLK. 

Vriendelijke groet, 

-
From: mindef.nl <11•••••.!Jm!}ji[!nf!de~f[J.nrui> 
Sent: Tuesday, November 12, 2019 2:13 PM 

To: - t!!Q,n!>; riiksoverheid.nl: 

- maar ik denk dat je "aanvullend op Wier" ook moet lezen als "gunstig in geval de Wier radar in 
onderhoud of storing is". En in dat geval zijn de windturbines wel degelijk belangrijk. 

Met vriendelijke groet, 

Hoofd Pro3ectbureau 1@5 k Projectle1der Aos5 
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Olrectle Projecten 
Defensle Materleel Organisatie 
Mlnlsterle van Defensle 
Kromhoutkazeme I Herculeslaan 1 I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

Van: - tno.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 13:42 

Aan: ~~~~~~~~r~Hk~s;o~vieirh~eiid~.~n~l>~;~~~~~~~~~~~~~~~r~ii~k~so~vielrihe~i~d~. nlll>; EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr mindef.nl>; 
CLSK/PLV C-LSl</DO/C41SR/SAIR C2 mindef.nl>; EMSO, CLSK/PLV C-
LSK/DO/C41SR/SAIR C2 mlndef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 

CC: tno.nl>; 
Onderwerp: RE: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek 

Beste··· 

Je moet wel bedenken dat door het criterium 'aanvullend op Wier' die afscherming door windturbines in de Flevopolder 
er niet toe doet. Het aangehangen plaatje zal dit verduidelljken. De rode stippen zijn windturbines. 

Vriendelijke groet, 

-
From: • riiksoverheid.nl> 
Sent: Tuesday, November 12, 2019 1:00 PM 

To: - tno.nl>;i5~;;:::1:55;~eiriri1kisoivieirihieiid~.n~I>~;~ mindef.nl: mindef.nl; mindef.nl 
Cc: tno.nl>; tno.nl> 
Subject: RE: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek 

-Dank voor het delen van de eerste resultaten. Ik ben benleuwd of dlt een echt brulkbare analyse zal opleveren. In de 
al wel met PERSEUS ultgevoerde analyse bleek Leusderhelde absoluut nlet geschlkt als vestlglngsplaats vanwege de 
grote berelkproblemen naar het westen, noorden en zuldoosten ais gevolg van de hoogbouw In Utrecht en de 
verschlllende heuvels In de omgevlng. Ook bleken wlndparken In Flevoland net zulke obstakels als vanaf Nleuw 
Milllgen gezien. 

Daarom is het wel ongemakkelijk dat die locatle hler wel zo goed scoort. Daar moeten we nog eens goed over 
nadenken. 

De volgorde van de overige locatles verbaast mij nlet echt: hoe westelljker, hoe ongelukkiger in verband met de 
llgglng ten opzlchte van Rotterdam, zo lljkt het. 

Wordt vervolgd 

Groet, 

• 
3 



van: - tno.nl> 
Yerzonden: dinsdag 12 november 2019 10:11 
Aan: rijksoverheid.nl>; 

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

Onderwerp: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek 

Heren, 

Bijgaand is een tabel met eerste, voorloplge resultaten van het locatieonderzoek. 

Uitgangspunten: 
a) Analyse op basis van line-of-sight, wat openbaar te maken is 
b) Zoals afgesproken zijn er twee criteria toegepast: 

1. dekking randstad (de randstad omvat het groene hart) 

riiksoverheid.nl>; 
mindef.nl 

2. dekklng Nederland aanvullend op Wier (Nederland wordt begrensd door de. mijls zone en de grenzen met 
Belgle en Dultsland) 

c) De criteria worden gelijk gewogen. 
d) De antennehoogte is 24 m boven maaiveld. 

Mijn 'voorlopig' in de eerste zin houdt in dat ik de resultaten nog wil checken. Om die reden heb ik de verspreiding van 
deze e-mail beperkt gehouden. Ook PERSEUS wordt door ons voor de analyse ingezet, thans is echter nog niet bekend 
of PERSEUS dezelfde rangorde oplevert. 

Aarzel niet om commentaar te leveren. 

Mlsschlen is het een ldee om elnd deze week bijeen te komen? 

Vriendelijke groet, 

-
From: -
Sent: Friday, November 8, 2019 4:20 PM 
To: njksoverheid.nl> 

Cc: tno.nl>;········ <1••••••IJ:Jnilik~s2ov~e~r:bh~e~idlJ. nilll> 
Subject: RE: Alternatleve locatle Meerkerk 

OK, zeer bedanktl lk verwacht maandag een tabel te hebben met 

Oppervlak line-of-sight dekking boven de randstad 
Oppervlak line-of-sight dekklng boven Nederland, aanvullend op Wier 

Vriendelijke greet, 

-This message may contain Information that Is not Intended for you. If you are not the adchssee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to Inform the sender and delete the message. TNO aoceiu no lablHty for the content of this e-mall, for lhe manner In which you use It and for 
damage of any kind resulting from the risks Inherent to the electronic transmission d messages. 
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Dit berich1 ka11 iniormati& bevatten die niet voor u is bestemo. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievel11k aan u is toegezonden word! u 
verwchl dat aan de afzender te melden en het bench! le verwt1deren. De Staal aanvaardt geen a2nspr2kelijkhe1d voor schade. van we;ke aard ook. c1e verband 
houdt met ris1co's verbonden aan hel elektron1sch verzenden van benchten 
Th:s message may contain info'mation that 1s no1 intended for you i1 you are 1101 lhe addressee or 1l ll1is message v.•as sent to you by mistake· you are requested 
to inform the sende1 and delete the message. The State accepts no liability for dariage ol any kind resutting from the risks inherent in the eiectron1c 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 m·elden 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. 

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 ook, 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 274 
.......... s.SJ_A_v_o_c_o ____________________________________ _ 

Van: 
Verzonden: 

•••••• EMSO, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
woensdag 13 november 2019 09:24 

Aan: ••••••• CLSK/PLV C-LSK/00/C41SR/SAIR C2;······ 

Onderwerp: RE: Eerste en voorlopige resultaten van het tocatieonderzoek 

-en-

Dlt Is de lnsteek geweest nav het laatste gesprek blj TNO. - om jou lets te ontzorgen (lk kan In alle mall dit plaatje 
nlet meer vlnden), maar RVB ls het zoekgebled gaan verklelnen door het toepassen van ultslultlngscrlterla. De 
gebleden die hlerdoor zljn overgebleven llggen voornamelljk In het Noord I Noordoosten van het zoekgebled. In het 
Zulden ls alles ultgesloten door het toepassen van deze criteria op het zoekgebled. Ik deel de menlng dat het 
benoemen van de andere criteria In het onderzoek de keuze alleen maar kan versterken. 

- mlsschlen kun j lj dat plaatje nog vlnden In jouw mailbox. Het betreft het zoekgebled lncluslef alle clrkels etc. 

Greet, -
Van: CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
Verzonden: woensdag 13 november 2019 08:17 

Aan:·················· 
Plan./ AfdluOptr 

•••••• EMSO, BS/AL/OS/Dir. 

Onderwerp: RE: Eerste en voortopige resultaten van het locatieonderzoek 

-Sinds ik aan boord ben is de insteek voor het zoekgebied Randstad lkft + optimale aanvulling op Wier 
(met Wier en zonder Wier). 

Zie bijlages voor wat historie in de mailing. 

Grt-

Van:·················· 
Verzonden: woensdag 13 november 2019 07:33 
Aan: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr ..... mmdef.nl>; 
CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 mlndef.nl> 
Onderwerp: RE: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek 

Hoi-en-

Is het idd zo gelopen? 

Gevaar hiervan is dat we een locatie vinden die relatief ver naar het zuiden ligt, waarbij we slechte 
dekking hebben naar het noorden als Wier (on)gepland uitstaat of in BMD stare. 

Anyway, als dit een gepasseerd station ism locaties in het zoekgebied bieden ons voldoende dekking, 
dan vind ik dat we toch iets moeten zeggen over de afdekking van de NAVO TPA. Al is het alleen maar In 
woorden in het rapport. Oat we bv de prio leggen bij randstand en aanvulling op Wier, en dat daarmee 
ook de behoefte aan dekking binnen de NAVO TPA afdoende is gecovered ofzo. 



Groet, 

-
rijksoverheid.nl> 

Verzonden: dinsdag 12 november 2019 16:23 

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

rijksoverheid.nl>; EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
mindef.nl>; CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 mindef.nl> 

CC: tno.nl>; 
Onderwerp: RE: Eerste en voorloplge resultaten van het locatieonderzoek 

Heren, 

We moeten oppassen dat we de dlscussle van vorlge maand nlet lneens moeten gaan overdoen. Daarnaast Is de 
rekenslag die- nu ultvoert vooral bedoeld voor een onderllnge vergelljklng. Nlet als een absolute beoordellng. 

De discussle over de criteria die moesten lelden tot de afbakenlng van het zoekgebled zljn we gestart met de door 
- genoemde aandachtspunten. Gaandeweg bleek echter dat deze elkaar ernstlg In de weg zaten en dat de 
Onderlinge weglng erg moeilljk zou zljn. Daarom hebben we ultelndelljk gekozen voor een vereenvoudlglng naar de 
belangrljkste twee criteria : afdekklng Randstad en optlmale afdekklng rest van Nederland bulten het prlmaire berelk 
van Wier. Oaarnaast Is toen gekozen voor een gelljkwaardlge waardering. Met andere woorden: de twee 
dekklngskaarten werden over elkaar heen gelegd en het gebled dat belde criteria pakte bleef over. Het zoekgebied is 
lntussen gepubllceerd. Daar kunnen we dus sowleso niet op terugkomen. 

Neemt nlet weg dat het lnteressant kan zljn om te zlen wat er gebeurt wanneer de gedachte van- nu wordt 
gevolgd om 5 afzonderlljke zoekgebieden te comblneren. Oat zou ik echter wlllen doen nadat we deZe vergelljklngen 
hebben afgerond. 

