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Referte : Procesvoorstel SAR helikopter vanaf 2020 (behandeld in Raad op 21 Bij beantwoording, datum,
maart 2018) onze referentie en onderwerp

vermelden.
Onderwerp: Stand van zaken traject vervanging SAR-helikopter

De afgelopen maanden heeft een vertegenwoordiging van het ministerie van I&W
en Defensie een consultatieronde gehouden met alle stakeholders bij het SAR
dossier. Het betrof de volgende partijen:

• Kustwacht Nederland (KWNL),
• Koninklijke Nederlandse ReddingsMaatschappij (KNRM)
• Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond / Brandbestrijding op de Noordzee &

SAR (VR-RR/ BroNS),
• Noordzee Olie & Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA),
• Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) /TenneT (netbeheerder),
• Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV)( huidige contractant),
• Loodswezen,
• Ministerie ]&V,
• Ministerie I&W / RWS (contracthouder & manager),
• Ministerie van Defensie / CLSK.

Nog te consulteren: Staatstoezicht op de Mijnen (gepland 26 of 27 juni)

Het memo betreft rapportage van de huidige stand van zaken op basis van de
aspecten product, tijd, geld en een planning voor het vervolg.

Product
De consultatierondes maken duidelijk dat de standpunten op een aantal punten
uiteenlopen. Sommige spelers zijn tevreden over de huidige voorziening. Andere
zijn kritischer en wijzen op de ruime manier waarop de huidige regeling kan
worden geïnterpreteerd. Daarnaast leiden ontwikkelingen op het gebied van
rampen en incidentenbestrijding tot nieuwe of extra zware eisen. Een voorlopige
eerste conclusie is dat het pakket van eisen eenduidiger en duidelijk geformuleerd
moeten worden. Ook zal een externe partij worden gevraagd om te controleren of
de regelgeving waar het pakket van eisen naar verwijst nog steeds up to date is.

Pagina 1 van 2

10.2e

1 10.2e

10.2e

g699
Vrije tekst
1�



Tijd 
De eerste consultatierondes zijn inmiddels afgerond. De volgende stap is 
overeenstemming te bereiken over het pakket van eisen te stellen aan de nieuwe 
SAR-helikopter. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de basis eisen die zijn 
vastgelegd in de regeling Maritieme en aeronautische noodhulp op de Noordzee 
(2015) en aanvullende wensen die door de betrokken spelers zijn opgebracht 
tijdens de consultaties. De basiseisen zullen na de hiervoor beschreven revisie 
schriftelijk warden voorgelegd aan de betrokken departementen en diensten. 

Voor de aanvullende wensen zullen l&W en Defensie de komende periode een 
plenaire bijeenkomst organiseren met de betrokken departementen en diensten 
om het nut en de noodzaak van deze wensen te bespreken en de consequenties 
ervan te identificeren op de aspecten product, tijd en geld. 

Daarna vormt het pakket van basiseisen met evt aanvullende wensen (opties) oak 
het uitgangspunt voor de aanbesteding, na goedkeuring door de Raad. 

Geld 
De werkgroep financien rapporteert separaat aan de Raad de voortgang over de 
verdeelsleutel. In het 3e kwartaal zal Defensie met l&W op basis van bestaande 
expertise en ervaring een raming van de kosten maken. 

Planning 
De planning sluit aan bij de bestaande begrotingscyclus zeals is opgenomen in het 
rapport Modernisering van de financiele spelregels van de Nederlandse Kustwacht 
(Van Maanen II). De hieronder genoemde planning op hoofdlijnen is gebaseerd op 
ingeschatte doorlooptijden en mede gebaseerd op de planning die wordt 
gehanteerd bij het vervangingstraject van de Dornier. 

De planning impliceert dat de 1 e en mogelijk de 2e verlenging in het bestaande 
contract met NHV meet warden afgeroepen. 

April / mel 2018 1-op-1 consultatleronde 

Juli 2018 1 • Plenalr overleg SAR-hell (alle stakeholders) 

Augustus 2018 
2• Plenalr overleg SAR-hell (alle stakeholders). Vaststellen voorloplg 
Programma van Elsen (PvE) 

September -Oktober 2018 Ultwerken PvE met optles en tevens ultwerken kostenramlng . Beslultvormlng Raad over PvE waarmee de aanbestedlng kan 

November 2018 
starten. . Beslultvormlng Raad over flnanclele verdeelsleutel op basis van 
rapportage door WGFIN 

December 2018 Start project volgens Defensle Materleel Proces 

1• kwartaal 2019 t/m 2• kwartaal 
Traject blj DMO (van opstellen PvE tot ultelndelljke gunning) 

2020 

1 • kwartaal 2020 Beslult of verlenglng met 1 jaar noodzakelljk Is 

1 jull 2020 Huldlge SAR contract met NHV loopt af, 

1 • kwartaal 2021 Beslult of 2• verlenglng met 1 jaar noodzakelljk Is 

1 jull 2021 Elnde 1• verlenglngsperlode SAR 

1 jull 2022 Elnde 2• verlenglngsperlode SAR 

Nog nader te bepalen Inwerklngtredlng nleuw SAR hellkopter contract 
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Betreft 1E Interdepartementaal SAR-helikopter overleg 

Vergaderdatum en -tijd 12 Juli 2018, 1000-1500  

Vergaderplaats Den Haag, PKC 

Aanwezig (Vz) 

(notulist) 

 

Kustwacht (KW) 

Min Def (DEF) 

Tennet (TEN) 

Min J&V (JV) 

NWEA (NWEA) 

Staatstoezicht Mijnen (SM) 

Veiligheidsregio RDAM (VR) 

KNRM (KNRM) 

NOGAPA (NOG) 

Afwezig Min Def (DEF) 

 (afwezig) 

 (afwezig) 

 (afwezig) 

(afwezig) 

Min I&W (ILT) 

(afwezig) 
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1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vz stelt dat dit de 

eerste keer is dat we bij elkaar komen voor dit project. Het hoofddoel voor 
vandaag is het PvE te doorlopen, daar overeenstemming over te bereiken, dan wel 
de verschillen vast te stellen. Deze verschillen zullen verder uitgezocht worden en 
mogelijk ook als draaiknop dienen in de aanbesteding. De financiële verdeelsleutel 
maakt nadrukkelijk geen onderdeel van deze bijeenkomst. Dit behoort aan een 
andere werkgroep. Vz stelt de werkgroep voor en vervolgt met een korte 
voorstelronde. Vz gaat ervan uit dat iedereen namens zijn organisatie spreekt. 

J&V vraagt of meepraten ook verantwoordelijkheid betekent? Vz geeft aan dat de 
ministeries I&W en J&V beleidsverantwoordelijk zijn voor SAR. Voor een nieuwe 
SAR-contract is het van groot belang dat alle partijen hun eisen en wensen 
kenbaar maken, zodat je een goede afweging kan maken. J&V geeft aan geen 
verantwoordelijkheid te hebben op de Noordzee (>1km). Op de binnenwateren is 
de tijdelijke wet ambulancezorg van toepassing is. Dit is de verantwoordelijkheid 

van de regionale ambulancezorg. Als zij daar niet aan kunnen voldoen dienen 

volgens de wet aanvullende afspraken te worden gemaakt. J&V vertegenwoordigt 
in deze vergadering de VR.  

2. Historie 

Vz meldt dat referentiedocumenten zijn meegestuurd bij de uitnodiging bij deze 
vergadering. De documenten vormen de basis, maar hebben nog geen aanpassing 
van PvE. Vz wil niet terugkijken, behalve dat de Raad voor de Kustwacht heeft 

besloten SAR aan te besteden onder leiding van Defensie met hulp van DMO. Het 
PvE en een kostenraming zal in de raad van de kustwacht van 21 november 
voorliggen voor goedkeuring. 

3. Stand van zaken na consultatierondes 

Met alle aanwezigen is een gesprek gevoerd. Iedereen heeft daar een 
gespreksnotitie van ontvangen. Naar aanleiding van de notities zijn geen 
opmerkingen ontvangen. 

4. Gelegenheid tot toelichting of aanvullingen stakeholders 

NWEA: Er zijn aanvullende de eisen, maar die zijn nog niet doorgestuurd. 

Kustwacht: Voegt toe dat de SAR-dienst een overheidsverantwoordelijkheid blijft 
(KW), de vliegende SAR-heli capaciteit besteden we uit. 

KNRM: Merkt op dat medische sector (ambulance, traumacentra) onvoldoende zijn 
geconsulteerd. KNRM verwijst naar OVV. I&W antwoordt, VWS vond het niet nodig 

om ons te spreken. I&W geeft aan dat dit nader zullen bekijken. JV benadrukt dat 
op de binnenwateren het ambulancegedrag geldt.  DKW geeft aan dat in de Raad 
van juni jl. J&V gevraagd dit met VWS op te nemen. 

NOGEPA: Is tevreden over wat we nu hebben. Flexibel, mogelijkheid landen op 
vliegveld, kosten is zwaarwegend. 



 

 
 

 

 

DMO: Waarom in het Nederlands? Dit was tijdens de vorige consultatie ook het 
geval. Vz hoort graag wat wenselijk is.  

KW: Hoe snel gaat NOGEPA afbouwen. NOGEPA: aantal boringen aanzienlijk 

afgenomen, er zijn bijna geen exploratieboringen meer. Vervoersbehoefte is 
daardoor bijna gehalveerd. NEXT STEP programma is gericht op buiten gebruik 
stellen van installaties. Orde grote is tientallen. Dit is minder conjunctuurgevoelig 
dan vroeger. Wel is offshore gas een gedeeltelijk alternatief voor Gronings gas. 
Maatschappelijk is gas minder draagvlak. NWEA/TENNET 1 KWH per jaar erbij. 
NOGEPA: De huidige zorgnorm 90 min/16 personen is voldoende. NWEA/TENNET: 
is voor flexibelere capaciteit wegens de kleinere teams waar zij meewerken. 

5. Behandeling programma van Eisen 

(zie bijlage voor PvE met TC) 

1.1 Niet Akkoord. Mijnen: SAR, opsporing en redding goed definiëren (IMO) 
Algemene opmerking. I&W wijst op arbeidsomstandigheden besluit Art. 

3.37.V Geldt ook voor 1.2 

1.2 Niet akkoord met toevoeging windmolens en tekstvoorstel I&W.  

KW: Vraag: toevoegen binnen de windmolenparken, omdat dit aanvullende eisen 
stelt aan vliegende capaciteit.  

J&V: MEDEVAC? Nee is geen onderdeel van SAR, maar vindt wel plaats. Vz geeft 
aan dat hier een grijs gebied is. TENNET: Vinden dat ze zelfredzaam moeten zijn, 
maar vanaf moment van handover ligt de juiste medische zorg bij de autoriteiten. 
KW: vraag wat adequate medische zorg is. TENNET: Iemand die een patiënt kan 
stabiliseren tot overdracht aan een ziekenhuis. Een ambulanceverpleegkundige 

(nader te bepalen welke categorie) is voldoende. KNRM: Verdrag van Hamburg. 
Definitie redding, er moet voorzien worden in initiële medische hulp. SAR-dienst, 

behoort ook MEDEVAC.   

Goed definiëren waar eindigt verantwoordelijkheid bedrijf en begint SAR. In het 
PvE komt dit terug in een duidelijke set van eisen aan het personeel.  

1.3 Wijziging team bestaat uit 15, inzettijden van de teams en locatie van 
alarmering. Toevoeging verwijzing naar 1.4.  

1.4 ACTIEPUNT: MIRG doet een tekstvoorstel 

TENNET: Vraagt of de MIRG-eisen niet conflicteren met de SAR-eisen en de kosten 
die daarmee samenhangen? MIRG: Stelt wij zitten aan de kant van het voorkomen 
van SAR. Vz erkent de consequenties en hier zal een afweging in gemaakt moeten 
worden. I&W: uitgangspunt was bestaande capaciteit. KW: Het is een 

kustwachthelikopter en niet per se SAR. De Raad zal hier dan ook een besluit over 

moeten nemen. Bij grote afwijkingen schuift dit door naar ministerieel niveau.  

1.5 ACTIEPUNT: Tekstvoorstel KWNL. Verder uitwerken en duidelijker 
formuleren trainingsbehoefte van MIRG, KNRM. 



 

 
 

 

 

ACTIEPUNT Defensie/SERE: Aanleveren trainingsbehoefte Defensie  

I&W: Meer vraag naar trainingen. Er is een jaarplanning opgezet. Dit werkt naar 
tevredenheid. J&V: formulering is boterzacht. Aanpassen nader te specifiëren in 

vlieguren en locaties.  

KW: Welke entiteiten, KNRM, MIRG, ja.  veiligheidsregio’s, demodagen? Defensie. 
Welke? Hoe vaak, waar.  

KW: Gescheiden taken of niet? KW staat open voor combinatie. 

MIRG: Commerciële vlucht mag geen prioriteit hebben. 

1.6 Aangepast. Definitie spoedeisend medisch vervoer en wie betaalt.  

Er ontstaat discussie over de definitie van spoedeisend medisch vervoer, voor wie 

dat geldt en wie betaalt. KW: Alles Handhavingsvluchten: consensus binnen Raad 
steun voor associate support 

NOGEPA: Kosten rijk. Heeft in het verleden meer gedaan dan verwacht, zijn niet 
bereid te betalen voor gebruik SAR.  

1.7 Dit artikel betreft werkafspraken. Daarop aanpassen. Toetsing naleving 
werkafspraken dient ook vastgelegd te worden. Bespreken met 

specialisten. 

J&V: de huidige tekst lijkt alsof de operator pas hoort na tekenen van contract wat 
hij moet doen. 

DMO: Duidelijker formuleren. Dit vormt de basis voor het contract. 

1.8 Maakt het uit als een helikopter vanaf een ander land opereert? Conclusie 

was dat een operator van een Nederlands vliegveld moet opereren in 
verband met Nederlandse regelgeving. KNRM: ontwikkeling op randen 

verantwoordelijkheidsgebied waardoor we niet altijd aan de eisen kunnen 
voldoen. 

1.9 Discussie over nut en noodzaak artikel. Overleggen met specialisten (ILT) 
of dit nodig is. Ook in relatie tot de flag-state status. Niet militair en niet 
civiel. Voorstel vervangen door Nederlandse regelgeving. 

 

2.1 Artikel verder uitwerken in limieten en operationele envelope.  

2.2 Verschil in Class 1/2 uitzoeken. KNRM: Train as you fight 

2.3 Opmerking dat NWEA/TENNET dat refueling mogelijkheden in de toekomst 
problematisch kan worden door verdwijnen platformen.  

 ACTIEPUNT I&W uitzoeken beschikbaarheid refuel stations noordzee. 



 

 
 

 

 

2.4  Akkoord 

2.5 Verwijderen na het goed formuleren van de regelgeving. 

2.6 Verwijderen, deze eis is overbodig. 

2.7 KNRM: vervang geschikt door gekwalificeerd en certificeerd. 

2.8 Akkoord 

2.9 Akkoord.  

ACTIEPUNT KNRM: Voorziet van lijst ziekenhuizen.  

KW POC medische evacuatierapport. 

2.10 weghalen 

2.11 Formuleer minimale prestaties waaronder systemen moeten werken. 

2.12 Welke stretcher? Ruimte om stretcher. Stoel specificeren. TENNET: Waarom 
16 personen?  

2.13 Akkoord, Controleren door NLR of dit wenselijk is. 

2.14 Aangepast 

 

3.1 TENNET: overweeg 360 graden in windmolenpark. Overleggen met gebruikers.  

ACTIEPUNT NWEA/TENNET zal eisen helikopter (radar) onderzoeken. 

3.2 Akkoord. KW: Wens dit real-time te kunnen streamen. NWEA: geïntegreerd is 
onduidelijk. Anders formuleren. 

3.3 Akkoord. KNRM eisen stellen aan minimale eisen. Zoeken we uit. 

3.4 KNRM: dual-hoist, als redunantie. 

3.5 AIS toegevoegd.  

3.6  KNRM: Dit is aanvullende capaciteit. 

3.7  Akkoord. DEF: NVG verder uitwerken ook voor personeel. Aangepast. 

3.8 Akkoord 

3.9  Akkoord 

3.9 Flotation gear, tot welke weerslimieten 
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4.1 KW: is noodzakelijk voor massale SAR. Beter specificeren in frequentiebanden. 

4.2 Frequenties specificeren. Geïntegreerd.  

4.3 Samenvoegen met 4.2 Overweeg handheld VHF voor redder. 

4.4 SATCOM. Geintegreerd toevoegen. KW: Beeld Geluid en Data. 

4.5 Akkoord. KW: Toewijzen aan C-2000 partij (KMAR) 

4.6 Toevoegen: Luidspreker 

MIRG: Toevoegen 2 interne communicatiemogelijkheden door externe partij 

 

5.1 Nader onderzoek naar de samenstelling, wat dit betekent voor de helikopter, of 

en hoe gedetailleerd dit in het pakket van eisen moet komen te staan. 

5.2 idem 

5.3 idem 

5.4 idem 

 

6.1 Akkoord. EASA regelgeving controleren door NLR. 

6.2  Akkoord 

6.3 Laten controleren door NLR 

6.4 Laten controleren door NLR 

6.4.2. KNRM: trainingsplan meenemen in contract eis.  Aangepast ook bij 6.3.5. 

6.5 KNRM: BIG-geregistreerd is te simplistisch. Overleg met Medici 

6.5 training: Overlap met 6.4.2. 

 Vz: Kwantificeren vereiste training. 

 

Toevoegen:  

- Bubble window. Toegevoegd als para 3.13 



 

 
 

 

 

7. Vaststellen PvE SAR Heli en openstaande eisen 

I&W:  

ACTIEPUNT Uitzoeken wat rol van VWS is ten aanzien van ambulance zorg wat er 

nu precies medisch nodig is. 

ACTIEPUNT verifieren eis 16 personen NOGEPA 

SAR binnen windparken 

ACTIEPUNT Verantwoordelijkheid MEDEVAC Noordzee (actiepunt HK).  

Oefenen met veiligheidsregio’s 

ACTIEPUNT I&W Contract versturen naar DMO ( ) 

NWEA: 

ACTIEPUNT Tekstvoorstel kijkhoek radar 

ACTIEPUNT  Laten weten wat Rotordiameter en MAUW is 

ACTIEPUNT  Delen ervaringen met training/SAR in windmolenparken 

MAUW 10000 misschien iets te zwaar.  

MINDEF: 

Windmolen grote component spelen  

ACTIEPUNT controle door ILT, juist formuleren van eisen 

FIR past niet in het gebied 

Staatstoezicht op de Mijnen:  

Zorg of huidige SAR-capaciteit geschikt is voor windmolen. KW: we hebben het 
hier over huidige capaciteit. NWEA gaat oefening organiseren 

KNRM:  

 Zorg dekking helikopters in de buiten gebieden. 

 KW: Hoe gaan we om met internationale samenwerking 

MIRG:  

ACTIEPUNT  aanleveren tekstvoorstel 1.4 

 MIRG: situaties op de grens 
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V&J:  

Zorg geen betrokkenheid VWS, actiepunt Raad (vertegenwoordiger V&J) 

KW 

 ACTIEPUNT Tekstvoorstel weerslimieten 

 ACTIEPUNT Tekstvoorstel specificaties ziekenhuizen 

8. Rondvraag 

DEF/MOD: onduidelijke opzet. Vz beaamt dit en geeft aan de structuur opnieuw 
wordt bezien. Het ging nu om het bespreken van de eisen.  

DEF/MOD: onder welke certificering valt de helikopter. Middelen toegewezen aan 
overheid, hoeven niet te voldoen aan civiele eisen (Flag-state kwestie). Uitzoeken.  

I&W stelt voor PvE te laten controleren door NLR/ILT eventueel ook laten vertalen. 

9. Volgende vergadering (Actiepunten) 

- KNRM: Overzicht beschikbare ziekenhuizen 

- I&W: tekstvoorstel 1.2 opereren binnen windmolens 

- I&W tekstvoorstel: Tekstvoorstel voor burenhulp 

- TENNET: tekstvoorstel Hoist 

- ALL: Aangeven behoefte aan training 

10. Sluiting (15:00) 

Vz sluit vergadering af. Dankt aanwezigen voor het uithoudingsvermogen. Vz zal 
verslag en nieuwe versie PvE naar alle stakeholders versturen voor einde van de 
week. Vergadervoorstel half september. Exacte datum volgt. 
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Betreft 2e Interdepartementale SAR overleg 

Vergaderdatum en -tijd 10 september 2018, 1300-1600  

Vergaderplaats Den Haag, PKC 

Aanwezig Min Def (Directie Plannen)  

(VZ) 
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Min Def (DMO) 

 (PL), ,  

 (inkoop),  

Min Def (CLSK)  

(opleidingen) 

MIN I&W 

 contractmanager huidig SAR-contract 

Min J&V (JV) 

Staatstoezicht Mijnen (SM) 

Kustwacht (KW)  

KNRM (KNRM) 

NOGEPA (NOG) 

NWEA (NWEA) 

Tennet (TEN) 

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VR RR) 

 
 

Afwezig Min I&W (ILT)  

(bericht van verhindering) 
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1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering. Het doel dit overleg is om de uitgangspunten 
voor het PvE af te ronden en eventuele discussiepunten te identificeren. De VZ 
zegt toe de aanwezige spelers in het vervolg van het traject te blijven informeren. 
Hij meldt ook dat alles wat is besproken en beschreven commercieel vertrouwelijk 
is.  

2. Mededelingen 

Op 15 augustus heeft de projectgroep I&W en Defensie een bezoek gebracht aan 
Bristow in Vlissingen. Op 10 september is gesproken met de Vereniging van 

Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) over het proces. Er is goede notie genomen 
van de zorgen en adviezen van de VNV. Op 14 september staat een bezoek aan 
CHC op het programma. In een eerder stadium is gesproken met NHV locatie 
Pistoolhaven, Rotterdam. 

(post meeting opmerking: op 5 oktober wordt een bezoek gebracht aan NHV te 
Den Helder vanwaar de primaire SAR-helikopters vertrekken) 

In de Raad van de Kustwacht van 21 november zal een stand van zaken worden 

gerapporteerd waarbij de uitgangspunten voor het PvE zullen worden 
gepresenteerd. DMO maakt een projectplanning voor het aanbesteden van het 
nieuwe SAR-contract. Projectleider zegt toe deze te maken. Uit deze 
projectplanning volgt een inschatting van een eventuele benodigde verlenging van 
het huidige SAR-contract. De werkgroep financiën zal in de Raad van november 
een financiële verdeelsleutel presenteren voor besluitvorming. 

3. Vaststellen vergaderverslag. 

De aanwezigen hebben alle stukken ontvangen. 

Pagina 2: Min J&V. Op de binnenwateren is de tijdelijke wet ambulancezorg van 
toepassing is. Dit is verantwoordelijkheid van regionale ambulancezorg. Als ze 
daar niet aan kunnen voldoen dienen ze volgens de wet aanvullende afspraken te 

maken. 

Pagina 8: I&W: Tekstvoorstel windmolens is nog niet gereed. Wordt opgelopen 
samen met NWEA. Tekstvoorstel burenhulp is ontschoten. Dit wordt door I&W 
nagestuurd.  

Actiepunten blijven openstaan en worden onder agendapunt 4 en 6 behandeld. 

Vergaderverslag wordt met bovenstaande opmerkingen vastgesteld. 

4. Actiepunten 

1. MIRG: MIRG doet een tekstvoorstel voor para 1.4 (19/9 ontvangen) 

10. I&W: Verantwoordelijkheid MEDEVAC Noordzee.  

15. DMO: controle door ILT, juist formuleren van eisen [wat wordt met dit AP 
bedoeld? Haal ik ook niet uit de notulen van de eerste vergadering] 

16. MINDEF: Uitwerken en duidelijker formuleren trainingsbehoefte. 



                                         

 
 

 

 

 

17: DMO: Projectplanning maken voor aanbesteding SAR. 

18: NWEA: Tekstvoorstel windmolens 

19: KW: aanleveren concept of operations aan J&V, I&W en Defensie. 

Afgedane actiepunten: 

2. MIRG: Uitwerken en duidelijker formuleren trainingsbehoefte. 

3. I&W uitzoeken beschikbaarheid refuel stations Noordzee. 

4. KNRM: Voorziet van lijst ziekenhuizen.  

5. KNRM: Uitwerken en duidelijker formuleren trainingsbehoefte. 

6. NWEA/TENNET: zal eisen helikopter (radar) onderzoeken. 

7. NWEA/TENNET: Laten weten wat Rotordiameter. 

8. I&W: Uitzoeken wat rol van VWS is ten aanzien van ambulance zorg wat er nu 

precies medisch nodig is. 

9. I&W: verifieren eis 16 personen NOGEPA. 

11. I&W: Contract versturen naar DMO ( ) 

12. KW: Tekstvoorstel weerslimieten 

13. KW: Tekstvoorstel specificaties ziekenhuizen 

14. KW: Tekstvoorstel KWNL voor para 1.5.  

5. Concept of Operations 

Voorzitter gaat in op het belang van een CONOPS om de eisen te ondersteunen en 
keuzes te beargumenteren. De CONOPS vertelt hoe de kustwacht zijn doel (SAR) 

wilt bereiken. Directeur Kustwacht geeft aan dat er op dit moment wordt gewerkt 
aan een CONOPS SAR. Hij geeft aan dat de dynamische omgeving op de Noordzee 
steeds meer wensen en eisen stelt aan de taakuitvoering van de Kustwacht. Hij 
schetst een aantal ontwikkelingen, groei scheepvaart, opkomt onbemande 
scheepvaart. Het concept of operations is naar verwachting over een paar weken 
in ‘concept’ gereed. VZ geeft aan dat het CONOPS met J&V en I&W zal worden 
besproken om te bepalen of dit gevolgen heeft voor de uitgangspunten van het 

PvE. 