De lntussen geselecteerde locatles waar we verder op moeten lnzoomen, zljn niet allemaal even geschlkt voor een 
radarstatlon. Essentleel Is de vraag of de locatle kan voldoen aan de operatloneel te stellen eisen. Vorige week !let 
- met PERSEUS zlen dat er qua zlcht nadelen zltten aan locatles die eerder met CARPET t evoorschijn kwamen als 
potentleel geschikt. Zo ook Leusderhelde. Omdat Leusderhelde een milltalr oefenterrein Is, zou een reallsatle daar 
welllcht snel mogelljk zljn. Daarom wllden we daar als eerste ultslultsel over hebben. PERSEUS leerde ons dat de 
Leusderhelde slecht zicht geeft op het gabled ten westen van Utrecht en Rotterdam vanwege de Utrechtse hoogbouw. 
Ook was naar het zuidoosten het zicht slecht door de zuidelljke Utrechtse Heuvelrug. Naar het oosten was de invloed 
van de Veluwe sterk merkbaar en de windparken In Flevoland gaven gelljksoortlge beperklngen te zien naar het 
noorden als thans vanuit Nleuw Milllgen het geval Is. Leusderhelde werd door- derhalve als volstrekt 
onacceptabel gekwaliflceerd. 

Omdat de plaatjes van PERSEUS voor de SMART·L nlet kunnen worden gepubllceerd, terwljl we er niet aan zullen 
ontkomen om onze bevindlngen openbaar te maken, ontstond de gedachte om de locatles met CARPET te vergelljken. 
Deze plaatjes kunnen wel worden gepubllceerd. De beperklngen aan CARPET maken het echter alleen geschikt voor 
een onderllnge vergelljklng. Dat zou kunnen resulteren In een volgorde van wenselijkheid . Alleen met PERSEUS 
kunnen we ultelndelljk een operatloneel oordeel vellen over een locatle. Zo is de discussle mlj blj gebleven. 

De resultaten van deze vergelljklng zijn nu In een tabel gezet en voor Leusderheide heeft- er ook een kaart van 
bijgevoegd. Leusderheide (en Amerongen) scoren nu wel hoog enkel vanwege de hoogtellgging. Op de kaart zle ik de 
beperklngen die ultgaan van de hoogbouw Utrecht en andere obstakels echter niet terug. Oat verbaast me wel 
enlgszlns. Ik zie geen gelljksoortlg patroon als met PERSEUS ontstaan. Oat maakt een vertallng naar een beoordeling 
zoals we dat met PERSEUS zouden doen, wel lastlg. 

Op het gevaar af dat we nu terechtkomen In een gesprek over hoe we de meeste wenselljke resultaten kunnen 
beretken, vind lk dat we alle rekenresultaten naast eikaar moeten leggen en dan een scheidlng moeten aanbrengen In 
de locatles waarvan we vlnden dat een radar op die plek operationeel acceptabel zou kunnen zljn. Daarna kunnen we 
voor die locaties een MCA doorlopen met andere criteria zoals reallsatlesnelheld e.d. 

Bijeenkomen op dinsdag a.s. Is voor mlj haalbaar, al moet lk er andere zaken voor afzeggen. Ott heeft de hoogste 
prlorltelt. Over twee weken moeten we zo'n beetje klaar zljn met het totale onderzoek. 
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Groet, • 

-
lk meen mlj te herlnneren dater in een overleg met de--een vereenvoudigingsslag is doorgevoerd wat heeft 
geresulteerd in de thans toegepaste methodiek. Expliciet is toen ook vastgesteld (na enig debat) dat de twee criteria 
gelijkelijk gewogen moeten worden. 

Kan jlj svp aangeven hoe deze 5 criteria moeten worden gecomblneerd? 

Vriendelijke groet, 

-
PS: Wellicht is het beter volgende week dinsdag bijeen te komen. Wij verwachten dat de PERSEUS berekeningen dan 
gereed zijn. 

Hmmm, - dat is m.i. niet het complete plaatje. Ik heb vijf operationele criteria aangeleverd: 

• Oekking boven de randstad op •••I 
• Optimale dekking binnen het Nederlandse territorium met Wier. 
• Optimale dekking binnen het Nederlandse territorium zonder Wier. 
• Optimale dekking binnen het NAVO verantwoordelijkheidsgebied ( = NL Flight Information Region) 

met Wier. 
• Optimale dekking binnen het NAVO verantwoordelijkheidsgebied zonder Wier. 

Groet, 

-
Van: - tno.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 14:29 
Aan: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP mindef.nl>;·····ri!ksoverheid.nl: 

rijksoverheid.nl: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
mindef.nl>; CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 t1•••••mindef.nl>; 

mindef.nl> 
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Beste •• 

De dekking voor de situatie dat de radar te Wier in onderhoud is zit momenteel niet in het criterium. Wat er wel in zit: 
'zoveel mogelijk aanvullend'. Het criterium waarvan nu is uitgegaan Is aangeleverd door CSLK. 

Vriendelijke groet, 

-
From: mindef.nl <11••••11mm!l!in)Jld~ei.f.n1nl> 
Sent: Tuesday, November 12, 2019 2:13 PM 

To: - !!l.2.J:l!>; rij ksoverheid. n I: ri!ksoverheid.nl: 
mindef.nl; ~:l:l:l:l~mii~ndieifi. nil 

tno.nl>;I <11•••••1tno.nl> 
Subject: RE: Eerste en voorlopige resultaten van het locatleonderzoek 

- maar ik denk dat je "aanvullend op Wier" ook moet lezen als "gunstig in geval de Wier radar in 
On'Cferhoud of storing is''. En in dat geval zijn de windturbines wel degelijk belangrijk. 

Met vriendelljke groet, 

Hoofd Pro}eetbureau ACCS & Projectleider ADSS 

DlrectJe Projecten 
Defensle Materieel Organlsatle 
Mlnlsterle van Defensle 
Kromhoutkazeme I Herculeslaan l I 3584 AB I Utrecht 
Postbus 90125 I 3509 BB I Utrecht I MPC SSA 

Van: - tno.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 13:42 

Aan: ~~~~~~~~ri~jk~so~vieiriheii~d~.n~l>~;~~~~~~~~~~~~~~~ri;jk~so~v~e~rihe~iQd.n!. nl>; EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr mindef.nl>; 
CLSl</PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 mindef.nl>; EMSD, CLSK/PLV C-
LSK/DO/C41SR/SAIR C2 mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 

mindef.nl> 

CC: tno.nl>;········ <1•• 
Onderwerp: RE: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek 

Beste··· 

Je moet wel bedenken dat door het criterium 'aanvullend op Wier' die afscherming door windturbines in de Flevopolder 
er niet toe doet. Het aangehangen plaatje zal dit verduidelijken. De rode stippen zijn windturbines. 

Vriendelijke groet, 
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.. 
From: rijksoverheid.nl> 
Sent: Tuesday, November 12, 2019 1:00 PM 

To: - tno.nl>; 
mindef.nl: mindef.nl: mindef.nl: 

Cc: tno.nl>; 
Subject: RE: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek 

-
rijksoverheid.nl>; 

mindef.nl 
tno.nl> 

Dank voor hat dalen van de eerste resultaten. Ik ban benleuwd of dlt een echt brulkbare analyse zal opleveren. In de 
al wel met PERSEUS ultgevoerde analyse bleak Leusderhelde absoluut nlet geschlkt als vestlgingsplaats vanwege de 
grote berelkproblemen naar het westen, noorden en zuldoosten als gavolg van de hoogbouw In Utrecht en de 
verschlllende heuvels In de omgevlng. Ook bleken wlndparken In Flevoland net zulke obstakels als vanaf Nleuw 
Milllgen gezlen. 

Daarom is het wel ongemakkelljk dat die locatle hler wel zo geed scoort. Daar moeten we nog eens goed over 
nadenken. 

De volgorde van de overlge locatles verbaast mlj nlet echt: hoe westelljker, hoe ongelukklger In verband met de 
ligglng ten opzlchte van Rotterdam, zo lljkt het. 

Wordt vervolgd 

Groet, 

• 
Van: - tno.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 november 2019 10:11 
Aan: rijksoverheld.nl>; 

mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl; 
CC: tno.nl>; 
Onderwerp: Eerste en voorlopige resultaten van het locatieonderzoek 

Heren, 

Bijgaand is een tabel met eerste, voorlopige resultaten van het locatieonderzoek. 

Uitgangspunten: 
a) Analyse op basis van line-of-sight, wat openbaarte maken is 
b) Zoals afgesproken zijn er twee criteria toegepast: 

1. dekking randstad (de randstad omvat het groene hart) 

rilksoverheid. nl>; 
mindef.nl 

tno.nl> 

2. dekking Nederland aanvullend op Wier (Nederland wordt begrensd door de. mijls zone en de grenzen met 
Belgie en Duitsland) 

c) De criteria worden gelijk gewogen. 
d) De antennehoogte is 24 m boven maaiveld. ,, 

Mijn 'voorlopig' in de eerste zin houdt in dat ik de resultaten nog wil checken. Om die reden heb ik de verspreiding van 
deze e-mail beperkt gehouden. Ook PERSEUS wordt door ons voor de analyse lngezet, thans is echter nog niet bekend 
of PERSEUS dezelfde rangorde oplevert. 
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Aarzel niet om commentaar te leveren. 

Misschien is het een idee om eind deze week bijeen te komen? 

Vriendelijke groet, 

-
From:--
Sent: Friday, November 8, 2019 4:20 PM 
To: riiksoverheid.nl> 

Cc: tno. nl>; •••••••• <11••••••l!rjjij,kks~o~v~etrrhhg!ell.Qd[J. nJ.!I> 
Subject: RE: Alternatieve locatie Meerkerk 

OK, zeer bedanktl lk verwacht maandag een tabel te hebben met 

Oppervlak line-of-sight dekking boven de randstad 
Oppervlak line-of-sight dekking boven Nederland, aanvullend op Wier 

Vriendelijke groet, 

-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 Uablllty for the content of this a-mall, 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. 

Oil bericht ken lnformalie bevanen die n1et voor u is bestemd lndien u niet de geadresseerde bent or dil bericht abus1evelijk aan u ·s toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de atzender te melden en het bericht le verwijderen De Staal aanvaardl geen aansprakehjkheid voor schade. van welke aard ook. die verband 
11oudt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden vnn berichten. 
This message may contain Inform ation Iha! is not intended for you. If you ere nOI the addressee or If this message was sent to you by mistake. you are 1oquested 
to inform the sender and delete the message The State accepts no habl 1ty for damage of any kind resulting from the nsks inherenl in the electronic transmiss10n 
of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dlt berlcht 
abusievelijk aan u ls toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 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. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. lndien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abuslevelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 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 mes.sage. 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 276 

Geachte voorzitter, 

Naar aanleiding van een mondeling overleg met de commissies voor Buitenlandse Zaken, 
Defensie en Ontwikkelingssamenwerking en lnfrastructuur, Waterstaat en Omgeving over 
Besluit tot toepassing van de rijkscoordinatieregeling in Herwijnen op 5 november 2019, 
heeft u mij nog enkele vragen doen toekomen. Met deze brief beantwoord ik de door u 
gestelde vragen. 