6. Behandeling aangepaste PvE SAR helikopter 

2.7/2.8 I&W geeft aan dat de zorgnorm 16 personen is, maar dat niet voor ieder 
persoon een crashbestendige stoel aanwezig hoeft te zijn. Voorzitter stelt dat de 
zorgnorm ook het uitgangspunt is voor het opstellen van dit PvE. Tennet en KNRM 
geven aan dat 6 personen voor hun voldoende is. NOGEPA bevestigt dat de norm 
16 is. Er is breed draagvlak om die norm te bereiken met meerdere (twee) 
helikopters. DMO stelt voor op basis van de PvE en ontvangst opdrachtnota een 

10.2e



                                         

 
 

 

 

 

markverkenning uit te voeren om een appreciatie te kunnen doen over de 
haalbaarheid en kosten. Voorzitter geeft aan dat eerst de Raad dient in te 
stemmen met het PvE, voordat marktverkenning kan aanvangen. 

7. Vaststellen PvE SAR Heli en openstaande eisen 

Voorzitter constateert dat alle eisen en wensen van de betrokken partijen gehoord 

zijn. De eisen gesteld aan de helikopter van de verschillende partijen conflicteren 
niet met elkaar. Wel zal op punten onderbouwing nog moeten worden 

aangescherpt. Naar aanleiding van dit overleg volgt een tweede revisie gevolg 
door een schriftelijke commentaar ronde. Na verwerken commentaar worden de 
uitgangspunten voor het PvE aangeboden aan de Raad. De Raad besluit over de 
uitgangspunten voor het het PvE. Dit voorlopige PvE vormt de basis voor de 
marktverkenning. De voorzitter zegt toe de deelnemers ook daarna te blijven 
informeren over de voortgang. 

8. Rondvraag 

Geen vragen. 

9. Volgende vergadering (Actiepunten) 

Datum gereed actiepunten is gesteld op maandag 24 september 2018 (muv 

actiepunt 19 CONOPS, een draft versie is medio oktober gereed). 

Volgende vergadering is op dit moment nog niet voorzien. 

10. Sluiting 

Voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en constructieve bijdrage in de 
afgelopen maanden bij het formuleren van de uitgangspunten voor het PvE voor 
het nieuwe SAR-helikopter contract.  
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Ministerie van Defensie2
Uitgangspunten vervanging SAR-
helikopters

Proces
Afstemming
1. Individuele consultaties stakeholders
2. Twee collectieve overleggen
3. Finale afstemming uitgangspunten PvE

Vervolg
1. Marktverkenning op basis uitgangspunten PvE
2. Terugkoppeling resultaten marktverkenning aan

SGMP en Raad
3. Opstellen concept-PvE door projectgroep
4. Goedkeuring SGMP en Raad concept-PvE en 

gunningsmatrix 
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Uitgangspunten vervanging SAR-
helikopters

Initiële planning
2018 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 
Huidig contract NHV 

            
Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar  

 Opstellen initiële eisen, voorbereiden 
marktverkenning 

Marktver-
kenning 

 2019 
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Huidig contract NHV 
            

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
Marktverkenning Besluitvorming Raad 

op basis uitkomsten marktverkenning 
ATB, PvE, Verwervingsplan, RFQ en PvE Staffing & CCDMO 

Akkoord Raad/Stuurgroep 
 2020 
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Contract NHV 1e verlenging contract NHV 
    Notice periode       

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
Publicatie; Selectiefase Alcatel 

termijn 
Opstellen offertes, 1e beoordeling Best and final offer, 

beoordeling DMO 
Staffing en gunning 

Akkoord door Raad/Stuurgroep 
Alcatel 
termijn 

 2021 
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

1e verlenging contract NHV  2e verlenging contract NHV 
    Notice periode       

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
Modificatie, lokale implementatie Supplier 

 
2022 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 
2e verlenging contract NHV  

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
Aanvang uitvoering dienst, contract tot 1 januari 2032 
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Uitgangspunten vervanging SAR-
helikopters

Uitgangspunten (1)
1. Permanent 2 heli´s beschikbaar
2. 1 heli Den Helder, 1 heli ZW Nederland nabij kust
3. Dag en nacht 20 minuten notice
4. Binnen 90 min. elk punt EEZ, N van 55°N 120 min.
5. Elke heli ruimte voor 8 drenkelingen (minder indien 

stretcher in gebruik), totaal 16 drenkelingen
6. Vluchtduur: transit naar NW EEZ, 1 uur on station 

(30 min. hoisten), transit naar place of safety (+8 
pax)

7. Bemanning: 2 vliegers, hoistoperator, hoistman, 
ambulance verpleegkundige (beide bases)

8. Gehele bemanning LPE 6 Engels, 1 vlieger per 
bemanning moedertaal Nederlands
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Uitgangspunten vervanging SAR-
helikopters

Uitgangspunten (2)
9. Tijdige take-off > 98%
10. Betrouwbaarheid missieapparatuur > 98,5%
11. Heli en bemanning NVG uitgerust en getraind
12. Eisen transport MIRG-team niet leidend
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Uitgangspunten vervanging SAR-
helikopters

Overzicht capabilities SAR-heli
• Dubbele hoist
• Medische uitrusting
• Droppable liferaft
• Pyrotechnische middelen
• 3 V/UHF, C2000, 2 Satcom, directionfinder
• Ice detection
• FLIR
• NVG
• Zoeklicht
• Surface radar
• Weather radar
• AIS
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Concept advies

1. Afnemende refuel-mogelijkheden Noordzee
2. 12x45 uur training p.j.: gebruik SAR-heli
3. Datalink met streaming video?

Discussiepunten

1. Raad te adviseren in te stemmen met uitvoeruing
marktverkenning op basis van gepresenteerde 
uitgangspunten

2. Raad verzoeke zsm de financiele verdeelsleutels 
(verlenging en nieuw contract SAR –helikopter vast 
te stellen.
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Uitgangspunten vervanging SAR-
helikopters

Proces
Afstemming

1. Individuele consultaties stakeholders

2. Twee collectieve overleggen

3. 2 november 2018: SGMP als adviesgroep, instemming 
uitgangspunten PvE

Vervolg

1. Marktverkenning op basis uitgangspunten PvE

2. Maart 2019: terugkoppeling resultaten marktverkenning
aan SGMP en Raad

3. Opstellen concept-PvE door projectgroep

4. Goedkeuring SGMP en Raad concept-PvE en 
gunningsmatrix 
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Uitgangspunten vervanging SAR-
helikopters

Initiële planning

2018 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Huidig contract NHV 

            

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar  

 Opstellen initiële eisen, voorbereiden 
marktverkenning 

Marktver-
kenning 

 2019 
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Huidig contract NHV 

            

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
Marktverkenning Besluitvorming Raad 

op basis uitkomsten marktverkenning 
ATB, PvE, Verwervingsplan, RFQ en PvE Staffing & CCDMO 

Akkoord Raad/Stuurgroep 

 2020 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Contract NHV 1e verlenging contract NHV 

    Notice periode       

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
Publicatie; Selectiefase Alcatel 

termijn 

Opstellen offertes, 1e beoordeling Best and final offer, 
beoordeling DMO 

Staffing en gunning 
Akkoord door Raad/Stuurgroep 

Alcatel 
termijn 

 2021 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

1e verlenging contract NHV  2e verlenging contract NHV 

    Notice periode       

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
Modificatie, lokale implementatie Supplier 

 2022 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

2e verlenging contract NHV  

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
Aanvang uitvoering dienst, contract tot 1 januari 2032 
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Uitgangspunten vervanging SAR-
helikopters

Uitgangspunten

1. Permanent 2 heli´s beschikbaar

2. 1 heli Den Helder, 1 heli ZW Nederland nabij kust

3. Dag en nacht 20 minuten notice

4. Binnen 90 min. elk punt EEZ, N van 55°N 120 min.

5. Elke heli ruimte voor 8 drenkelingen (minder indien stretcher 
in gebruik), totaal 16 drenkelingen

6. Vluchtduur: transit naar NW EEZ, 1 uur on station (30 min. 
hoisten), transit naar place of safety (+8 pax)

7. Bemanning: 2 vliegers, hoistoperator, hoistman, ambulance 
verpleegkundige (beide bases)

8. Gehele bemanning LPE 6 Engels, 1 vlieger per bemanning 
moedertaal Nederlands

9. Tijdige take-off ≥ 98%

10. Betrouwbaarheid missieapparatuur ≥ 98,5%

11. Heli en bemanning NVG uitgerust en getraind

12. Eisen transport MIRG-team niet leidend, wel minimum

1



Ministerie van Defensie5

Uitgangspunten vervanging SAR-
helikopters

Raad te adviseren in te stemmen met uitvoering 
marktverkenning op basis van gepresenteerde 
uitgangspunten.

Aandachtspunten

Advies

1. Vaststellen financiële verdeelsleutels (verlenging en 
nieuw contract SAR–helikopter) bij de 
begrotingsvoorbereiding OB 2020.

2. Afnemende refuel-mogelijkheden Noordzee (zie 
volgende slide)

1
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helikopters

Refuel op de Noordzee

Platform met 
refuel-mogelijkheid

1
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Address: Directorate of Materiel Logistics 

  

 Projects Procurement Division 

  

 Herculeslaan 1 

 PO Box 90125 

 3509 BB  Utrecht 

The Netherlands 

 

Point of contact:  

 

  

  

 Cell:  +31 6  

  

Email: 

 @mindef.nl 

 

 For any Q&A, please refer to chapter 2.1 Contact and 

information) 

 

Version: Final  

  

  

  

Colophon 
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Intellectual property 

 

The intellectual property of this document belongs to the Ministry of Defence, Defence 

Materiel Organisation. It is only allowed to use and multiply this document for internal 

use. It is not allowed to transfer this document to third parties without the DMO’s prior 

consent in writing. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 General 

 

On behalf of the Department of Defence, the Defence Materiel Organisation (DMO) is 

preparing a tender for a possible agreement for continuation of the Search-and-Rescue 

Helicopter Capacity (SARHC) of the Netherlands Coastguard (NLCG) beyond 1 July 2020. 

Before publishing this tender, the DMO has decided to consult the market.  

 

The information gathered in this market consultation will be used to determine whether 

the requirements of NLCG can be met, if the program can be realized within the available 

budget and if this program can be carried out in the way it was intended. As the set of 

requirements has not been fully completed/formalized at this stage, the information of 

the respondents may lead to adjustments in the requirements/assumptions. 

 

The results from this market consultation will also be used to identify potential suppliers 

and to determine a suitable procurement strategy. The information obtained will not be 

used to draw up a shortlist.  

 

The DMO appreciates your effort to provide usable and realistic information concerning 

the possible participation of your company in a future tender. You are not requested to 

provide highly detailed information or a firm offer at this phase of this acquisition. 

 

The closing date for responses has been set at 1 February 2019.  
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1.2 Description organisation 

 

The DMO ensures that military and NLCG personnel has modern, robust and safe materiel 

to work with. The DMO is involved in the procurement, maintenance and disposal of the 

materiel throughout its entire life-cycle, including for third parties. The materiel involved 

can vary from ships, aircraft, helicopters and vehicles to clothing, computer systems and 

hand weapons as well as consumables like, for example, fuel and ammunition.  

 

For further information about the Ministry of Defence and the DMO please contact the 

website www.defensie.nl. 

 

 

1.3 Document structure 

 

 

This document “Market Consultation” consists of the following Chapters and Annexes. 

Chapter 1: Introduction 

Chapter 2: Procedure and Planning 

Chapter 3: Context of the project 

Chapter 4: Finally 

Annex A: Questionnaire Market Consultation  

Annex B: Questions about the product and services  

  

http://www.defensie.nl/
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2 PROCEDURE AND PLANNING 

2.1 Procedure 

 

General  

With this document the respondent is able to obtain a global view of the project 

requirements which the DMO would like to investigate. 

 

The respondent should bear in mind it is the DMO’s decision whether or not to commence 

with the next phase and in what way. Therefore, it should be noted that: 

 with receipt of this market consultation it may not be inferred that 

(pre)contractual contacts with the DMO have arisen, nor that a contract will be 

placed, nor that the project will be executed as currently envisioned, nor that the 

company of the respondent will automatically appear on the tender list; 

 the DMO retains the right to change the contents of the program and/or to end 

the program, without being obliged to pay any form of compensation; 

 all costs with regard to the completion of this market consultation must be borne 

by the respondent and will not in any way be reimbursed by the DMO; 

 the DMO has the right to use any information provided by respondent for the 

future tender; 

 in the event the DMO, on behalf of NLCG, decides to put out a tender, the EU 

procurement directives will be applicable, including contractual requirements. 

 

By responding to this market consultation the respondent agrees to the above mentioned 

conditions. 

 

A company visit by the NLCG-project team as follow up might be possible. 

 

Electronic procurement 

This market consultation will take place electronically through the online procurement 

platform of Negometrix. This means that any form of information exchange, between 

the DMO and the respondent and in the context of this market consultation, shall take 

place digitally. All relevant information on behalf of the DMO, irrespective of whether this 

concerns the market consultation documents or formal communications, shall be shared 
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through the online purchasing platform of Negometrix. Any documents to be submitted 

by the respondent, in the context of this market consultation, must be submitted via the 

aforementioned procurement platform. 

 

Contact and information 

Should the respondent have questions regarding the market consultation documents or 

discover any imperfections, procedural errors and/or contradictions, the respondent is 

requested to express this as soon as possible to the DMO, however at the latest by the 

date as specified in the schedule (as given in Negometrix). This period is required to give 

the DMO the opportunity to answer the questions, to investigate the remarks and to give 

the respondent a reasonable period of time to incorporate any adjustments. 

Imperfections, procedural errors and/or contradictions in market consultation 

documents, which have not been reported by the responder, will be interpreted in favour 

of the DMO. Manifest errors or omissions in the text of the market consultation 

documents are not binding on the DMO. 

 

All questions and comments which are received by the DMO within the time limit specified 

in the planning and through the Negometrix Question & Answer (Q&A) module, will be 

anonymized and answered in a memorandum of information. This memorandum will be 

announced to the respondent no later than 10 calendar days before the closing date as 

mentioned in paragraph 1.1. For the use of the Questions & Answers module, an 

instructional document is available on the Negometrix website, via the link below.  

https://negometrix.com/docs/instructions-supplier-selection-offerEN/instruction-

questions-answers-module  

 

The contact person on behalf of the DMO can be found under step 1 'Information' in 

Negometrix. Unless otherwise stated it is strictly prohibited to contact any other 

employee of the Ministry of Defence or NLCG about this market consultation procedure 

and the market consultation documents. 

 

 

 

 

 

  

https://negometrix.com/docs/instructions-supplier-selection-offerEN/instruction-questions-answers-module
https://negometrix.com/docs/instructions-supplier-selection-offerEN/instruction-questions-answers-module
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2.2 Planning 

 

The following planning will be applicable: 

1. Publishing of market consultation on 

TenderNed 

21 November 2018 

2. Closure date for issuing questions 21 December 2018 

3. Replying of questions/answers to all 

respondents 

11 January 2019 

4. Closure date market consultation 1 February 2019 

5. Evaluation by the DMO of the responses 18 February 2019 

6. Sending end report to all respondents 22 March 2019 
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3 CONTEXT OF THE PROJECT 

3.1 Background  

 

The NLCG is responsible for the Search-and-Rescue service in their Area of Responsibility 

(AOR). This includes the Netherlands Exclusive Economic Zone (EEZ) and the 

Netherlands Flight information Region (FIR), including the coastal waters, Waddenzee, 

IJsselmeer (including edge lakes) and major waterways waters in Zuid-Holland and 

Zeeland. 

 

3.2 Reason market consultation 

 

The NLCG uses two contracted Dauphin 365 helicopters for search-and-rescue activities. 

The helicopters can be supported by the maritime patrol aircraft of the NLCG. The 

contract for the helicopters expires around 1 July 2020 and the helicopters have to be 

replaced.  

 

The DMO initiates a market consultation with the aim to create a flawless continuation 

of the SARHC. 

 

A supplier will be contracted for providing SAR services.  

 

3.3 User profile 

 

General 

Approximately 850-1000 block hours per year, for SAR-missions and training flights, are 

to be expected. SAR-missions are priority missions on short notice from the Coastguard 

Centre (CGC), based on maritime, aeronautical or medical emergencies. The majority of 

the missions involve low level flight above sea. Additionally the helicopters can be tasked 

to transport and hoist personnel and equipment of the Maritime Incident Response Group 

(MIRG) to/from vessels in distress. 
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3.4 Replacement Information 

 

General 

The DMO/NLCG intend to conclude the procurement with a performance based contract. 

The supplier shall be responsible for the procurement, crew, all Continuing Airworthiness 

Management (CAM), maintenance, repair and servicing of the helicopters, the mission-, 

communication- and aircraft safety equipment for a period of 10 years (with a possible 

extension of 2 times one year).  

 

The number of helicopters shall be such that the NLCG is able to meet the requirement 

for a continuous (24/7) availability of at least two operational helicopters on a notice of 

20 minutes. Supplier shall be responsible to provide sufficient crews in a wet lease 

construction.  

 

The supplier shall deliver and maintain the helicopters in accordance with the 

requirements as mentioned in this paragraph. All helicopters shall be equal in mission 

and aircraft safety equipment. 

 

The helicopters shall operate from two main operating bases, one shall operate from Den 

Helder Airport, the other one shall operate from a base in the southwest of the 

Netherlands, close to the coast (maximum of 10 minutes flighttime to the coastline). The 

supplier shall be responsible for the facilities (hangar space, storage, offices and 

accommodation for the crews).  

 

Functional requirements 

 

The requirements are divided in 4 parts: (a) general requirements, (b) helicopter and 

(c) airframe & mission equipment. 

 

(a) General requirements: 

1. full operational capacity preferably available at 1 July 2020;  

2. two helicopters, one stationed at Den Helder Airport and one stationed at an 

airport in SW Netherlands, shall be ready and mission capable 24 hours a day, 

7 days a week, 365 days a year, airborne or available (“blocks-off” within 20 

minutes after first alert by the CGC);  
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3. able to arrive on-scene to rescue 16 pax anywhere in the AOR within 90 

minutes after alert by the CGC (120 minutes when operating north of 55°N); 

4. a performance based contract for 10 years, plus a possible extension of two 

times one year; 

5. approximately 850-1000 block hours a year, mostly low level above sea; 

6. sufficient crews to be delivered by the supplier to cover the 24/7 availability 

of two operational helicopters and crew operating from two locations; 

7. standard crew consist of captain, co-pilot, hoist operator, hoist man, 

ambulance nurse. Functions shall not be combined (s.a. hoist man and 

ambulance nurse); 

8. dispatch reliability (timely blocks off) ≥ 98%; 

9. mission reliability (able to complete the mission with the required mission 

equipment and the sensor and communication suite) ≥ 98,5%; 

10. Crewmembers LPE English 6; 

11. Per crew one pilot native language Dutch; 

 

(b) Helicopter: 

12. twin-engine helicopter; 

13. helicopter and crew IFR and VFR day/night qualified; 

14. helicopter and crew NVG equipped, certified and trained; 

15. identical airframes and equipment (including backup helicopter); 

16. ≥ 13 Persons on Board (two pilots, hoist operator, hoist man, ambulance 

nurse and eight survivors as a minimum); 

17. one lightweight stretcher, also to be used in hoisting operations1; 

18. crews trained for SAR-operations; 

19. operating from Den Helder airport and one airport in the southwest of the 

Netherlands; 

20. able to operate in ‘adverse weather conditions’ i.a.w. EASA-regulations; 

21. able to cope with icing conditions (able to detect, limit the flying time and/or 

avoid icing conditions); 

22. able to hover and hoist up to wind force 10 (minimum) and/or sea state 6 

(minimum); 

                                                

 
1 Use of stretcher may lead to less capacity for other, mobile survivors 
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23. able to operate from oil and gas installations; 

24. able to land on ships; 

25. able to land on or in the vicinity of hospitals; 

26. dynamic take-off and landing forces shall not exceed 10.000 kg; 

27. able to operate in wind parks; 

28. flotation gear; 

29. cockpit windows with wipers and wash; 

30. bubble windows at both sides of the cabin; 

31. two independent radalts; 

32. transponder mode S with ADSB-out; 

33. able to be refuelled with rotors running; 

34. helicopters with NLCG-colours and –markings; 

 

(c) Airframe & mission equipment: 

35. flight time: sufficient for missions in the far northwest of the EEZ, hoisting 8 

pax from the sea surface and return to a place of safety (such as an offshore 

platform, ship or coastline); 

36. equipped with a 4-axis autopilot with auto transition, auto hover and 

automated execution of standard search patterns; 

37. dual hoist, able to hoist two persons or a minimum of 270 kg simultaneously, 

minimum hoist length 200 feet, cable severing facility for hoist operator and 

pilots; 

38. workstation in cabin with real time presentation of all sensors, electronic sea 

chart, detailed land chart (with air data and user-defined tactical data); 

39. all sensor and communication data to be recorded for 4 hours (minimum); 

40. encrypted flight following system (may be combined with satcom); 

41. intercom system at all crew and pax positions, preferably two ics-channels 

available to separate for example flight ops and comms within the MIRG-

team; 

42. wireless intercom system for use with hoist man or MIRG-team; 

43. full communication suite: 2 VHF (AM), 2 VHF(FM), 2 UHF, 2 Satcom sets, 

C2000 (or its successor), IP-based data down- and uplink (encrypted; line-of-

sight and beyond-line-of-sight, streaming video desirable);  

44. personal life raft and flight safety equipment for crewmembers; 
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45. provisions for deployment of air droppable liferaft(s) with emergency locator, 

10 pax minimum; 

46. mission equipment of proven technology, newest generation; 

47. secure Automatic Identification System (AIS), class A; 

48. surface radar with 120° scan as a minimum;  

49. weather radar; 

50. HD Forward Looking Infrared (FLIR), operated by either co-pilot or 

crewmember in the cabin. FLIR images to be presented on operator 

workstation and in the cockpit;  

51. NVG-compatible searchlight to be operated at all crew positions; 

52. able to deploy pyrotechnic markers; 

53. homing device (direction finder); 

54. mobile phone receive/transmit facility; 

55. voice recorder; 

56. full medical equipment, stowed in such a way that it can be handled from the 

cabin. 

  

Maritime Incident Response Group 

The SAR-helicopter can be used for transportation of a Maritime Incident Response 

Group (MIRG) on board vessels in distress. After alert the MIRG-team will be ready for 

departure within 60 minutes. For exercise and training with the MIRG-team the 

helicopter will depart from the Safety Region Rotterdam-Rijnmond.  

 

The MIRG-team consists of 15 persons in total, each MIRG-team member counts for an 

average weight of 100 kg per person (inclusive protective clothing and personal 

equipment). Ideally for an optimum deployment of the MIRG, the SAR-helicopter would 

transport as a minimum 6 persons (600 kg), 6 personal bags (6x10kg=60kg) and 2 

loading bags (2x 100 kg= 200kg), 860 kg in total. 

 

For the first evaluation/actions 9 persons should be transported by the helicopter in the 

first hour. The remaining 6 persons should be transported in the second hour. 

 

Transporting the MIRG-team in total leads to the following weights (in several flights):   

15 persons x 100 kg = 1500 kg 

15 personal bags x 10 kg = 150 kg 

7 loading bags x 100 kg = 700 kg 

 

Remark: Once the MIRG-team is deployed, more flights as a follow-up may be required 

for logistical support of  this team.  

  

Other options 
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There might be other options or combinations possible to fulfil the requirements of the 

NLCG. We would like to use your professional experience and creativity for any other 

solution. Any suggestions for improvement of the mission equipment are also welcome! 
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4. FINALLY 

The questions in the annexes are the essence of this market consultation. You are 

requested to answer them as completely as possible. 

 

The questions should be considered in conjunction with the context which is described 

in paragraph 3 Context of the product. 

 

The respondent remarks and/or additions are highly appreciated and can relate to 

various aspects such as: financial, organizational, practical, technical and/or legal 

aspects, quality assurance, but can also relate to the planning. 

 

If you have any questions about this market consultation, please feel free to contact.  

 

Finally, the NLCG and the Defence Materiel Organisation would like to thank you in 

advance for the effort you will make by participating in this market consultation. 
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ANNEX A – QUESTIONNAIRE MARKET CONSULTATION 

A.1 General questions about your company 

 

 

 Company information / experience 

 

• Where is your company established? State your full company address as well as 

your correspondence address.  

• Which person(s) in your company would be the focal point for this program? 

• Please, state name, telephone number, email address and website. 

• What is your experience with the provision of helicopters to Coastguards and/or 

similar organizations? 

• Please provide us with your company profile, your main activities and recent 

financial information. 

• Who are the present or expected partners both financially and operationally in 

case you should be asked to fulfil the requirements laid down in chapter 3? 

 

Organizational construction 

 

• Are you able to offer full wet lease, i.e. including maintenance and crews?  

• How many crew equivalents are necessary to fulfil the 24 hours availability 

requirement? 
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ANNEX B – QUESTIONS ABOUT THE PRODUCT AND SERVICES  

B.1  Technical information 

 

 

• Please state the number of helicopters needed to meet our requirements in order 

to meet the 24/7 availability of two operational helicopters operating from two 

bases. 

• A real-time datalink for streaming video (line-of-sight/beyond line-of-sight) to the 

CGC might be required. Can you indicate the technical and financial consequences 

of such a choice? Are there any alternatives to decrease the costs of real-time 

video streaming, especially beyond-line-of-sight? 