U heeft aangegeven dat de urgentie van de vervanging van de radar niet ter discussie staat, 
maar dat u een overzicht wilt ontvangen van de stappen en overwegingen die hebben geleid 
tot de keuze voor Herwijnen als meest dan wel enige geschikte locatie voor het militaire 
radarstation (165192.17u van 13 november 2019). Bij de noodzakelijke vervanging van de 
twee radarstations is gekozen voor een alternatieve locatie voor de zuidelijke radar. De 
huidige radar op de locatie Nieuw Milligen heeft een beperkte detectiecapaciteit op lage 
hoogte. Dit wordt veroorzaakt doordat de radar tussen aan de ene kant de Utrechtse 
Heuvelrug en de andere kant de Hoge Veluwe ligt (zie figuur 1}. Daarnaast is voor een betere 
spreiding van de radars, en daarmee completere radardekking van Nederland een locatie die 
verder naar het zuiden is gelegen wenselijk. 

--·--- _ .... 
/' 

~' 

Figuur 1: Detectie op lage hoogte (1.000 voet) van de radarlocatle Nieuw Milligen wordt beperkt door de Hoge 
Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. 

Toen we in 2012 zochten naar een alternatieve locatie kwam vrij snel de locatie Herwijnen in 
zicht. De voormalige radarlocatie van Luchtverkeersleiding Nederland is ook zeer geschikt 
voor een militaire radar. De vrije zichtlijnen (zie figuur 2), de geografisch gunstige ligging, de 
afstand tot bebouwing zijn elementen die allen positief wegen. Er is wel gekeken naar 
alternatieven op militaire objecten, maar de meest veelbelovende daarvan (vliegveld Gilze 
Rijen) schoot toch ook tekort voor wat betreft de afdekking van m.n. het noordwestelijk deel 
van de Randstad (zie figuur 3). Omdat de Gemeente Lingewaal aanvankelijk positief 
tegenover de komst van de radar stand is destijds niet zo uitgebreid als we nu doen, 
gekeken naar alternatieve locaties. 



Figuur 2: Locatie Herwijnen biedt goede zlchtlijnen op lage hoogte over de Randstad en het zuidwestelijk deel 
van Nederland. 

Figuur 3: Vanaf locatie Gilze Rijen is de detectiecapacltelt op lage hoogte boven het noordwesteli)k dee! van de 
Randstad onvoldoende. 

Een aanvullende overweging is het belang van windenergie op land in verband met het 
klimaatakkoord. De werking van radars wordt verstoord door hoogbouw en windmolens. 
Naar mate de windmolens grater zijnen dichter bij een radar staan veroorzaken zij meer 
verstoring. Ondanks dat moderne radars minder storingsgevoelig zijn, is m.n. bij 
grootschalige windenergieprojecten de verstoring niet acceptabel. Een bijkomend voordeel 
van een nieuwe verder zuidelijk gelegen, locatie is dat hierdoor ruimte wordt gecreeerd voor 
grate windenergieparken in Flevoland. 

Naast de keuze voor de juiste locatie, is tijd een belangrijke factor. Niet a Ileen is, door de 
leeftijd van de huidige radar, het risico op uitval steeds grater geworden, maar we moeten 
ook voorkomen dat we windenergieprojecten lang in de weg blijven zitten. Zolang er geen 
definitieve alternatieve locatie voor Nleuw Milligen bekend is warden ook de kleinere 



windenergieprojecten in zuidelijk Nederland opgeschort. Pas als een definitieve locatie is 
vastgesteld kunnen de noodzakelijke berekeningen worden uitgevoerd waarmee wordt 
bepaald of een windenergieproject niet tot onacceptabele verstoring leidt. Vanwege de 
voorbereidingen die al op Herwijnen hebben plaatsgevonden is deze locatie relatief snel 
beschikbaar te maken. 

Ten slotte vroeg u mij wanneer het onderzoek naar alternatieve locaties gereed is. Op dit 
moment voert Defensie samen met TNO dit onderzoek uit en het is mijn streven dit uiterlijk 
6 december te kunnen aanbieden. De doorlooptijd is iets !anger dan vooraf ingeschat. Oat 
komt door de complexe en daardoor langdurende berekeningen die gemaakt moeten 
warden om te bepalen op welke locaties de zichtlijnen voldoende goed zijn. We zoeken naar 
locaties waarop de detectiecapaciteit van de radar minimaal even goed is als op de locatie 
Herwijnen. Die locaties vormen het zoekgebied. Binnen het zoekgebied moet in 
samenwerking met het Rijksvastgoedbedrij f nauwkeurig worden bepaald welke locaties wel 
en welke locaties niet in aanmerking komen. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk de radar in 
bebouwd gebied, in waterwegen of op normale wegen of spoorwegen te plaatsen. Ook kan 
de radar niet in de directe omgeving van hoogspanningsleidingen worden geplaatst. Als die 
analyse is afgerond meet worden beoordeeld of de locatie tijdig kan worden verworven en 
betrokken. Ten slotte beoordelen we ook de aangedragen alternatieven. 
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BS/AL/DCO 

Van: CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
Verzonden: donderdag 14 november 2019 09:51 
Aan: ( 

DMO/PROJN/STGP; 
I BS/AL/HOB; 

DMO/PROJN/PROJN DIPi 
., BS/AL/HDB/Belmdwrs; 

@minezk.nl; 
I BS/AL/BSG 

@rijksoverheid.nl; 
@rijksoverheid.nl; 

CC: 
Onderwerp: 

, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
RE: Herwijnen aanvullende brief 

Bijlagen: EK brief Herwijnen BH + TNO.docx 

Allen, 

Het commentaar van en dat van mij in een document. 

Groet, 

-----Oorspron kelijk bericht-----
Van: ( < tno.nl> 
Verzonden: donderdag 14 november 2019 09:40 
Aan: BS/AL/HOB @mindef.nl>; 

BS/AL/DCO; 

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

@rijksoverheid.nl; @minezk.nl; 
BS/AL/DCO < mindef.nl>; BS/AL/BSG 

< 

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

@rijksoverheid.nl; 
@mindef.nl>; 

mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Herwijnen aanvullende brief 

Heren, 

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

-----Original Message-----
From: @mindef.nl @mindef.nl> 
Sent: Thursday, November 14, 2019 8:43 AM 
To: @mindef.nl; @mindef.ni; 
< tno.nl>; veldhuijsen@rijksoverheid.nl; 

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

Subject: Herwljnen aanvullende brief 

All, 

@mindef.nl; 
@mlnezk.nl; 

@mlndef.nl; 

( 

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

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of 
dlt 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. I f you are not the addressee or if 
this message was sent to you by mistake, you are requested to inform t he sender and delete the 
message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for the manner In which you use it and 
for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages. 
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Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Dat had ik al gezien ;-). 

Van: /PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
Verzonden: donderdag 14 november 2019 11:21 
Aan , BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr••••®mindef.nl> 
Onderwerp: RE: SMART-L alternatieve locaties 

---Oorspronkelijke afspraak--
Van: , BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Verzonden: donderdag 14 november 2019 11:08 
Aan: , CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 
Onderwerp: Geweigerd: SMART-L alternatieve locaties 
Tijd: dinsdag 19 november 2019 11:00-12:30 (UTC+Ol:OO) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna. 
Locatie: TNO - Oude Waalsdorpervlakte 

---- ochtend In Breda voor een andere bljeenkomst. Kan mlj helaas nlet opsplltsen. 

Groet, -

[Paglnanummer] 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 

I BS/AL/DCO 

••••••• EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
vrijdag 15 november 2019 14:59 

-~-~-~~ ...... , BS/AL/DS/Kab OS 

Doc 280 

CC: •••••••••• BS/AL/OS/Dir. PlanjAfdluOptr,···· 

Onderwerp: RE: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn 

Helder, ik probeer het wel voor het weekend af te ronden ;-) 

Groet, 

-
Van: L, BS/ AL/DS/Kab OS 
Verzonden: vrijdag 15 november 2019 14:54 
Aan: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr; 

----~~~~~~~ 
, BS/AL/OS/Dir. 

Plan./ AfdLuOptr 
CC: 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

Onderwerp: RE: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn 

All, ik weet genoeg. We gaan deze brief maandag pas bij PCDS voorleggen. Dank voor alle 
inspanningen tot zover. 

From: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Sent: vrijdag 15 november 201912:18 
To: S, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr @mindef.nl> 
Cc: BS/ AL/DS/Ka:.:b:_D:.:S:.!:::====::::'"".;'.:'.:'.:::~ ___ , BS/ AL/HOB ,@mindef.nl>; 

mindef.nl> 
Subject: FW: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn 
Importance: High 

-DGB net gesproken en gaat het aanpassen en komt aan het eind van de middag met een nieuwe 
versie! Zadra ik deze heb ontvangen zal ik hem nogmaals staffen en indien er inhoudelijk geen 
aanpassingen zijn gedaan aan het gegeven tekstvoorstel is mijn advles dat wij akkoord kunnen geven. 

Greet. 

-
Van: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
Verzonden: vrijdag 15 november 2019 11:37 

Aan: BS/AL/HDB/Belmdwrs <11••ilil=="""" 
CC: 
--~-~~~~~~~~~~~~~~~~~--' 

BS/ AL/OS/Dir. Plan./ AfdluOptr•••••l.@JW.W~Jll 
-----@mlndef.nl> 
Onderwerp: FW: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn 
Urgentle: Hoog 

Hoi······· 

1ilmindef.nl> 
mlndef.nl> 



Zie aanpassingen in de brief. Is kort gesloten met CLSK en klopt nu inhoudelijk kijkende naar hoe het 
onderzoek wordt uitgevoerd. Dit stond niet correct beschreven in de versie die aangeboden is In de 
parafenronde. Verzoek dit aan te passen in de brief, zodat wij een advies voor akkoord kunnen geven 
in onze lijn! 

lk weet niet of jullie er bewust voor gekozen hebben om iets meer uit te weiden hoe het onderzoek 
wordt uitgevoerd, want in de brief van de EK wordt gevraagd wanneer het onderzoek is afgerond. Hier 
kunnen wij volgens mij een heel kort antwoord op geven (streven uiterlijk 6 december). Of willen wij 
hiermee de vervolgvraag voorkomen, waarom het langer heeft geduurd dan initieel aangegeven. 

BVD en greet, 

-
Van:c-==:---==:-----. ••••••• 
Verzonden: vrijdag 15 november 201911:12 
Aan: %CLSK Kernstaf Coordinatie, CLSK/PLV C-LSK/KERNSTAF/SCIP <CLSK.Kernstaf.Coordinatie@mlndef.ni> 
CC: , BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr mindef.nl>; 
CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR @m!ndef.nl>; DO 

!====::==::'.::@:'.::m:in~d:e~f.'.::nl>; , BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr 
@mindef~.n:;:I>:-:;-;::::---===:.. BS/ALjHDB/Belmdwrs mindef.nl>; 

______ _. 

• ·BS/AL/HOB 
@mindef.nl> 

Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 

----Onderwerp: RE: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn 

Goedemlddag. 

Mijn input in bijlage. Voor de snelheid van het proces "meeschrijvers" en andere stakeholders in Cc 
geplaatst. 

Greet, 

-
Van: BS/AUDS/K.ab DS" @mindef.nl> 
Datum: vrijdag 15 november 2019 om 09:28:21 
Aan: "%CLSK Kemstaf Coordinatie, CLSK/PLV C-LSK/KERNST AF/SCIP" 
<CLSK.Kemstaf.Coordinatie@mindef.nl>, ----
BS/AUDS/DAOG/Afd.Integr" @mindef.nl>,"%DMO Bestuursondersteuning. 
DMO/MA TLOG/ST" <DMO.liestuursondersteuning@mindef.nl> ~ 

-------------------~~~---' BS/AUDS/Dir. Plan./AfdLuOptr" @mindef.nl> 
Cc: • BS/AUDS/Kab DS" @mindef.nl> 
Onderwerp: Fwd: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn 

Goedemorgen alien. Zojuist deze spoedstuk uit DOB ontvangcn. Zien jullie kans om bier vandaag naar te 
Oaten) kijken? Commentaar kan naar mij; bij voorkeur voor 15:00 vanmiddag. lk probeer hem over hct 
weekend mee te geven aan (P)CDS 

-
Van: BS/AUHDB" @mindef.nl> 
Datum: vrijdag 15 november 2019 om 08:28:27 
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Aan: , BS/ AL/DS/Kab DS 11 

Onderwerp: Fwd: Karnerbrief Herwijnen parafenlijn 
mindef.nl> 

Ha, wat gek dat j ij niet in jouw Xpostweb zit, hierbij de brief in de bijlage. Ile ben om 3 uur op kantoor en 
zal dan kijken water rnisgaat.. 

-------------------- --- - - -- - ---

Van: BS/AL/IIDB" @mindef.nl> 
Datum: donderdag 14 november 2019 om 17:06:48 
Aan: 11 BS/ AIJDJZJCI BST" < mindef.nl> 
Onderwerp: Karnerbrief Herwijnen parafenlijn 

Beste t, 
De brief in de bijlage aan de Eerste Kamer over Herwijnen (BS2019021077) zit nu in de parafenlijn. De planning 
van de brief Is dat deze aanstaande maandag ( !) ultgaat. Heb jij nog tekstsuggesties? Moet jouw dlrecteur paraaf 
geven hlervoor? 
Groet, 

senior beleldsmedewerker 

Hoofddlrectle Beleld 
Mlnlsterle van Defensle 
Kalvermarkt 33 I 2511 CB I Den Haag I 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I The Netherfands 

www.defensie.nl 
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BS/AL/DCO 

Van: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
-~ 

Verzonden: vrijdag 15 november 2019 13:32 
Aan: 
Onderwerp: RE: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn 

Wilco 

Van: 
Verzonden: vrijdag 15 november 2019 13:28 
Aan: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
Onderwerp: RE: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn 

Top! 
Als het nodig is dat ik nog een keer meekijk, stuur dan ajb ff een app-je. Ik ben na 3u naar de fysio. 

Van: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
Verzonden: vrijdag 15 november 201912:18 

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

------- BS/AL/DS/Kab OS @mindef.nl>; 

Onderwerp: FW: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn 
Urgentle: Hoog 

@mindef.nl> 
BS/AL/HOB @mindef.nl>; 

mindef.nl> 

DGB net gesproken en gaat het aanpassen en komt aan het eind van de middag met een nieuwe 
versie! Zadra ik deze heb ontvangen zal ik hem nogmaals staffen en indien er inhoudelijk geen 
aanpassingen zijn gedaan aan het gegeven tekstvoorstel is mijn advies dat wij akkoord kunnen geven. 

Groet. 

Van: EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr 
Verzonden: vrijdag 15 november 2019 11:37 
Aan: BS/AL/HDB/Belmdwrs < 

CC: 
BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr 

@mindef.nl> 
Onderwerp: FW: Kamerbrief Herwljnen parafenlijn 
Urgentie: Hoog 

Hoi 

<f 
@mindef.ni>; 

BS/AL/HOB 
mindef.nl>; 

@mindef.nl> 

BS/ AL/DS/Kab DS 

Zie aanpassingen in de brief. Is kort gesloten met CLSK en klopt nu inhoudelljk kijkende naar hoe het 
onderzoek wordt uitgevoerd. Dit stond niet correct beschreven in de versie die aangeboden is in de 
parafenronde. Verzoek dit aan te passen In de brief, zodat wij een advies voor akkoord kunnen geven 
in onze lijn! 

Ik weet nlet of jullie er bewust voor gekozen hebben om iets meer uit te welden hoe het onderzoek 
wordt uitgevoerd, want In de brief van de EK wordt gevraagd wanneer het onderzoek ls afgerond. Hier 
kunnen wij volgens mlj een heel kort antwoord op geven (streven ulterlijk 6 december). Of willen wij 
hlermee de vervolgvraag voorkomen, waarom het langer heeft geduurd dan lnitieel aangegeven. 



BVD en groet, 

Van: 
Verzonden: vrijdag 15 november 2019 11:12 
Aan: %CLSK Kernstaf Coordinatie, CLSK/PLVC-LSK/KERNSTAF/SCIP<CLSK.Kernstaf.Coordinatie@mindef.nl> 
CC: EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr < mindef.nl>i --
CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR @mindef.nl>; 

@mindef.nl>; --
DO 

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

---@mindef.ni>; BS/AL/HDB/Belmdwrs <\ mindef.nl>; 

MA, BS/ AL/HOB mindef.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 
@mindef.nl> 

Onderwerp: RE: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn 

Goedemiddag . 

Mijn input in bij lage. Voor de snelheid van het proces "meeschrijvers" en andere stakeholders in Cc 
geplaatst . 

Groet , 

-
Van: BS/ALJDS/Kab DS" @mindef.nl> 
Datum: vrijdag 15 november 2019 om 09:28:21 
Aan: "%CLSK Kemstaf Coordinatie, CLSK/PLV C-LSKIKERNSTAF/SCIP" 
<CLSK.Kemstaf.Coordinatie@mindef.nl>, 
BS/ ALJDSIDAOGI Afd.lntegr'1 @mindef.nl>, "%DMO Bestuursondersteuning, 
DMO/MATLOG/ST" <DMO.Bestuursondersteuning@rnindef.nl>, 
BS/ AIJDS/Dir. Plan./ AfdLuOptr" @mindef.nl> 
Cc:" , BS/ALJDS/Kab DS" @mindef.nl> 
Onderwerp: Fwd: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn 

Goedemorgen allen. Zojuist deze spoedstuk uit DGB ontvangen. Zien jullie kans om hier vandaag naar te 
(laten) kijken? Commentaar kan naar rnij; bij voorkeur voor 15:00 vanrniddag. Ik probeer hem over het 
weekend mee te geven aan (P)CDS 

Van: BS/AUHDB" @rnindef.nl> 
Datum: vrijdag 15 november 2019 om 08:28:27 
Aan: BS/ALJDS/Kab DS" @mindef.nl> 
Onderwerp: Fwd: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn 

Ha, wat gek dat jij niet in jouw Xpostweb zit, hierbij de brief in de bijlage. Ile hen om 3 uur op kantoor en 
zal dan kijken water misgaat .. 

Van: " BS/ALJHDB" @mindef.nl> 
Datum: donderdag 14 november 2019 om 17:06:48 
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Aan:" BSIAUDJZJCI BST" mindef.nl> 
Onderwerp: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn 

Beste , 
De brief in de bij lage aan de Eerste Kamer over Herwijnen (852019021077) zit nu in de parafenlijn. De planning 
van de brief Is dat deze aanstaande maandag (I) uitgaat. Heb jij nog tekstsuggesties? Moet jouw dlrecteur paraaf 
geven hlervoor? 
Groet, 

senior beleldsmedewerker 

Hoofddlrectle Beleld 
Mlnisterie van Defensle 
Kalvermarkt 33 I 2511 CB I Den Haag I 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I The Netherlands 

www.defensle.nl 

3 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 

J 85/AL/DCO 

%CLSK Kernstaf Coordinatie, CLSK/PLV C-LSK/KERNSTAF/SCIP 
vrijdag 15 november 2019 12:14 

L ...... EMSD, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr; 

doc282 

CLSK/PLV C-LSK/00/C41SR; DO; ••• 

------~· BS/A_L/_D_S_/D- i-r. -Pl-an-./AfdLuOptr;;~i~i:..;~~-
BS/AL/HDB/Belmdwrs; MA, BS/A[/HDB; 
Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 

Onderwerp: RE: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn 

Thanks Zal commentaar doorzetten aan 

Gr. -

Van: --Verzonden: vrijdag 15 november 2019 11:12 
Aan: %CLSK Kemstaf Coordinatie, CLSl</PLV C-LSK/KERNSTAF/SCIP 
CC: EMSD, BS/Al/OS/Dir. Plan./AfdluOptr ;--

DO; 
BS/Al/HDB/Belmdwrs ; 

CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR; 
, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdLuOptr ; 

--:---:---- --~ 

MA, BS/AL/HOB; Ing., --- ------------- ------
0 MO/PRO JN/PRO JN DIP 
Onderwerp: RE: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn 

Goedemiddag. 

Mijn input in bijlage. Voor de snelheid van het proces "meeschrijvers" en andere stakeholders In Cc 
geplaatst. 