• The requirements are based on those necessary for the SAR-task. Requirements 

for the transportation of the MIRG-team are not leading. Can you indicate the 

limitations or deviations from the optimum transportation mode of the MIRG-

team as described in para 3.4? 

• Are there any limitations with regard to operations in wind parks, such as size of 

helicopter, size of rotor etc.? 

• Your comments on the requirements are welcome. Is it complete? Is it feasible?  

• Please provide us with the details of your maintenance organization i.e. staff, 

location etc. We are also interested in your maintenance ideas in this particular 

case. 

 

Any other option (if applicable) 

 

In case you provided an alternative solution you are requested to address technical 

information regarding this option. 

 

 

B.2  Delivery time 

 

 

• Could you provide us with information on the availability of the necessary 

helicopters? 

• Could you provide us with an estimate of the time that you need after contract 

award, to prepare the whole project, including maintenance facilities etc., 

resulting in full operational capability? 

 

Any other option (if applicable) 

 

• Could you provide us with information on the availability of the necessary 

helicopters? 

• Could you provide us with an estimate of the time that you need after contract 

award, to prepare the whole project, including maintenance facilities etc.? 
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B.3  Price-information 

 

 

• What is the most economical contract period in your opinion? 

• How will the aircraft be financed?  

• Can you give us an estimate of the all costs involved in case of a 10-year contract, 

including price breakdown detailing at least: costs for crews, specification of 

standing (fixed) charges and flexible charges? 

Can you indicate the costs involved in a datalink for real-time video streaming (line-of-

sight and beyond line-of-sight).   
 
 

Any other option (if applicable) 

 

In case you provided an alternative solution you are requested to address financial 

information regarding this option. 

 

 

B.4 Finally 

 

Please state here any other technical / commercial information that you consider 

indispensable for the thorough understanding of your response. 

 



                                          

  
 

 

 
Aanbiedingsformulier RvdKW 

 17-01-2019 – agendaonderwerp 2  
 

Titel: Advies vervolgtraject SAR-helikoptercapaciteit KWNL 
 

Ter behandeling d.d.: 
 
 

Vrijdag 17 januari 2020 

RvdKW, KW4(+), stuurgroep MP  
 

 

RvdKW 

Reden tot agendering: 

 

Op verzoek van de RvdkW van 19 november 2019 is een advies 

opgesteld voor het vervolgtraject SAR-helikoptercapaciteit 

KWNL. Vanwege urgentie voor het starten van de aanbesteding 
is spoedige besluitvorming noodzakelijk vandaar ingelaste Raad. 
 

Doel van de bespreking: 
 

Bespreking en zo opvolging geven aan het advies van de SGMP 
waarna Defensie op verzoek van de Raad het verwervingstraject 
kan starten voor de SAR-helikoptercapaciteit. 

 
Het advies van de SGMP aan de Raad luidt als volgt: 
 
Gezien de toename van activiteiten op de Noordzee en de 
daarmee toenemende kans op ongevallen lijkt het onlogisch om 
de zorgnorm van 16 naar 8 personen neerwaarts bij te stellen.  
 

Geadviseerd wordt dan ook het volgende: 
 de aanbesteding uiterlijk 1 maart 2020 te starten 

gebaseerd op de zorgnorm van 16 personen; 

 de grootte van de helikopter (in de praktijk 
waarschijnlijk een reddingscapaciteit van 1x16 of 2x8 
personen) door de markt te laten bepalen; 

 het opereren van een (1) basis (Den Helder Airport-
DHA) of twee bases (DHA plus ..) aan de markt over te 
laten; 

 een minimum eis te hanteren van 20 minuten notice 
overdag en 45 minuten ´s nachts, met als optie 20 
minuten notice bij nacht; 

 een minimum eis te hanteren van een gecombineerde 

functie van hoistman en medic, met als optie 
gescheiden functies; 

 een plafondbedrag te hanteren van per jaar voor 
intern gebruik; 

 de verdeelsleutel vast te stellen voor meerkosten van 
 per jaar. 

 

Gevraagd besluit:  
 
 

 in te stemmen met het advies van de  SGMP; 
 Defensie te verzoeken het aanbestedingstraject cf. de 

hierboven geformuleerde uitgangspunten te starten.    
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Toelichting (max. 150 woorden): In de nota worden twee opties gepresenteerd waarmee de 
kosten kunnen worden gedrukt. Er zijn twee opties. Optie 1 
wordt geadviseerd. 
 
Optie 1 (  Uitgaande van een reddingscapaciteit 

van 16 pax te kiezen voor ruimere notice ’s nachts en functies 
van medic en hoistman te combineren. 
Optie 2 ( ). Verkleinen van de reddingscapaciteit naar 8 
personen met eveneens keuze voor ruimere notice ‘s nachts en 
functies van medic en hoistman te combineren. 
 
De operationele gebruikers KWNL en KNRM hechten bij het 

stellen van prioriteiten ten eerste een groot belang aan 24/7 
notice van 20 minuten en in tweede instantie, maar vrijwel 
vergelijkbaar qua prioritering, de functies van medic en 
hoistman niet te combineren. Deze optie levert beperkingen op 

voor inzet MIRG-team 
 

Alternatief op optie 2. Aanbesteding starten voor kleinere en 
goedkopere heli met optie voor een tweede. Z.s.m. in 2020 de 
zorgnorm herijken die gereed dient te zijn voor het moment van 
gunning in Q1/2021. Het is mogelijk dat de uitkomst van de 
herijking van de zorgnorm een lagere SAR-helikoptercapaciteit 
vergt. Dan is dit de goedkoopste optie. In het geval de herijking 
in een gelijkblijvende of hogere SAR-helikoptercapaciteit 

resulteert is dit traject weliswaar duurder maar operationeel de 
meest wenselijke optie. Afroepen optie 2e heli moet uiterlijk bij 
gunning geschieden.  
 

Gevolgen financiën en/of 
personeel: 

 

Ja, huidige raambedrag dient intern het Kustwachtcollectief te 
worden bijgesteld. Bij starten aanbestedingstraject is consensus 

benodigd over de financiële verdeelsleutel voor het bedrag dat 
boven de  uitkomt. 

 

Gevolgen operationele taken KW: 
 

Besluitvorming in Raad van januari 2020 is noodzakelijk om de 
SAR-helikopter vanaf medio 2022 te kunnen vervangen. 

 

Samenvatting eerdere bespreking 
RvdKW, KW4(+), stuurgroep MP 
(max 100 woorden) 
 

Raad heeft in november 2020 opdracht gegeven te onderzoeken 
of er nog opties zijn om de kosten SAR-helikoptercapaciteit 
verder naar beneden te kunnen bijstellen.  

Vertrouwelijk 
 

Ja, commercieel vertrouwelijk   

Contactpersonen 
 

Naam: 
 

Telnr.06

Is er iemand aanwezig bij de 
bespreking? 
 
 

Naam: 
 

 

Telnr.: 

Interdepartementale 
afstemming: 

Ja, Nota en Rapport Resultaten Marktverkenning is 
interdepartementaal afgestemd. 
 

Bijlagen: - Nota BS 2019021944 
 

Akkoord indienend lid SG MP 
(digitaal akkoord) 

Aanbieding afgestemd met SG-lid 
Defensie 

Datum: 
19-11-2019 
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PLANNING AANBESTEDING VERVANGING SAR-HELI KWNL_20190212 

2018 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Huidig contract NHV 

            

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar  

 Opstellen initiële eisen, voorbereiden 
marktverkenning 

Marktver-
kenning 

 

2019 
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Huidig contract NHV 

            

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
Marktverkenning SGMP en 

Raad 
Herijking uitgangspunten Marktverkenning nr. 2 SGMP en Raad 

 

2020 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Contract NHV 1e verlenging contract NHV 

    Notice periode       

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
ATB, PvE, Verwervingsplan, RFQ en PvE 

 
Staffing 

SGMP en Raad 
Publicatie, Selectiefase Alcatel 

termijn 
Opstellen offertes 
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2021 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

1e verlenging contract NHV  2e verlenging contract NHV 

    Notice periode       

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
Opstellen offertes, 1e 

beoordeling 
BAFO, beoordeling DMO Staffing 

SGMP, Raad 
Alcatel 
termijn 

Aanschaf, modificatie etc. 

 

2022 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

2e verlenging contract NHV  

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
Aanschaf, modificatie etc. 

 

 

2023 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

 

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
Aanschaf, modificatie 

etc. 
Aanschaf etc. in geval 24 maanden Operationele capaciteit 

Operationele capaciteit 
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Ministerie van Defensie 

Defensiestaf 

Directie Plannen 

 

Den Haag - Plein-

Kalvermarktcomplex 

Kalvermarkt 32 

2500ES 's-Gravenhage 

Contactpersoon 

 

06  

@mindef.nl 

Datum 

20 februari 2019 

Bij beantwoording, datum, 

onze referentie en onderwerp 

vermelden. 

 

Onderwerp: resultaten marktverkenning SAR-helikopter  

Refertes: 

a. Nota Aeronautische maritieme noodhulp Noordzee 2015  

 

 

Inleiding  

In de Raad van 21 november 2018 is ingestemd met het uitvoeren van een 

marktverkenning op basis van de geformuleerde uitgangspunten voor een 

programma van eisen (PvE) zoals hieronder samengevat. De uitgangspunten voor 

het PvE zijn onder meer gebaseerd op de zorgnorm zoals verwoord in de Nota 

aeronautische maritieme noodhulp van 2015. Deze zorgnorm is vertaald naar de 

huidige eisen en de wensen en ervaringen van op de Noordzee meest betrokken 

partijen zoals NOGEPA, NWEA, KNRM etc. op het gebied van SAR. 

Op 1 februari 2019 is de marktverkenning ten behoeve van het project 

´Vervanging SAR-heli´s KWNL’ afgerond. In deze nota wordt de SGMP 

geïnformeerd over de resultaten van de marktverkenning. Daarnaast is een 

concept advies geformuleerd op basis waarop besluitvorming dient plaats te 

vinden in de Raad voor de Kustwacht op 19 maart 2019. 

Uitgangspunten 

 Twee gelijke helikopters met ieder een capaciteit van tenminste 8 personen 

die dag en nacht op 20 minuten notice kunnen opereren vanaf twee locaties 

in Nederland (Den Helder en een locatie in Zuidwest Nederland). De 

helikopter dient in het SAR-verantwoordelijkheidsgebied binnen 90 minuten 

op de plaats van het incident aanwezig te kunnen zijn. Ten noorden van 55˚N 

is dit 120 minuten. In het geval er een patiënt op een stretcher wordt 

vervoerd gaat dit ten koste van de zitplaatscapaciteit. 

 De helikopterbemanning omvat naast de twee vliegers (tenminste 1 ervan NL 

sprekend), een hoist operator, een helikopterredder en een 

ambulanceverpleegkundige (BIG geregistreerd). Combinatie van deze functies 

is niet acceptabel. 

 De beschikbaarheid van de helikopter dient ≥ 98% te zijn. De 

beschikbaarheid van de missieapparatuur dient ≥ 98,5% te zijn. 
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 Het MIRG-team maakt gebruik van de SAR-helikopter. De eisen van het 

MIRG-team zijn niet leidend, maar er wordt wel een ondergrens gedefinieerd 

opdat het MIRG-team op een effectieve manier kan worden ingezet. 

 De technische uitrustingseisen van de helikopter zijn cf. de huidige stand der 

techniek (b.v. Night Vision Goggle geschikt en getraind) en zijn afgestemd op 

de procedures en uitrusting van bij de SAR betrokken partijen. 

 De trainingsbehoefte voor KWNL, KNRM, MIRG en Defensie is expliciet 

opgenomen. 

Resultaten marktverkenning 

Doel van de marktverkenning was inzicht te krijgen in: 

a. De belangstelling van de markt; 

b. De reactie van de markt op de geformuleerde eisen; 

c. Inzicht te krijgen in bandbreedte benodigd budget; 

d. De tijd van contractondertekening tot oplevering operationele capaciteit; 

e. De belangrijkste costdrivers. 