Greet, 

-
Van: BS/ALJDS/Kab OS" @mindef.nl> 
Datum: vrijdag 15 november 2019 om 09:28:21 
Aan: "%CLSK Kemstaf Coordinatie, CLSK/PL V C-LSK/KERNST AF/SCIP" 
<CLSK.Kemstaf.Coordinatie@mindef.nl>, 
BS/AUDS/OAOG/Afd.lntegr" Cwmindef.nl>, "%OMO Bcstuursondcrsteuning, 
OMO/MA TLOG/ST" <DM O.Besruursondersteuning@mindef.nl>, 
BS/AIJDS/Dir. PlanJ AfdLuOptr" @mindef.nl> 
Cc: , BS/AUOS/Kab DS" --- @mindet.nl> 
Onderwerp: Fwd: Kamerbrief Herwijnen parafcnlijn 

Gaedemorgen alien. Zojuist deze spoedstuk uit DGB ontvangen. Zien jullie kans om bier vandaag naar te 
(laten) kijkcn? Commentaar kan naar mij; bij voorkeur voor 15:00 vanmiddag. Ik probeer hem over het 
weekend mee te geven aan (P)COS 

-
Van: iiiiiiiii BS/AUHDB" ___ .@ ......... n .... 1in ..... d ..... e.....,f. ....... nl> 



Datum: vrijdag 15 november 2019 om 08:28:27 
Aan: , BS/AIJDS/Kab DS" @mindef.nl> 
Onderwerp: Fwd: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn 

Ha, wat gek dat jij niet in jouw Xpostweb zit, hierbij de brief in de bijlage. Ile ben om 3 uur op kantoor en 
zal dan kijken wat er misgaat.. 

Van:" BS/AUHDB" @mindef.nl> 
Datum: donderdag 14 november 2019 om 17:06:48 
Aan:" BS/AIJDJZJCl BST" <j mindef.nl> 
Onderwerp: Kamerbrief Herwijnen parafenlijn 

Beste 
De brief In de bljlage aan de Eerste Kamer over Herwljnen (852019021077) zit nu In de parafenlljn. De planning 
van de brief Is dat deze aanstaande maandag (!) uitgaat. Heb jlj nag tekstsuggesties? Moet jouw directeur paraaf 
geven hiervoor? 
Groet, 

senior eleldsmedewerker 

Hoofddlrectle Beleld 
Mlnlsterle van Defensle 
Kalvermarkt 33 I 2511 CB I Den Haag I 
Postbus 20701 I 2500 ES I Den Haag I The Netherlands 

www.defensle.nf 
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BS/AUDCO 

Van: < 
Verzonden: vrijdag 15 novem60r"2019 14:52 
Aan: 
Onderwerp: Re: SMART-L alternatieve locaties 

Ja hoor, die hint had ik al begrepen © 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

> Op 15 nov. 2019 om 14:30 heeft" 
geschreven: 
> 

mindef.nl" < 

> 
> 

misschien wil jij hier komende dinsdag bij zijn? 

> -----Original Appointment-----
> From: mindef.nl<mailto: mindef.nl> 
< mindef.nl<mailto: mlndef.nl>> 
> Sent: Thursday, November 14, 2019 10:00 AM 
>To: mlndef.nl<mailto: mlndef.nl>; 

mindef.nl<mailto: mindef.nl>; 

tno.nl> 

( 

rijksoverheld .nl<mailto: rijksoverheid.nl>; 

doc283 

mindef.nl> het volgende 

rijksoverheid .nl < mallto: rijksoverheid. nl >; 
mindef.nl<mailto: 

mlndef.nl<mailto: 

> Subject: SMART-L alternatleve locaties 

mindef.nl>; 
mindef.nl>; 

>When: Tuesday, November 19, 2019 11:00 AM-12:30 PM (UTC+Ol :OO) Amsterdam, Berlin, Bern, 
Rome, Stockholm, Vienna. 
> Where: TNO - Oude Waalsdorpervlakte 
> 
> 
> 
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien 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 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. 
> <SMART-L alternatieve locaties> 
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. 

[Paglnanummer] 



DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 

Operationele kwalitatieve analyse van de alternatieve locatles voor de 
SMART- L 

Overzicht van de locaties: 

Herwij nen: 

Art. 10 (11(b) 

De radardekking vanaf Herwijnen valt redelijk goed in het midden van zuid Nederland. Dit Is 
operatloneel voordelig voor zowel de sltuatie van twee radars als in geval er Wier buiten werking 
Is. De radardekklng boven de randstand en overlge rlchtlngen laat weinlg tot geen verstoringen 
zien. De locatie Herwijnen is derhalve operationeel acceptabel. 

DEPARTEM ENT AAL VERTROUWELUK 
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DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 

Maasdam: 

Bulten reikwijate 

De radardekking vanaf Maasdam valt relatief ver naar het zuldwesten van Nederland, wat 
operatloneel nadelig Is in geval de radar in Wier bulten werklng Is. Voorts is de verstorlng van de 
radardekking boven de randstad en in andere richtingen door hoogbouw operationeel onacceptabel. 
Deze locatle valt derhalve om operationele redenen af. 

Kijfhoek: 
Bultiin relkwljdte 

De radardekking vanaf Kijfhoek valt relatief ver naar het zuidwesten van Nederland, wat 
operationeel nadelig is in geval de radar in Wier buiten werking is. Voorts Is de verstorlng van de 
radardekking boven de randstad en in diverse andere richtingen door hoogbouw operationeel 
onacceptabel. Deze locatie valt derhalve om operatlonele redenen af. 

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 



Bergambacht 
BUllen re1kwljdte 

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 

De radardekklng vanaf Bergambacht toont slgnlflcante verstorlng van de radardekking in diverse 
richtingen door hoogbouw in Rotterdam en hoogspanningsmasten over de lek. Oat is operationeel 
onacceptabel. Deze locatie valt derhalve om operationele redenen af. 

Groot-Ammers 
Buiten rdlkwljdte 

De radardekking vanaf Groot-Ammers toont verstoring van de radardekking in diverse richtingen 
door hoogbouw in Rotterdam, hoogspanningsmasten over de lek en een betoncentrale. Oat is 
operatloneel onacceptabel. Deze locatie valt derhalve om operationele redenen af. 

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 



Nieuwpoort 
Buiten reikwlldte 

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 

De radardekking vanaf Nieuwpoort toont enlge verstorlng van de radardekking rlchtingen het 
oosten door de watertoren in Meerkerk en de asfaltfabriek in Blokland. Voorts is er enige verstoring 
van de radardekking rlchting het noorden door hoogbouw in Utrecht. De verstorlngen zijn 
operatloneel acceptabel. Voorts Is de llgglng van de radardekklng centraal in zuld Nederland en de 
dekking boven de randstad operatloneel acceptabel. Deze locatie is derhalve operationeel 
acceptabel. 

Meerkerk 
Bullen relRWl}Ot 

De radardekklng vanaf Meerkerk toont significante verstoring van de radardekklng rlchtlngen het 
oosten door de watertoren in Meerkerk. Voorts is er enige verstoring van de radardekking richting 
het noorden door hoogbouw in Utrecht. Met name de verstoring door de watertoren Is operationeel 
onacceptabel. Deze locatle valt derhalve om operatlonele redenen af. 

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 



DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 

Goudriaan 

S-ulliilrilk e 

De radardekking vanaf Goudriaan toont enige verstoring van de radardekklng rlchtlngen het oosten 
door de watertoren in Meerkerk en de asfaltfabriek in Blokland. Voorts is er enige verstoring van de 
radardekking richting het noorden door hoogbouw In Utrecht. De verstoringen zijn operationeel 
acceptabel. Voorts Is de llgging van de radardekking centraal In zuld Nederland en de dekklng 
boven de randstad operatloneel acceptabel. Deze locatle is derhalve operationeel acceptabel. 

Lee rd am 
BUlten rell<Wl)dte 

De radardekklng vanaf Leerdam toont verstorlng van de radardekklng In diverse rlchtlngen door 
bebouwing. De verstoring van de radardekking boven de randstad als gevolg van de asfaltfabriek Is 
operatloneel onacceptabel. Deze locatle valt derhalve om operationele redenen af. 

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 



Asperen 

Bultin rell<Wljafi 

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 

De radardekklng vanaf Asperen toont verstorlng van de radardekking In diverse richtlngen door 
bebouwlng. De verstoring van de radardekking boven de randstad als gevolg van de hoogbouw in 
Leerdam is operationeel onacceptabel. Deze locatie valt derhalve om operationele redenen af. 

Leudserhelde: 
Bi.Ulen relRINl]ate 

De radardekking vanaf de Leuserheide toont emstige verstoring van de radardekking boven de 
radardekking als gevolg van de hoogbouw in Utrecht. Dit is operat ioneel onacceptabel. Deze locatie 
valt derhalve om operationele redenen af. 

DEPARTEMENTAAL VERTROUWEUJK 



DEPARTEMENTAAL VERTROUWEUJK 

Amerongen: 

toont emstlge verstoring van de radardekklng boven de radardekking als gevolg van de hoogbouw 
in Utrecht en richting het noordoosten als gevolg van de Veluwe. Dit is operatloneel onacceptabel. 
Deze locatie valt derhalve om operationele redenen af. 

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK 
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J BS/AL/DCO 

Van: - tno.nl> 
Verzonden: donderdag 21 november 2019 10:52 
Aan: 

rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nl; 
••• CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2; MA, 
BS/AL/HOB; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP 

~~====;===~~~ EMSD, BS/AL/OS/Dir. Plan./AfdluOptr; AOCS NM/710SQN 
cc: 

Onderwerp: RE: Nieuwe line-of-sight resultaten, onderzoek naar alternatieve locaties. 

-
lk zou verwachten dat, gegeven de politieke gevoeligheid van dit dossier, een transparant afwegingsproces moet 
worden gepresenteerd. Echter, ik ben geen politicus, noch de schrijver van het rapport, het is aan 'jullie' om 
volksvertegenwoordigers te overtuigen. 

lndien de uitslag van mijn vergelijk niet bevalt, dan zijn klaarblijkelijk de weegfactoren verkeerd gekozen. 

Vriendelijke groet, 

-
mindef.nl 

rijksoverheid.nl; 
mindef.nl 

Cc: mindef.nl; 
Subject: RE: Nieuwe line-of-sight resultaten, onderzoek naar alternatieve locaties. 

Dank, 

mindef.nl 

Hoewel we de numerieke resultaten met de buitenwacht zouden kunnen delen, adviseer ik om het te houden bij de 
visuele (CARPET) plaatjes, de kwalitatieve operationele appreciatie van de meetresultaten {Incl. PERSEUS) en de 
analyse van RVB tav realisatietijd. Een goede getalsmatige score van de dekking kan namelijk uit operationeel 
perspectief geheel teniet worden gedaan door een enkele "deuk'' in de dekking door een obstakel. 

Groet, 

-
Van: tno. nl> 
Verzonden: woensdag 20 november 201915:12 
Aan: mlndef.nl>; 

------ rijksoverheid.nl: rl!ksoverheid.nl>; 
- CLSK/PLV C-LSK/DO/C41SR/SAIR C2 mindef.nl>; 

';:r:-;:::=====:m::jn~d~e=f.n::I~>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP J:~~~~.=~~· 
CC: tno.nl>; tno.nl> 
Onderwerp: Nieuwe line-of-sight resultaten, onderzoek naar alternatieve locaties. 

Heren, 



•••miste glsteren resultaten van dekking binnen Nederland, niet-aanvullend op Wier. In bijgaand Excel 
spreadsheet ls aan zljn wens voldaan, dlt is nu ook in kaart gebracht. Verder is Nieuw Milligen in de Tabel 
opgenomen, evenals Herwijnen-V(roegop). 

De Amerikaanse natuurkundige Richard Feynman indachtlg adviseer ik jullie vooral ook naar de staafdiagrammen te 
kijken, die maken de lnterpretatle makkelljker dan de cljfertjes. 

lk zou een aantal zaken willen opmerken: 
a) De PERSEUS berekeningen leveren momenteel geen oppervlakken op. Wij kunnen daarin, indlen gewenst, 

voldoen. De tljdrovende berekenlngen hoeven nlet opnleuw. 
b) Wij vermoeden dat de rangorde met PERSEUS niet veel anders zal uitvallen dan met de thans gevolgde 

methodiek (line-of-sight met CARPET}. 
c) De line-of-sight diagrammen en numerieke resuttaten kunnen zondermeer met de buitenwacht gedeeld 

warden, gevoellge radar-lnformatie zit hler nlet In. 

Aarzel nlet om vragen te stellenl 

Vrlendelljke groet, 

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

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

2. 



Doc 286 

I BS/AUOCO 

Van: 
Verzonden: 

...r------.-rijksoverheid.nl> 
""T"!"'~~~..-...-~~ 

Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

Goedemorgen-

Het lijkt me goed om het oordeel van c.s. af te wachten. Dan weet je hoe het operationele gevoelen is 
over de westelljke locaties en of je in dat opzicht echt geen misser maakt. Mljn inschatting is overigens ook deels 
gebaseerd op de eerste indrukken van 

lk heb Zeeland de afgelopen weken meerdere keren geadviseerd!!!]f!!J!!!!!!!!....===========] 

r' -· r -,.: • • • : • - ~: .. • - - ' • ;-~ :_ - ·- ' • I - : • • • _· • • ' ' • - ( • ·- ' - - • ~ \ . - .. # ' • 

Wat betreft RCR projecten. Aile windprojecten die door het rijk (lees: EZK) warden getrokken, verlopen via de RCR. 
In de wet (Energiewet?) is vastgelegd dat dergelijke projecten langs die weg moeten worden gerealiseerd. Daarom 
hoeven die RCR-procedures ook niet eerst door de Kamer te warden goedgekeurd, zeals ons nu overkomt. Daarom 
zijn er ook geen goedkeuringen (door de Kamer) waarblj alternatleve plannen expllciet op tafel lagen. De 
rijksprojecten wat betreft windparken zijn bij mijn weten alle terug te voeren tot de plannen die zijn vastgelegd in de 
Structuurvisle Wind op Land. In de verschillende projectprocedures zljn de locaties gespecificeerd, met alle onrust 
die daar bij hoort (NIMBY!), maar de procedure staat daarbij nooit ter discussie. 

"Onze" RCR-procedure wordt gebruikt als een ouderwetse aanwijzing- of Nimby-procedure. Het is nu nog de enige 
weg om een rijksproject te realiseren waar geen lokale medewerking aan wordt gegeven. 

Vriendelijke groet, 

Verzonden: donderdag 21 november 2019 00:28 
Aan: mindef.n1----@mindef.nl 
CC: @mindef.nl; mindef.nl 
Onderwerp: Re: wgb windpark Noord-Beveland 

Beste 
--~ ....... 

lk laat me even adviseren door de mensen die specifiek hierover gaan. Wellicht helpt het ook als de prov Zeeland 
het belang van snel duidelijkheid ook kenbaar maakt in de EK. 

Een aantal windenergieprojecten is ook via een RCR tot stand gekomen. Kun je een paar voorbeelden geven van 
RCR-en die zijn goedgekeurd terwijl er theoretisch ook alternatieve locaties waren? 

en graag jullie advies over de vraag van Wie is de uiteindelijke bevoegde om ja te zeggen (CLSK 
gedelegeerd naar C41SR?) wat heeft hij daarvoor uit den haag nodig? Kunnen we coulance toepassen ergo weten we 
100% zeker dater binnen het zoekgebied op minder dan 75 km geen locaties zijn ... ? 

- [Paglnanummer] 



Directeur lntegraal Beleid 
+31 

Op 20 nov. 2019 om 12:21 heeft ------ rijksoverheid.nl> het volgende geschreven: 

-
lk stuur je onderstaande e-mail door van de Zeeuwse provinciale windcoordinator 
De provincie Zeeland maakt zich al een hele tijd sterk om de windparken op en rond de 
Oosterscheldekering (incl. deze op Noord-Beveland) van de grond te krijgen. Deze projecten zijn 
voor Zeeland ook een belangrijke reden geweest dat ze zich zo sterk hebben gemaakt om de infill 
radar van Wemeldlnge te bevorderen. De frustraties dat uitgerekend op dit moment Defensie de 
wgb niet afgeeft, zijn zeer hoog geworden. Het begrip voor de positie van Defensie is niet erg groot. 

Gisteren ben ik, samen met o.a. bij TNO geweest en hebben we de resultaten van het 
rekenwerk over de geselecteerde altematieve locaties gepresenteerd gekregen. Aan de westkant 
van ons zoekgebied zijn twee locaties over waar geen uitsluitingsgronden (invloedgebied 
windturbines, hoogspanningsmasten, grootschalige infra, N2000, woningen) overheen liggen. Dit 
betreft Maasdam in de Hoeksche Waard en Kljfhoek tussen Barendrecht en Zwljndrecht. Deze 
locaties llggen binnen 75 km van Noord-Beveland en wanneer een van deze plekken serieus in beeld 
zou zijn als alternatief voor Herwijnen, dan zullen de genoemde projecten in Zeeland opnieuw 
berekend moeten worden. 

De berekeningen van TNO wijzen echter ult dat deze locaties niet serieus in aanmerking kunnen 
komen als een alternatief. De algehele dekking van Nederland en de randstad is er niet groot en de 
ligging ten zuiden van Rotterdam zorgt voor veel schaduwplekken daar waar je het niet hebben wil. 
De locaties scoren in het algemeen ook slechter dan Herwijnen. lk kan mlj niet voorstellen dat deze 
locaties over gaan blijven om serieus rekenlng mee te houden. 

Andere alternatieve locaties liggen verder dan 75 km van Noord-Beveland vandaan. Wat mij betreft 
zou er dus geen inhoudelijke reden meer zijn om een wgb nog langer achter te houden, gelet op het 
belang dat die windprojecten ermee hebben. lk zou je daarom in overweging willen geven om ons 
de ruimte te geven voor het project op Noord-Beveland nu alsnog de wgb af te geven. 

Het nadeel van zo'n besluit zou kunnen zijn dat je strikt genomen vooruit loopt op de uitkomsten 
van het gehele locatieonderzoek. Wellicht dat 

lk zal graag van je vernemen. 
Vriendelljke groet, 

Van: @zeeland.nl> 
Verzonden: dinsdag 19 november 2019 12:15 
Aan: rijksoverheid.nl>; Huljbregts, Michie! 

@rljksoverheid.nl> 

Onderwerp: wgb 

Dag en 
Nav tel contact met jullie gisteren en vandaag heb ik zojuist contact gehad met de initiatiefnemer 
van w indpark Noord Beveland. Oaaruit komt het volgende. 

Op 29 november as moeten zij bet alen ( 1' aanbetallng) aan Nordex om zeker te 
stellen dat dit bedrij f de turbines oplevert op ca 30 dee 2021. Er is inmiddels door alle gedoe een 

[Paglnanummer] 



Het rapport van TNO zal duidelijk maken (begrljp ik van jullie) dat windpark Noord Beveland niet 
binnen de invloedsfeer van een mogelijk posltle van de gevechtsradar zal vallen. Het zou dan toch 
wel buitengewoon onredelijk zijn om die wgb nog vast te houden. I Mijn vraag aan jullie is In 
hoeverre jullie kans zien om met het rapport in de hand die vvgb voor windpark Noord Beveland te 
regelen los van de verdere politleke behandellng van deze kwestie. ? 
Groet, 

Dit bericht kan informatie bevatten die nlet voor u is bestemd. lndien u nlet de geadresseerde bent 
of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en 
het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, 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 berlcht 
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] 
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BS/AUDCO 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

CC: ---CLSKIPLV C-LSKIDO/C41SR; 
CIS"Rl~ISR/SAIR C2; ~=::;""EMSD, 

~'t11"1-~•"'7>-<1~r.~anJAfdluOptr 

Ondeswerp: RE: wgb windpark Noord-Beveland 

Heren, 

De genoemde locaties in het zuid-westen van het zoekgebied zien er idd niet goed uit. We komen deze 
week nog met een CLSK uitspraak mbt de operationele (non)acceptatie van deze gebieden. 

Greet, 

-
Van: MA, BS/ AL/HOB 
Verzonden: donderdag 21 november 2019 00:28 
Aan: 
CLSK/PLV C-LSK/OO/C41SR/SAIR C2 
CC: CLSK/PLV C-LSK/OO/C41SR ; 
Onderwerp: Re: vvgb windpark Noord-Beveland 

Beste 

MA, BS/ Al/H DB 

lk laat me even adviseren door de mensen die specifiek hierover gaan. Wellicht helpt het ook als de prov Zeeland 
het belang van snel duidelijkheid ook kenbaar maakt in de EK. 

Een aantal w indenergieprojecten is ook via een RCR tot stand gekomen. Kun je een paar voorbeelden geven van 
RCR-en die zijn goedgekeurd terwijl er theoretisch ook alternatieve locaties waren? 

en graagjullie advies over de vraag van Wie is de uitelndelljke bevoegde om ja te zeggen (CLSK 
gedelegeerd naar C41SR?) wat heeft hij daarvoor uit den haag nodig? Kunnen we coulance toepassen ergo weten we 
100% zeker dater binnen het zoekgebied op minder dan 75 km geen locaties zijn ... ? 

-
Directeur lntegraal Beleid 
+31 



Ministerie van Defensie 

> Retouradru Postbus 20701 2500 ES Den Haag 

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

Datum 
Betreft 

22 november 2019 
Beantwoording vragen Beslult tot toepassing Rijkcoordinatleregeling 
Herwijnen 

Naar aanleldlng van een mondeling overleg met de commissies voor Buitenlandse 
Zaken, Defensie en Ontwlkkelingssamenwerklng en Infrastructuur, Waterstaat en 
Omgevlng over het Besluit tot toepassing van de Rijkscoordinatieregeling in 
Herwijnen op 5 november 2019, heeft u mij in uw brief (165192.17u) van 13 
november 2019 nog twee aanvullende vragen gesteld. 
1. De eerste vraag was of ik een overzicht kon geven van de verschillende 

stappen en de overwegingen die hebben geleld tot de keuze voor Herwljnen 
als meest dan wel enige geschikte locatie voor het militair radarstation. 