Ad a: Belangstelling. Dertien bedrijven hebben gereageerd op de gestelde vragen 

in de marktverkenning. Zeven van deze bedrijven worden in staat geacht om dit 

project op adequate wijze in te vullen; 

Ad b: Reactie op eisen. Over het algemeen werden door de markt de gestelde 

eisen als ´zwaar´ tot ´zeer zwaar´ ervaren. Nadere bijzonderheden zijn te vinden 

in de paragraaf ´costdrivers´; 

Ad c: Budget. Zes bedrijven hebben een indicatieve prijsopgave gedaan, vaak een 

bandbreedte vanwege diverse onzekerheden. Het laagste bedrag is  p.j., het 

hoogste bedrag  p.j. en het gemiddelde bedrag ruim p.j.; 

Ad. d: Tijd. Alle bedrijven hebben een inschatting gemaakt van de benodigde tijd 

na contractondertekening, vaak een bandbreedte. Deze tijd is benodigd voor 

aanschaf van de helikopters, modificatie, verkrijgen en opzetten infrastructuur en 

training van de bemanningen. De minimaal benodigde tijd is , de 

langste tijd bedraagt en de gemiddelde implementatietijd bedraagt 

. Voor de herziene planning is uitgegaan van een bandbreedte van 

; 

Ad. e: Costdrivers. Het merendeel van de respondenten merkt op dat de gestelde 

eisen zeer zwaar zijn en tot hoge kosten leiden. Diverse suggesties worden 

gedaan om de kosten aanzienlijk naar beneden bij te stellen, zonder dat dit 

significant afbreuk doet aan een kwalitatieve SAR-organisatie. De volgende eisen 

worden als belangrijke costdrivers aangemerkt: 

i. De tweede, zuidelijke basis; 

ii. Datalink via satellietcommunicatie; 

iii. De eis dat kikvorsman en medic niet mogen worden gecombineerd; 

iv. Permanent twee helikopters en bemanningen oproepbaar; 

v. Permanent 1 of twee helikopters in reserve (door het opereren vanaf 2 ba-

ses); 

vi. Permanente 20’ notice, waardoor meer bemanningen noodzakelijk zijn; 

vii. Het exclusief gebruik ten behoeve van Kustwacht Nederland. 
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Conclusies 

1. Er is ruim voldoende belangstelling vanuit de markt; 

2. Het gemiddeld benodigde budget is het dubbele als het bedrag wat nu circu-

leert ( p.j.); 

3. De benodigde implementatietijd bedraagt maanden, de eerste indica-

tieve planning wordt bijgesteld (zie bijlage 1 voor bijgestelde procesplanning  

en bijlage 2 voor projectplanning); 

4. In de huidige uitgangspunten voor het programma van eisen zitten diverse 

hoge kostenposten die, naar het oordeel van diverse bedrijven, naar beneden 

bijgesteld kunnen worden met behoud van een kwalitatief verantwoorde SAR-

organisatie. 

Aanbevelingen 

1. Neerwaarts (in interdepartementaal verband) bijstellen van de uitgangspun-

ten voor het programma van eisen naar een betaalbaar en verantwoord ni-

veau; 

2. Na overeenstemming over de bijgestelde uitgangspunten een nieuwe markt-

verkenning uit te voeren. 

Tot besluit: 

De marktverkenning leert dat honorering van alle wensen van de betrokken SAR-

partijen hoge kosten met zich meebrengt. Het is niet waarschijnlijk dat het 

beschikbare budget wordt verhoogd naar de indicatieve benodigde bedrag van 

per jaar. Nut en noodzaak van de SAR-helikopter capaciteit staat op zich zelf 

niet ter discussie. Wel dient onderzocht te worden tot welk niveau het neerwaarts 

bijstellen van de SAR-helikoptercapaciteit nog verantwoord is. 

Op basis van de resultaten van de marktverkenning kom ik tot het volgende 

advies: 

 De beleidsverantwoordelijke departementen I&W en J&V herijken samen 

met Defensie het ambitieniveau voor de SAR-helikoptercapaciteit naar een 

lager maar verantwoord niveau. Overige stakeholders dienen in dit traject 

te worden geconsulteerd. 

 Het herijkte ambitieniveau wordt ter beoordeling en met een advies aan 

de Raad van juni 2019 voorgelegd. 

 Gegeven de gemiddelde verwachte implementatietijd bij het afsluiten van 

een nieuw contract, wordt geadviseerd voorbereidingen te treffen om het 

huidige SAR-heli contract met NHV te kunnen verlengen met 2 jaar en, 

mocht dit noodzakelijk blijken, een extra verlenging. 

Ministerie van Defensie, Directie Plannen 
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Bijlage 1  Procesplanning 

Met track & changes is inzichtelijk gemaakt op welke punten de in november 2018 

aan de Raad gecommuniceerde procesgang is aangepast. 

April / mei 2018 1-op-1 consultatieronde 

Juli 2018 1e Plenair overleg SAR-heli (alle stakeholders) 

September 2018 
2e Plenair overleg SAR-heli (alle stakeholders). Vaststellen 

voorlopige uitgangspunten Programma van Eisen (PvE) 

Oktober 2018 Uitwerken uitgangspunten PvE 

2 november 2018 Overleg SGMP als adviesgroep 

November 2018 

 Besluitvorming Raad over uitgangspunten PvE 

waarmee de marktverkenning kan worden 

uitgevoerd. 

 Besluitvorming Raad over financiële 

verdeelsleutel op basis van rapportage door 

WGFIN 

December 2018 Start marktverkenning door Defensie / DMO 

1e kwartaal 2019 t/m 2e 

kwartaal 2020 

Traject bij DMO (van opstellen PvE tot uiteindelijke 

gunning) 

Maart 2019 

Presentatie resultaten marktverkenning aan SGMP en 

Raad waarna besluitvorming dat de aanbesteding kan 

worden gestart. 

2e kwartaal 2019 Herijking ambitieniveau SAR-helikopter 

Juni 2019 Besluitvorming herijking ambitieniveau door Raad 

3e kwartaal 2e marktverkenning op basis van bijgesteld ambitieniveau 

4e kwartaal 

Presentatie resultaten 2e marktverkenning en 

Besluitvorming in Raad om op basis hiervan aanbesteding 

te starten. 

medio 2020  
Besluitvorming door Raad dtv SGMP over definitief PvE en 

gunningsmatrix. Hierna volgt publicatie extern. 

1e kwartaal 2020 Besluit of verlenging met 1 jaar noodzakelijk is  

1 juli 2020 Huidige SAR contract met NHV loopt af,  

1e kwartaal 2021 Besluit of 2e verlenging met 1 jaar noodzakelijk is 

1 juli 2021 Einde 1e verlengingsperiode SAR  

1 juli 2022 Einde 2e verlengingsperiode SAR  

Nog nader te bepalen Inwerkingtreding nieuw SAR helikopter contract  
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Ministerie van Defensie

Directie Plannen/Defensie Materieel Organisatie

n en 

SGMP (als adviesgroep) 
SAR-helikopter KWNL

• Uitkomsten marktverkenning

• Planning

• Discussiepunten & 

• Advies tbv RvdKW

AW139

AW189

10.2e 10.2e

10.2e

g699
Vrije tekst
10 �



Ministerie van Defensie2

Uitgangspunten vervanging SAR-
helikopters

Resultaten marktverkenning

1. Belangstelling markt

2. Reactie op uitgangspunten gestelde eisen

3. Benodigde tijd (na contractondertekening)

4. Brandbreedte kosten

5. Costdrivers



Ministerie van Defensie3

Uitgangspunten vervanging SAR-
helikopters

1. Belangstelling markt

• 13 bedrijven hebben gereageerd

• 7 bedrijven in staat dit project te realiseren

√



Ministerie van Defensie4

Uitgangspunten vervanging SAR-
helikopters

2. Reactie op gestelde eisen

• Worden als zwaar ervaren

• Zie verder ´costdrivers´



Ministerie van Defensie5

Uitgangspunten vervanging SAR-
helikopters

3. Benodigde tijd

• Kortste tijd maanden

• Langste tijd  maanden

• Bandbreedte  maanden na 
contractondertekening

2.57

2.57

2.57



Ministerie van Defensie6

Uitgangspunten vervanging SAR-
helikopters

4. Bandbreedte kosten

• Laagste bedrag p.j.

• Hoogste bedrag p.j.

• Gemiddeld bedrag p.j.

2.57

2.57
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Ministerie van Defensie7

Uitgangspunten vervanging SAR-
helikopters

5. Costdrivers

• De 2e basis in ZW-Nederland

• Datalink via satcom

• Verbod combi hoistman en medic

• Permanent 2 heli´s + bemanningen oproepbaar

• Permanent 1 of 2 heli´s als reserve

• Permanent 20´ notice > meer bemanningen

• Exclusief gebruik t.b.v. KWNL 



Ministerie van Defensie8

Uitgangspunten vervanging SAR-
helikopters

Conclusie

Op basis huidige uitgangspunten slechts realiseerbaar 
bij meer dan verdubbeling van budget



Ministerie van Defensie9

Uitgangspunten vervanging SAR-
helikopters

Advies

1. Herijking van de uitgangspunten programma van 
eisen

2. Afstemming met stakeholders

3. Nieuwe marktverkenning, resultaten 
terugkoppeling naar SGMP en Raad



Ministerie van Defensie10

Uitgangspunten vervanging SAR-
helikopters

Planning

2019 
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Huidig contract NHV 

            

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
Marktverkenning SGMP en 

Raad 
Herijking uitgangspunten Marktverkenning nr. 2 SGMP en Raad 

 2020 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Contract NHV 1e verlenging contract NHV 

    Notice periode       

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
ATB, PvE, Verwervingsplan, RFQ en PvE 

 
Staffing 

SGMP en Raad 
Publicatie, Selectiefase Alcatel 

termijn 
Opstellen offertes 

 2021 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

1e verlenging contract NHV  2e verlenging contract NHV 

    Notice periode       

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
Opstellen offertes, 1e 

beoordeling 
BAFO, beoordeling DMO Staffing 

SGMP, Raad 
Alcatel 
termijn 

Aanschaf, modificatie etc. 

 2022 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

2e verlenging contract NHV  

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
Aanschaf, modificatie etc. 

 

 

2023 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

 

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
Aanschaf, modificatie 

etc. 
Aanschaf etc. in geval 24 maanden Operationele capaciteit 

Operationele capaciteit 



Ministerie van Defensie

Leden van de Raad voor de Kustwacht Ministerie van Defensie
Defensiestaf
Directie Plannen

Den Haag - Plein
Kalverma rktcomplex
Kalvermarkt 32
2500ES s-Gravenhage

Contactpersoon

f1 c 1:a
05

@mindef.ni

Onderwerp: resultaten marktverkenning SAR-helikopter KWNL Datum
8 maart 2019

Refertes: Bij beantwoording, datum,

a. Nota Aeronautische maritieme noodhulp Noordzee 2015 onze referentie en onderwerp
vermelden.

Onze referentie
8S20190 05204

Inleiding Bijlagen
i. Procesplanning

In de vergadering van de Raad van 21 november 2018 heeft u ingestemd met het
Projectpianning

uitvoeren van een marktverkenning op basis van de geformuleerde
uitgangspunten voor een programma van eisen (PvE) zoals hieronder samengevat.
De uitgangspunten voor het PvE zijn onder meet gebaseerd op de zorgnorm zoals
verwoord in de Nota aeronautische maritieme noodhulp van 2015. Deze zorgnorm
is vertaald naar de huidige eisen en de wensen en ervaringen van op de Noordzee
betrokken partijen zoals de KWNL, KNRM, NOGEPA, NWEA, etc. op het gebied van
search and rescue (SAR).

Op 1 februari 2019 is de marktverkenning ten behoeve van het project
‘Vervanging SAR-heli ‘s KWNL’ afgerond. De SGMP is op 27 februari door de
projectleider geïnformeerd over de resultaten van de marktverkenning. N.a.v. dit
overleg heeft de SGMP een advies vastgesteld. In deze nota wordt u gevraagd
kennis te nemen van de resultaten van de marktverkenning en het advies van de
SGMP over te nemen.

Uitgangspunten bij de ie marktverkenning

• Twee gelijke helikopters met ieder een capaciteit van tenminste 8 personen
die dag en nacht op 20 minuten notice kunnen opereren vanaf twee locaties
in Nederland (Den Helder en een locatie in Zuidwest Nederland). De
helikopter dient in het SAR-verantwoordelijkheidsgebied binnen 90 minuten
op de plaats van het incident aanwezig te kunnen zijn. Ten noorden van 55 N
is dit 120 minuten. In het geval er een patiënt op een stretcher wordt
vervoerd gaat dit ten koste van de zitplaatscapaciteit.

• De helikopterbemanning omvat naast de twee vliegers (tenminste 1 ervan NL
sprekend), een hoist operator, een helikopterredder en een
ambulanceverpleegkundige (BIG geregistreerd). Combinatie van deze functies
is niet acceptabel.
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• De beschikbaarheid van de helikopter dient 98% te zijn. De Ministerie van Defensie

beschikbaarheid van de missieapparatuur dient 98,5% te zijn. Defensiestaf

Directie Plannen

• Het MIRG-team maakt gebruik van de SAR-helikopter. De eisen van het Datum

MIRG-team zijn niet leidend, maar er wordt wel een ondergrens gedefinieerd 8 maart 2019

opdat het MIRG-team op een effectieve manier kan worden ingezet.

• De technische uitrustingseisen van de helikopter zijn cf. de huidige stand der
techniek (b.v. Night Vision Goggle geschikt en getraind) en zijn afgestemd op
de procedures en uitrusting van bij de SAR betrokken partijen.

• De trainingsbehoefte voor KWNL, KNRM, MIRG en Defensie is expliciet
opgenomen.