2. De tweede vraag was wanneer ik verwacht dat het onderzoek naar 
alternatieve locatles is afgerond. 

Met deze brief beantwoord ik de door u gestelde vragen . 

Ik ben mij ervan bewust dater blj de omwonenden zorgen om de plaatsing van 
de radar zijn . Naar aanleiding van een brief van en gesprek met de gemeente 
West Betuwe heb ik toegezegd samen met de gemeente en omwonenden een 
onderzoek naar altematieve locat ies ult te voeren. Daarnaast heb ik toegezegd 
een onderzoek naar cumulatieve effecten uit te voeren. De gemeente West 
Betuwe heeft bijgedragen aan de onderzoeksvraag van dit onderzoek. Beide 
onderzoeken zljn in voile gang. Indlen er alternatieve locaties zijn die evengoed 
als of beter voldoen dan de locatie te Herwijnen en die op korte termijn 
beschikbaar zijn stopt de uitvoering van de Rijkscoordinatleregeling en zal ik eerst 
de alternatleven nader in beschouwing nemen. 
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Overweglngen en stappen die hebben geleld tot de keuze voor Herwljnen 
als meest geschfkte locatle voor het militair radarstation 
In mljn brief van 25 oktober 2019 "Antwoord op de vragen vanuit de commissles 
BDO en IWO over het besluit tot toepasslng van de Rljkscol)rdlnatleregellng ten 
behoeve van het project milltalr radarstatlon Herwijnen" heb lk aangegeven dat 
het noodzakelijk is de meer dan 40 jaar oude radars te vervangen en welke 
overweglngen ten grondslag hebben gelegen aan de locatiekeuze Herwijnen. Deze 
waren : 
1. Optimale radardekking (vrije zichtlijnen); 
2. Optlmale sprelding met de radar in Wier; 
3. De mogelljkheid een zendvergunnlng te krijgen; 
4 . De mogelijkheid het terrein te bestemmen als defensieterrein met voldoende 

mogelljkheden voor ruimtelljke indellng. 

Als eerste stap blj de noodzakelijke vervanging van de twee radarstations ls 
gekeken naar de mogelijkheid de bestaande radars te Wier en Nieuw-Milligen te 
vervangen. Voor de radar In Wier was dit mogelljk. Voor de radar in Nleuw
Milligen was dit binnen de eisen echter nlet mogelljk: 
1. Er Is slechts een beperkte detectlecapacltelt op lage hoogte. Dit wordt 

veroorzaakt doordat de radar tussen enerzijds de Utrechtse Heuvelrug en 
anderzljds de Hoge Veluwe ligt (zie flguur 1). Er is zelfs overwogen de radar 
op een toren die hoger is dan 60 meter te plaatsen. Maar het zlcht zou nag 
steeds beperkt zijn en de spreidlng tussen de beide radars zou nlet optlmaal 
zijn. Zie ook het volgende punt. 

2. De belde radars staan te dlcht bij elkaar. Om voor een zo compleet mogelijke 
radardekking van Nederland te zorgen Is een betere spreiding tussen belde 
radars1, en daarmee een locatle die verder naar het zuidwesten is gelegen, 
noodzakelij k. 

Rguur 1: Oetectle op lage hoogte (1.000 voet) van de radal1ocatle. Nleuw Mllllgen wordt beperkt door de Hoge 
Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Het blauw gekleurde gebled Is het gebled waart>tnnen vllegtulgen kuMen 
worden gezlen die op 300 meter hoogte vtlegen. Het detectlegebled Is klelner voor lager vtlegende vlleotutgen 
en ulteraard groter voor hog er vllegende vlleotulgen. Het diagram ls tot stand gekomen door gebrulk te maken 
van het programmil CARPET ("computer aided radar performace evaluation tool/ van TNO. 

1 De noordelljk gelegen radar staat In Wier, te Friesland. 
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Als tweede stap is er daarom in 2012 voor gekozen te zoeken naar een meer 
zuidwestelijk gelegen alternatief voor Nieuw-Milligen. Hlerbij is het TNO 
onderzoek van 2012 gebruikt. Zeals toegezegd tijdens het mondellng overleg van 
5 november voeg ik als bijlage dlt TNO onderzoek. In dit onderzoek is gekeken 
naar de meest optimale militaire locatie in zuid Nederland (vliegveld Gllze-Rijen). 
Ter referentie is oak de voormalige radarlocatie van Luchtverkeersleiding 
Nederland te Herwijnen meegenomen. De locatie Gllze Rijen schoot oo\c tekort 
voor wat betreft de afdekklng van met name het noordwestelijk deel van de 
Randstad (zie flguur 2). 

Aguur 2: Vanar locatle Gllze Rljen Is de detectfecapadtelt op lage hoogte ven het noordwestellJk deel van de 
Randstad onvoldoende. Amsterdam wordt nauwelljks afgedekt de Noordzeekanaal· mondlng blj Umulden 
helemaal nlet, De radar In Wier heelt daar ook geen radardekklng op lage hoogte. 

In 2014 kwam de locatie Herwijnen beschikbaar. Deze locatie kwam ult het TNO 
onderzoek als de meest geschikte locatle naar voren. De vrije zichtiljnen (zie 
figuur 3), de geografisch gunstige ligging en de afstand tot obstakels, waren 
elementen die daarbij positief in het oog sprongen. In 2015 bleek dat de locatie 
Herwijnen eenvoudig te verwerven was en dat er draagvlak bij de gemeente 
Lingewaal was voor de plaatslng van een radar. Dit heeft ertoe geleld dater 
destljds geen aanleiding was om uitgebreid nader onderzoek te doen naar 
eventuele andere altematieve locaties en aldus Is de keus voor Herwijnen 
gemaakt. 
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Flguur 3: Locatle Herwljnen bledt ooede zlchtlljnen op l11ge hoogte over de Randstad en het zuldwestelljk deet 
van Nederland. 

Gedurende dlt traject zljn er vanwege het Energieakkoord plannen gemaakt om 
windmolenparken te reallseren, onder andere In de provlncie Flevoland. De 
werklng van radars wordt verstoord door hoogbouw en windmolens. Naar mate 
de windmolens groter zljn en dlchter blj een radar staan, veroorzaken zij meer 
verstoring. Ondanks dat modeme radars hier minder gevoelig voor zijn, is met 
name bij grootschalige windenergieprojecten de verstoring niet acceptabel. 
Daarom kunnen bij plaatsing van de nieuwe radar op Nieuw-Milligen geplande 
grootschalige wlndenergieprojecten In Flevoland geen doorgang vinden. Door de 
keuze van verder zuidelljk gelegen locatle wordt daardoor ruimte gecreeerd voor 
grote windenergieparken In Flevoland. 
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Verwachte afrondlng van het onderzoek naar alternatleve locatles 
Op dit moment voert Defensle samen met TNO dlt onderzoek ult en het Is mljn 
streven dlt medio december te kunnen aanbleden. Deze doorlooptijd bl ijkt helaas 
langer te zljn dan vooraf was lngeschat. Oat komt door de complexe en daarmee 
tijdrovende berekeningen die moeten worden gemaakt om te bepalen blnnen 
welk geografisch gebied de zlchtlijnen operationeel acceptabel zijn, zoals dat op 
de locatie Herwijnen het geval is. Deze berekenlngen zijn bepalend voor het 
vaststellen van het zoekgebled voor alternatieve locatles. Het zoekgebied is op 8 
november onllne gezet (zle flguur 4). Daarnaast kost het tijd om altematieven die 
door omwonenden zijn aangedragen te beoordelen. 

--· 
·- -..... __ 4 

-_..., 

- . 

Flguur 4: Zoekgebled altematleve loc:atles voor radar Herwljnen 

DE STMTSSECRETARIS VAN DEFENSIE 

Ors. B. Visser 

Paglna 5 van 5 

'-==>.71"""'=~"----''===== ... ,....---·---
... -c-.... ~ .. --s-......-



doc 288 

.._...innovation 
___ ._ ____________ •....,for life ---.. --• 

Memorandum ONGERUBRJCEERO 

Aan 

Van 

Onderwerp 
Lage hoogte dekking MPR-opvolger Nteuw M1lligen 

1. lnleiding 
In het DMP-A document wordt voor de gee1ste radardekking van de MPR-opvolgers 
verwezen naar het NATO ACCS C&S document, (1). Eisen ziin evenwel verwoord In 
hel SHAPE ·Air Surveillance (Sensor) Plan" (ASP) u1t 2006, (2) In 
'wlndturblnenormvergadenngen' is gesproken over een lagere ondergrens van de 
radardekking 1 De destJ]ds gevoerde d1scussies hebben bij de behoeftesteller ntet 
geleld tot aangepaste elsen wat betreft de radardekking In het B-beraad is gesteld 
dat onderzocht moet worden of de dekktng op de huid1ge locatles kan worden 
verbeterd. wat in dlt stuk aan de orde komt. Tevens wordt in dlt document aandacht 
besteed aan enkele BMD e1sen. voor zover die van invloed zt]n op de radardekkfng. 

2. Hlstorie 

Oude Waalsdorperweg 63 
2597 AK Den Haag 

Postbus 96864 
2509 JG Den Haag 

www lno nl 

T 
F 
In ·· - •!..' 

Datum 
11december2012 

Onu re~rvntle 
<vnr-ext> 

Ooortdesnummer 
+31 88 866 40 70 

De huidlge MPR lnstallatles maken deer uit van de NADGE (NATO Air Defence Ground 
Environment} radarketen. die van onglne was opgezet om Russlsche long range 
bommenwerpers (Tupolev Tu-95, codenaam 'bear') te detecteren. De wandkaart op 
onderstaande foto toont het detect1eberelk van de NADGE radars. De twee Nederlandse 
radars njken niet op deze kaart te staan, het Befgtsche systeem te Glans wel. 