Resultaten van de le marktverkenning

Doel van de marktverkenning was inzicht te krijgen in:
a. De belangstelling van de markt;
b. De reactie van de markt op de geformuleerde eisen;
c. Inzicht te krijgen in bandbreedte benodigd budget;
d. De tijd van contractondertekening tot oplevering operationele capaciteit;
e. De belangrijkste costdrivers.

Ad a: Belangstelling. Dertien bedrijven hebben gereageerd op de gestelde vragen
in de marktverkenning. Zeven van deze bedrijven worden in staat geacht om dit
project op adequate wijze in te vullen;

Ad b: Reactie op eisen. Over het algemeen werden door de markt de gestelde
eisen als ‘zwaar’ tot ‘zeer zwaar’ ervaren. Nadere bijzonderheden zijn te vinden
in de paragraaf ‘costdrivers’;

Ad c: Budget. Zes bedrijven hebben een indicatieve prijsopgave gedaan, vaak een
bandbreedte vanwege diverse onzekerheden. Het laagste bedrag is MC .j., het
hoogste bedrag MC . en het gemiddelde bedrag ruim M p.j.;

Ad. d: flji. Alle bedrijven hebben een inschatting gemaakt van de benodigde tijd
na contractondertekening, vaak een band breedte. Deze tijd is benodigd voor
aanschaf van de helikopters, modificatie, verkrijgen en opzetten infrastructuur en
training van de bemanningen. De minimaal benodigde tijd is aanden, de
langste tijd bedraagt anden en de gemiddelde implementatietijd bedraagt

aanden. Voor de herziene planning is uitgegaan van een bandbreedte van
maanden;

Ad. e: Costdrivers. Het merendeel van de respondenten merkt op dat de gestelde
eisen zeer zwaar zijn en tot hoge kosten leiden. Diverse suggesties worden
gedaan om de kosten aanzienlijk naar beneden bij te stellen, zonder dat dit
significant afbreuk doet aan een kwalitatieve SAR-organisatie. De volgende eisen
worden als belangrijke costdrivers aangemerkt:

i. De tweede, zuidelijke basis, waarvan de beschikbaarheid of mogelijk
heid tot realisatie volgens diverse partijen onzeker is;
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ii. Datalink via satellietcommunicatie; Ministerie van Defensie

iii. De eis dat kikvorsman en medic niet mogen worden gecombineerd; Defensiestaf

iv. Permanent twee helikopters en bemanningen oproepbaar; Directie Plannen

v. Permanent één of twee helikopters in reserve (door het opereren vanaf Datum

twee bases); 8 maart 2019

vi. Permanente 20’ notice, waardoor meer bemanningen noodzakelijk zijn;
vii. Het exclusief gebruik ten behoeve van Kustwacht Nederland (geen ver

menging met commerciële activiteiten).

Conclusies

1. Er is ruim voldoende belangstelling vanuit de markt;
2. Het gemiddeld benodigde budget is het dubbele als het bedrag wat nu circu

leert (M p.j.);
3. De benodigde implementatietijd bedraagt maanden, de eerste indica

tieve planning wordt bijgesteld (zie bijlage 1 voor bijgestelde procesplanning
en bijlage 2 voor projectplanning);

4. In de huidige uitgangspunten voor het programma van eisen zitten diverse
hoge kostenposten die, naar het oordeel van diverse bedrijven, naar beneden
bijgesteld kunnen worden met behoud van een kwalitatief verantwoorde SAR
organisatie.

Aanbevelingen

1. Neerwaarts (in interdepartementaal verband) bijstellen van de uitgangspun
ten voor het programma van eisen naar een betaalbaar en verantwoord ni
veau;

2. Na overeenstemming over de bijgestelde uitgangspunten een nieuwe markt
verkenning uitvoeren.

Advies

De marktverkenning leert dat honorering van alle wensen van de betrokken SAR
partijen hoge kosten met zich meebrengt. Het is niet waarschijnlijk dat het
beschikbare budget wordt verhoogd naar de indicatieve benodigde bedrag van ca

per jaar. Nut en noodzaak van de SAR-helikoptercapaciteit staat op zich zelf
niet ter discussie. Wel dient onderzocht te worden tot op welk niveau het
neerwaarts bijstellen van de SAR-helikoptercapaciteit nog verantwoord is.

De Raad wordt gevraagd in te stemmen met het onderstaande advies en het
projectteam opdracht te geven daar uitvoering aan te geven:

• De beleidsverantwoordelijke departementen l&W en J&V, in samenspraak
met VWS en KWNL herijken op zeer korte termijn samen met Defensie het
ambitieniveau voor de SAR-helikoptercapaciteit naar een lager maar verant
woord niveau gebruikmakend van onder meer de geïdentificeerde costdri
vers. Overige stakeholders dienen vervolgens te worden geconsulteerd.

• Het herijkte ambitieniveau wordt ter beoordeling en met een advies z.s.m.
ter instemming aan de SGMP en Raad voorgelegd middels een schriftelijke
ronde voordat de 2e marktverkenning wordt gepubliceerd.

Pagina 3 van 5

2.57

2

2.57

g699
Vrije tekst
.57�

g699�
Lijn


g699�
Lijn




• Gegeven de gemiddelde verwachte implementatietijd bij het afsluiten van Ministerie van Defensie

een nieuw contract voorbereidingen te laten treffen om het huidige SAR-heli Defensiestaf

contract met NHV te kunnen verlengen met 2 jaar. De projectplanning dient Directie Plannen

er op gericht te zijn dat het nieuwe contract naadloos aansluit op het nog te Datum

verlengen contract met NHV. 8 maart 2019

Directie Plannen,
Ministerie van Defensie.
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Bijlage I Procesplanning Ministerie van Defensie 

Defensiestaf 

Met track & changes is inzichtelijk gemaakt op welke punten de in november 2018 Directie Plannen 

aan de Raad gecommuniceerde procesgang is aangepast. Datum 

8 maart 2019 

April / mei 2018 1-op-1 consultatieronde 

Juli 2018 1 • Plenair overleg SAR-hell (a lie stakeholders) 

September 2018 
2• Plenair overleg SAR-heli (alle stakeholders). Vaststellen 
voorlopige uitgangspunten Programma van Eisen (PvE) 

Oktober 2018 Uitwerken uitgangspunten PvE 

2 november 2018 Overleg SGMP als adviesgroep 

• Besluitvorming Raad over uitgangspunten PvE 
waarmee de marktverkenning kan worden 

November 2018 
uitgevoerd. 

• Besluitvorming Raad over financiele 
verdeelsleutel op basis van rapportage door 
WGFIN 

December 2018 Start marktverkenning door Defensie / OMO 

Presentatie resultaten marktverkenning aan SGMP en 
Maart 2019 Raad waarna besluitvoFFAIA§ sat Ele aaAbesteEllA§ l<aA 

woFEleA §esta Ft. 

2• kwartaal 2019 Herljklng ambitieniveau SAR-hellkopter 

Voor juli 2019 Besluitvorming herijking ambitieniveau door Raad 

3e kwartaal 2• marktverkenning op basis van bljgesteld ambitieniveau 

Presentatie resultaten 2• marktverkenning en 
4e kwartaal Besluitvorming in Raad om op basis hiervan aanbesteding 

te starten. 

2020 t/m 3• kwartaal 2021 Traject bij OMO (van opstellen tot uiteindelijke gunning) 

2• kwartaal 2020 
Besluitvormlng door Raad dtv SGMP over definitief PvE en 
gunningsmatrlx. Hierna volgt publicatie extern. 

1 • kwartaal 2020 Beslult of verlenging met 1 jaar noodzakelijk is 

1 juli 2020 Huidige SAR contract met NHV loopt af 

1 e kwartaal 2021 Besluit of 2• verlenging met 1 jaar noodzakelijk is 

1 juli 2021 Einde 1 • verlengingsperiode SAR 
1 juli 2022 Einde 2• verlengingsperiode SAR 

Nog nader te bepalen Inwerkingtredlng nieuw SAR hellkopter contract 
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Bijlage II bij Nota (BS2019005204) RvdKW resultaten marktverkenning SAR-helikopter KWNL  
 

     

PLANNING AANBESTEDING VERVANGING SAR-HELI KWNL_2019308 

2018 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Huidig contract NHV 

            

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar  

 Opstellen initiële eisen, voorbereiden 
marktverkenning 

Marktver-
kenning 

 

2019 
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Huidig contract NHV 

            

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
Marktverkenning SGMP en 

Raad 
Herijking uitgangspunten Marktverkenning nr. 2 SGMP en Raad 

 

2020 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Contract NHV 1e verlenging contract NHV 

    Notice periode       

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
ATB, PvE, Verwervingsplan, RFQ en PvE 

 
Staffing 

SGMP en Raad 
Publicatie, Selectiefase Alcatel 

termijn 
Opstellen offertes 
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Bijlage II bij Nota (BS2019005204) RvdKW resultaten marktverkenning SAR-helikopter KWNL  
 

      

 

2021 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

1e verlenging contract NHV  2e verlenging contract NHV 

    Notice periode       

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
Opstellen offertes, 1e 

beoordeling 
BAFO, beoordeling DMO Staffing 

SGMP, Raad 
Alcatel 
termijn 

Aanschaf, modificatie etc. 

 

2022 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

2e verlenging contract NHV  

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
Aanschaf, modificatie etc. 

 

 

2023 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

 

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
Aanschaf, modificatie 

etc. 
Aanschaf etc. in geval 24 maanden Operationele capaciteit 

Operationele capaciteit 
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Bijstelling eisen SAR-heli 

 

DIR MATLOG 

DIR MATLOG/PROJN 

Projecten 

Locatie 

Utrecht - Kromhoutkazerne 

Herculeslaan 1 

Utrecht 

Postadres 

Postbus 90125 

3509 BB  UTRECHT 

MPC 55A 

Contactpersoon 

M +31 6  

@mindef.nl 

www.defensie.nl/dmo 

Datum 

15 maart 2019 

Bijlagen 

1. Nota SGMP 

Bij beantwoording, datum, 

onze referentie en onderwerp 

vermelden. 

 

 

 

Op 20 februari 2019 zijn de leden van de Stuurgroep Materiele Projecten (SGMP) 

Kustwacht Nederland (KWNL) per nota ingelicht over de resultaten van de 

marktverkenning SAR-helikopter. Deze nota is op 27 februari 2019 besproken en 

waar nodig door projectleider nader toegelicht. Op basis van deze informatie en de 

forse overschrijding van het indicatieve budget adviseert de SGMP aan de Raad 

voor de Kustwacht om de uitgangspunten voor het Programma van Eisen (PvE) 

neerwaarts bij te stellen naar een betaalbaar en verantwoord niveau.  

 

Dit memo geeft een eerste aanzet voor deze neerwaartse bijstelling. Gezien de 

verdubbeling van het benodigde budget zullen er significante bijstellingen moeten 

plaatsvinden van de eerder geformuleerde uitgangspunten. De volgende eisen 

worden door de marktpartijen aangemerkt als de belangrijke costdrivers: 

1. De tweede, zuidelijke basis 

2. De benodigde reddingscapaciteit van 16 personen 

a. Verdeling in 2x8 

b. Capaciteit als geheel (zorgnorm) 

3. Een permanente notice van 20 minuten 

4. Datalink via satellietcommunicatie 

5. Het verbod op combinatie van de functie van heliredder en medic 

6. Het exclusief gebruik van de helikopters voor KWNL 

 

Onderstaand worden de costdrivers nader toegelicht, worden enkele operationele 

en andere consequenties toegelicht en –waar mogelijk- een eerste inschatting van 

mogelijke besparingen gemaakt. 

 

Ad 1. Tweede, zuidelijke basis 

Het schrappen van deze eis leidt naar verwachting tot grote besparingen. Initieel 

bestaan die besparingen uit: 

 Investeringskosten voor opbouw 2e basis 

 Exploitatiekosten 2e basis 

 Kosten technisch en ondersteunend personeel 

 Mogelijk 1 reserve-helikopter minder (indien aanbieder per basis een 

reserve-helikopter heeft gestationeerd) 

Mogelijke aanpassing van de eisen voor de marktverkenning: Luchthaven Den 

Helder voorschrijven als primaire basis voor de SAR-heli, overwegen om een 
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DIR MATLOG 

DIR MATLOG/PROJN 

Projecten 

Datum 

15 maart 2019 
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aanbieder extra punten toe te kennen wanneer die additioneel gebruik maakt van 

een basis in ZW-Nederland. 

Consequentie van enkel gebruik maken van Den Helder is dat de aanvliegtijden 

naar ZW-Nederland/het zuidelijke gedeelte van het verantwoordelijkheidsgebied 

met maximaal een half uur zullen toenemen. Daarbij zal de redding wel nog 

steeds binnen de gestelde norm (90 minuten) vallen. 