Figuur 1 Ondertekening van het NADGE lnitlatlef op 1 jull 1966 

1 Mouvenngen waren hel verm~den van onopgemerkle penetralle van het Nederlandse luchuuim f actte 
Matthias Rust'). het begeleiden van laagvhegende gevechlstoestellen boven de Noordzee. en het verrurmen 
van plaats1ngsmogel~khe<len van wmdturblnes 

ONGERUBRICEERD 
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In een door TNO uitgevoerde studie naar de prestaties van de MPR's, (3), bleek dat de 
lage-hoogte-Oekking van de radar in Wier op orde is, terwijl de dekking van het 
systeem te Nieuw Mllllgen te wensen overlaat. De oorzaak is evident; Nieuw Mllhgen is 
gelegen aan de westelijke rand van de Veluwe. Het terreinhoogteprofiel in oostellJke 
richtlng wordt gegeven in Figuur 2. De MPR antenne bevindt zich ter hoogte van de 
cirkel op de linker verticale as (onder het getal '60'), de schaalverdeling is de hoogte in 
m (ten opzichte van de EGM96 geoide, wat vergehJkbaar is met NAP). 

j 
l 

"' 

.. 

Figuur 2: Terreinprofiel in 00&ter~ke richtmg vanaf radarpost Nieuw M1lllgen. 

Een terreinhoogtekaart met de radarpost Nieuw Milligan in het midden wordt 
weergegeven in Figuur 3. Ook in zuid-westehjke richting is de lage-hoogte-dekking 
gebrekkig, veroorzaakt door de Utrechtse Heuvelrug. Voor dekkingsdiagrammen van 
Wier en Nieuw Milligan bij verschillende doelhoogten refereren wij naar (3]. 

ONGERUBRICEERD 

Datum 
11 december 2012 

Onze referentle 
<vnr-ext.> 

Blad 
2110 
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Figuur 3: Terreinhooglekaart, gebaseerd op space shuttle hoogte data (STRM). De st1p in Ile! midden ts de 

locatie van radarpost Nieuw Mtlhgen. 

Omdat bij NADGE de primaire interesse u1tg1ng naar Russische long range 
bommenwerpers die op aanzienlljke hoogte vllegen, werd het door de geografische 
omstandigheden veroorzaakte verlles aan lage hoogte dekking van het systeem Nieuw 
Mllligen klaarblijkelijk niet als bezwaarlljk gezien. 
Vanwege de aardkromming wordt een hoogvliegend naderend doel eerder 
gedetecteerd dan een laagvliegend naderend doel, zoals in Figuur 3 is ge't11ustreerd. 
Tevens wordt terreinaccidentatie minder prominent voor hoogvliegers, hetgeen 
eveneens in Figuur 3 (rechter diagram} Is ge1llustreerd. Het dekkingsd1agram van de 
radar Nieuw Milligen voor een doel op 30.000 voet ziet er dan ook alleszins redelijk uit 
Situat1e B uit de rechter figuur doet zich dan voor 

Figuur 3· Links· een doel dat op lage hoogte naar een radar vfiegt (lraject A) zal op een kortere afstand tot de 

radar voor het eerst gedetecteerd worden dan een doel dat op grote hoogte naar de radar vfiegt (trajed B). 

Rechts: naarmate de vlieghoogte toeneemt heeft men minder last van terreinaccidentatie Ooel A zal ten 

gevolge van afScherrnlng later gedetecteerd wortlen. Bij doel B treedt drt effect niet op. 
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3. Verbeteren van lage hoogte dekklng 
In tegenstelllng tot Wier (Radar Post Noord) is radarpost Nleuw Milligen vanwege de 
topologte van het omringende landschap geen opt1male locatte. Een triviale oplossing 
1s dan ook: w1Jk u1t naar een andere locatie Een andere remedte om de dekking te 
vert>eteren is het omhoog brengen van de antenne. Om aan de oostkant de effecten 
veroorzaakt door het terreinprofiel te verkleinen moet men voor Nieuw Milligen echter 
denken aan een mast van aanzienlijke hoogte Figuur 4 toont zogenaamde line-of-sight 
dekkingsd1agrammen voor een doel op 1000 voet hoogte en voor een doel op 5000 
voet hoogte, bij de huidige antennehoogte, en bij een radarrnast van 60 m hoog. Deze 
d1agrammen geven een goede eerste indruk van de radardekking die gehaald kan 
worden. In het gekleurde vlak Is het doel ·1n zlcht.' Wanneer de rand van het gekleurde 
vlak rafellg is betekent dit dat er afscherrning door terrein plaatsvind~ waarbij het 
terretn het zlcht op de horizon belemmert. 

Figuur 4 Line-of-sight dlagrammen voor de huldige antennehoogte (boven) en een antennehoogte van 60 m 

boven het maatveld (onder). Links doelhoogte 1000 voel recht:s doelhoogte 5000 voel De afslanden b1j de 

nngen zqn in NM 

De extra dekking die ten gevolge van de (beduidend) hogere mast verkregen wordt 
blljkt voor de noord-west sector zeer sterk te ZtJn Het verlengen van de radannast 

ONGERUBRICEERD 

Oawm 
11december2012 

Onze referent!• 
<vnr-eJCt> 

Blad 
4110 



TNO innovation 

---------------- for life -------
ONGERUBRICEERD 

levert aan de oostkant circa 15 NM op. Analyse toont voorts aan dat de oppervlakte 
van het dekkingsgebied hneair toeneemt met de hoogte van de mast. een optimale 
masthoogte is derhalve last19 te dest1lleren. VergehJkbare d1agrammen voor de 
radarstations Wier Hef'WIJnen en G1lze-R11en worden gegeven m Appendix A 
Oekkingd1agrammen voor radarstatlon N1euw Mllhgen en versch1llende 
antennehoogten worden gegeven in Appendix B. 
Naast het aanpassen van de hoogte waarop z1ch de radarantenne bevindt 1s het aantal 
m1ddelen om de dekking te verbeteren beperkt. Voor de volledigheid noemen w11 een 
tweetal 
• In geaccidenteerd terrem is het toepassen van VHF/UHF (30 - 1000 MHz) radar 

geopperd omdat d1ffractie (breking) aan terreinstructuren zich sterker voordoet biJ 
deze relat1ef lage draaggolffrequenbes. Een nadeel 1s dat de antenne relabef groot 
moet z11n om goede hoeknauwkeungheid te bereiken. Ook begeeft men z1ch in een 
drukbezet frequentiegeb1ed, denk aan commumcatie, GPS, radio en telev1sie. 
Geen der respondenten van RFI heeft dan ook een VHF/UHF systeem 
voorgesteld, wel S·band (rond 2700 MHz. zoals de hu1d19e MPR) of L-band (rond 
1300 MHz). 

• Wanneer multlpad in het vert1cate vlak zich voordoet (denk aan shipborne radar) 
dan rs het gebrulk van hogere radarfrequenbes profijtehJk, z1e de met CARPET 
gemaakte d1agrammen voor een L-band en een S-band systeem. waarblJ het gaat 
het om de hoogte van de onderste flank van het dekklngsd1agram. Het effect dat 
de lage-hoogte-dekking biJ L-band minder 1s. is te compenseren door b1j 
toepassmg van L-band de antenne hoger te plaatsen. Radarspec1fieke aspecten 
(zoals zendvermogen en ontvangergevoellgheid) laten we h1er buiten 
beschouwing. 

F1guur 4 Verticale deklungsdlagrammen bij L-band (links) en bij S-band (rechts) In het donker.ro<fe vlak ts 

de single.scan detectiekans 80% of meer. 

De conclus1e 1s dan ook dat in eerste instantie de hoogte van de antenne in relatJe tot 
de terreinaccidentat1e beschouwd moet worden 
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4. BMD 
In de Herijkingsnota heeft de behoeftesteller ambities op het gebied van BMD kenbaar 
gemaakt Gesteld wordt dat de MPR-vervanger een ballistisch doel op minimaal 1000 
km afstand 'en bij voorkeur meer' moet kunnen waamemen. Niet word! aangegeven 
welk type doel of welke radardoorsnede hierbij hoort, wat het toetsen van aangeboden 
systemen bemoe11ijkt 
Of Nieuw Mllhgen als locatie geschikt is voor BMD, hangt af van de elevatiehoek 
waaronder het missile binnen het radarbereik komt. Dit is weer afhankelijk van de 
dracht van het missile, en de afstand waarop het missile gelanceerd wordt. In de 
Herijkingsnota word! gesproken over medium tot intermediate range missiles voor vast 
opgestelde sensoren, en over short en medium range missiles voor een systeem dat 
verplaatsbaar is. 
De dracht van deze missiles is als weergegeven in Tabel 1 Het apogeum (hoogste 
punt) van het traject Is ruwweg 1/5 a 1/3 deel van de dracht. 

Tabel 1. Oracht van balllstische missiles. 
Missile Dracht(km) 
Short Range Balhstic Missile < 1000 
Medium Range Ballistic Missile 1 000 tot 2500 
Intermediate Range Ballistic Missile 2500 tot 3500 

Het is profijtelijk de radar die voorwaarschuwing verschaft zo dicht mogelijk bij de 
lanceerlocatie te situeren, opdat voldoende tijd beschikbaar is. Binnen een straal van 
1000 km rond Nederland bevinden zich louter landen die tot het NAVO 
bondgenootschap behoren. De vier dichtstbijzijnde niet-NAVO-landen zijn Wit Rusland, 
OekraTne, Rusland en Algerije. Mogelijk houdt de behoeftesteller rekening met dreiging 
vanaf zee. 
Een missile dat gaat van Iran naar lsra!I of vice versa zal door een in Nederland 
gestalioneerde radar niet gezien worden, de afstand bedraagt meer dan 3000 km. In 
oostelijke richting kan het huidige systeem te N1euw M111igen doelen boven 0.4° 
elevatie waarnemen, vanwege de heuvelrug van de Veluwe. Op 1000 km afstand moet 
de hoogte om die reden minstens 66 km ziin. Voor dreiging uit het oosten, voorbij 
NAVO grondgebied gelanceerd ('overvliegers'), zal het derhalve niet nodig te zijn om te 
antenne hoger te plaatsen. 

5. Conclusies 
In deze notitie word! een indruk gegeven van de lage hoogte dekking van het 
radarsysteem te Nieuw Milligan. Een mast van circa 60 m hoog is nodig opdat de radar 
over de Veluwe heen kan kijken. De dekklng tegen laagvliegers blijft bij een dergelijke 
masthoogte evenwel beperkt Voor het waamemen van een ballistisch doel is de 
huidige antennehoogte mogelijk wel geschikt. maar afhankelijk van de lanceerpositie 
en de dracht. Om dit nader te beoordelen is het nodig dat inzage wordt verschaft in 
plausibele BMD scenario's. Ook voor dekking op lage hoogte moet de els kenbaar 
gemaakt worden, opdat een gefundeerde uitspraak omtrent de benodigde masthoogte 
kan worden gedaan. 
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