 

Ad 2 Reddingscapaciteit 

Met de keuze voor 1 primaire basis ligt de weg open naar additionele, significante 

besparingen: 

a. In de marktverkenning is dwingend voorgeschreven dat er permanent 2 

helikopters met bemanning beschikbaar dienen te zijn. Indien er geen 

bereidheid bestaat om de zorgnorm ter discussie te stellen, dan kan een 

verdere bezuiniging worden gerealiseerd door te kiezen (of de optie open te 

laten) voor een helikopter met een reddingscapaciteit van 16 personen. In 

de praktijk betekent dit een totale capaciteit van 2 grote helikopters. Die 

keuze levert de volgende besparing op: 

i. Investering in en exploitatie van 1 medium size heli (reserve voor 2 

operationele medium size heli´s) 

ii. 5 tot 7 bemanningen (à 5 personen en middensom  betekent 

dit een besparing van  per jaar) 

Daar staan natuurlijk wel extra investeringskosten en exploitatiekosten van 

de grotere helikopter tegenover. 

b. Indien de bereidheid bestaat om de zorgnorm bij stellen naar bijvoorbeeld 8 

personen, dan zijn de besparingen als onder a. genoemd, echter zonder de 

extra investerings- en exploitatiekosten van de grotere helikopter. 

 

Ad 3 Notice 

De huidige eis is een permanente notice van 20 minuten. Sommige aanbieders 

merken op dat ´s nachts deze eis niet altijd haalbaar zal blijken als gevolg van 

benodigde tijd voor vluchtvoorbereiding. Daarnaast betekent deze notice dat een 

24-uurs periode niet door 1 bemanning gevuld kan worden als gevolg van werk- 

en rusttijdenregelingen. Een ruimere notice bij nacht (bijvoorbeeld 45 minuten in 

het tijdvak van 22:00-08:00 uur) kan ertoe leiden dat 1 bemanning voldoende is 

voor het 24-uurs tijdvak. In de praktijk blijkt veelal ruim binnen de 45 minuten 

notice te worden vertrokken. 

Mogelijke besparing: een aantal bemanningen (à per bemanning per jaar).  

Aandachtspunt: met een notice van 45 minuten, resteert slechts 45 minuten voor 

de transit naar 55°N. Dat betekent een onrealistische snelheid van 187 kts. Echter, 

voor het bereiken van een positie van 55°1’ N zijn 75 minuten voor de transit 

beschikbaar, dat betekent een snelheid van 142 kts, wat binnen het 

snelheidsbereik van de beoogde heli ligt.  

 

Ad 4 Datalink 

De oorspronkelijke eis omvat breedband datalink, geschikt voor zowel line-of-sight 
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DIR MATLOG 

DIR MATLOG/PROJN 

Projecten 

Datum 

15 maart 2019 
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(LOS) en beyond-line-of-sight (BLOS). Daarbij de mogelijkheid om breedband, 

streaming video te versturen. Met name de optie om BLOS-breedband video te 

streamen wordt door marktpartijen aangemerkt als hoge kostenpost. Enerzijds 

bestaan die kosten uit de benodigde permanente beschikbaarheid van 

bandbreedte, anderzijds uit de daadwerkelijke gesprekskosten. De laatste zijn 

natuurlijk te beperken door selectief gebruik van de datalink via satcom. 

Daarnaast is het uitrusten van een helikopter met een dergelijk systeem technisch 

uitdagend en leidt ook tot gewichtstoename van de helikopter (en dus kortere 

vluchtduur). En als laatste: wie bedient deze apparatuur tijdens een reddingsactie 

en wat wordt met deze informatie gedaan op het MOC? 

 

Ad 5 Combi van functies 

Uitgangspunt voor de marktverkenning was een verbod op het combineren van 

functies in de helikopterbemanning. Deze bemanning bestaat uit: 

1. Pilot in command  

2. Co-pilot 

3. Hoist-operator (bedienaar hijslier) 

4. Hoist-man (heliredder) 

5. Medic (verpleegkundige) 

Het verbod betrof met name de combinatie van hoist-man en medic. Het wel 

toestaan van combineren van deze functies (zoals door sommige operators 

toegepast, bijvoorbeeld ) betekent een reductie van 1 FTE 

per bemanning, dat betekent een besparing van per jaar.  

Nader onderzocht zou moeten worden wat de exacte consequenties zijn van een 

combinatie van deze functies voor de kwaliteit van de (medische) hulpverlening.  

 

Ad 6 Medegebruik SAR-heli 

De helikopters dienen duidelijk herkenbaar te zijn als Kustwacht/SAR-helikopter. 

Dat betekent een verfschema met de kleuren en markeringen van de KWNL. Er zal 

normaliter altijd een helikopter als reserve beschikbaar zijn, waarbij medegebruik 

van deze helikopter kan leiden tot kostenbesparing. Daarbij zijn een aantal 

kanttekeningen te plaatsen: 

1. Is het wenselijk dat een duidelijk herkenbare overheids-helikopter wordt 

gebruikt voor commerciële doeleinden? Zo ja, waar ligt de grens, bij welke 

commerciële activiteiten? 

2. Een dergelijk medegebruik kan leiden tot niet-beschikbaarheid op cruciale 

momenten, namelijk in geval de primaire helikopter niet inzetbaar blijkt te 

zijn. 

 

Overige reducties 

De hierboven behandelde eisen lijken de meeste kans te bieden op significante 

reductie van het benodigde budget en kunnen dienen als basis voor de tweede 

marktverkenning. Daarnaast zijn er wellicht nog kleinere besparingen te 

realiseren, bijvoorbeeld op het gebied van communicatieapparatuur, vliegen met 

NVG, het opereren vanaf schepen etc. Als laatste kunnen ook de marktpartijen 

worden uitgenodigd om expliciet aan te geven welke besparingen kunnen worden 
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toegepast zonder afbreuk te doen aan een kwalitatief verantwoorde SAR-

organisatie. 

 

Geen reductie, maar wel punt van aandacht: vluchtduur 

Bijkomend punt van aandacht is de benodigde vluchtduur van de helikopter. In de 

huidige eisen is aangegeven dat, na het redden van het benodigde aantal 

personen, de helikopter terug mag keren naar een place of safety. Een place of 

safety kan bestaan uit een koopvaardijschip (niet alle met helideck uitgerust, geen 

refuel mogelijkheden) of een olie/gas platform (steeds minder uitgerust met refuel 

mogelijkheden). Nagedacht moet worden of de eis bijgesteld moet worden naar 

terugkeer naar Den Helder Airport met de benodigde hoeveelheid reserve 

brandstof.  

 

In algemene zin zullen de marktpartijen nadrukkelijk moeten worden uitgenodigd 

voor het genereren van alternatieven en/of innovatieve ideeën/concepten. 
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Resultaten marktverkenning

1. Belangstelling markt

2. Reactie op uitgangspunten gestelde eisen

3. Benodigde tijd (na contractondertekening)

4. Bandbreedte kosten

5. Costdrivers

19 maart 2019



DMO3

Project SAR-helikopter

1. Belangstelling markt
• 13 bedrijven hebben gereageerd

• 7 bedrijven in staat dit project te realiseren

19 maart 2019

√

3. Benodigde tijd

• Kortste tijd maanden
• Langste tijd maanden
• Bandbreedte maanden na contractondertekening

2. Reactie op gestelde eisen

• Worden als zwaar ervaren
• Zie verder ´costdrivers´

2.57

2.57

2.57
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5. Costdrivers

• De 2e basis in ZW-Nederland

• Datalink via satcom

• Verbod combi hoistman en medic

• Permanent 2 heli´s + bemanningen oproepbaar

• Permanent 1 of 2 heli´s als reserve

• Permanent 20´ notice > meer bemanningen

• Exclusief gebruik t.b.v. KWNL 

19 maart 2019

4. Bandbreedte kosten

• Laagste bedrag M€  p.j.
• Hoogste bedrag M p.j.
• Gemiddeld bedrag M€  p.j.

2.57

2.57
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Planning

19 maart 2019

2019 
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Huidig contract NHV 

            

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
Marktverkenning SGMP en 

Raad 
Herijking uitgangspunten Marktverkenning nr. 2 SGMP en Raad 

 2020 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

Contract NHV 1e verlenging contract NHV 

    Notice periode       

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
ATB, PvE, Verwervingsplan, RFQ en PvE 

 
Staffing 

SGMP en Raad 
Publicatie, Selectiefase Alcatel 

termijn 
Opstellen offertes 

 2021 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

1e verlenging contract NHV  2e verlenging contract NHV 

    Notice periode       

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
Opstellen offertes, 1e 

beoordeling 
BAFO, beoordeling DMO Staffing 

SGMP, Raad 
Alcatel 
termijn 

Aanschaf, modificatie etc. 

 2022 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

2e verlenging contract NHV  

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
Aanschaf, modificatie etc. 

 

 

2023 

jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 

 

Aanbesteding lease heli’s voor periode 10 jaar 
Aanschaf, modificatie 

etc. 
Aanschaf etc. in geval 24 maanden Operationele capaciteit 

Operationele capaciteit 
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Project SAR-helikopter 19 maart 2019

1. Ruime belangstelling

2. Benodigd budget: verdubbeling indicatieve 
prijsstelling

3. Implementatietijd  maanden

4. Eisen naar beneden bij te stellen, met behoud 
kwalitatief verantwoorde SAR-organisatie

Conclusies

2.57
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Project SAR-helikopter

Aanbevelingen

1. Neerwaarts bijstellen uitgangspunten voor 
programma van eisen

2. Na overeenstemming over bijstelling een nieuwe 
marktverkenning uitvoeren
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Project SAR-helikopter

Gevraagd besluit

In te stemmen met het advies:

1. Herijking behoeftestelling/ambitie (I&W, J&V, VWS, 
KWNL, Def)

2. Afstemming stakeholders

3. Schriftelijke instemming SGMP en Raad

4. Tweede marktverkenning

5. Verlenging huidige contract voorbereiden

19 maart 2019
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Questions and answers related to the Market Consultation Search-and-Rescue Helicopter Capacity Netherlands Coastguard,  

ref. nr. Negometrix 107465 

Question 

# 

Section 

Title 

Specific Area Topic Customer Question Answer State 

1.  Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(a) - General 
Requirements  

(point 3.) 
Rescue of 16 pax 

Would it be acceptable to rescue the 16 pax with the 2 
helicopters at the same time?  

Yes, it is acceptable to rescue 16 pax with 2 helicopters at the same 
time. The requirement for 2 helicopters (requirement nr. 2) should 
be read in conjunction with requirement 16 (helicopter capacity 8 
survivors minimum). 

2.  

Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(a)  - General 
Requirements 

(point 5.) 
Training and currency 

When calculating the amount of training hours per pilot 
per year I come to around 105 hours per pilot max. Given 
the operational diversity and skills to maintain this is 
below the minimum needed to assure a safe and effective 
SAR service in all conditions. 
Please consider to state 800-1000 hours of training 
guaranteed per base in order to have a safe and effective 
SAR service. 
Calculation: 
A pilot is allowed have a max annual duty hours of 2000 
per calendar year. Meaning the minimum number of 
availability hours (2 pilots, 2 bases are 365*24*2*2=35040 
hours. Divided by 2000 is 17.52 FTE this is excluding 
(simulator and other) annual training. Including training 
instruction etc a bare minimum of 19 full time pilots is 
required. There is a max of 1000 hours available for 
training providing 105 hours max per pilot per year. 
Note that the pilots will need to be competent to operate 
in wind farm parks, to vessels, to oil and gas installations, 
to be able to deal with any type of weather. To be able to 
search day/night. Handle NVG, FLIR etc. This is a wide 
range of competences and skills. 

Supplier can use the following information for training hours and 
crew currency: 
 
The estimated actual yearly SAR hours: 200 hours. 
The approximated yearly training hours with the KNRM/MIRG/ 
Defence:  300 training hours. 
 
The supplier can (partially) count the training hours with the 
KNRM/MIRG/Defence as currency hours. 
 
Please advise how many additional/remaining hours for currency 
you need.  
 
 
  

3.  

Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(a)  - General 
Requirements 

(point 8.) 
Dispatch reliability 

Could you please provide the formula to be used to 
calculate the dispatch reliability of >= 98% 

Dispatch reliability is defined as the percentage of departures that 
leave within a specified period (typically 15 minutes) of a planned 
departure time. This is measured over a 12 months period. For 
planned and ad-hoc flights a delay in blocks-off time of maximum 
15 minutes is acceptable, a later blocks-off results in a 
‘unsatisfactory´ flight. Over the 12 months period the number of 
unsatisfactory flights are divided by the number of total planned 
and ad-hoc flights x 100%. Example: 250 flights planned and ad-
hoc, 25 flights unsatisfactory: 25/250x100%= 10%, resulting in a 
score of 90% for the yearly dispatch reliability.  

g699
Vrije tekst
15 �
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4.  

Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(a) - General 
Requirements 

(point 9.) 
Mission reliability 

Could you please provide the formula that would be used 
to calculate the mission reliability of >= 98,5% 

Mission reliability is defined as the probability of non-failure of the 
system for the period of time required to complete a mission. This 
is measured over a 12 months period. Mission reliability means 
that the aircraft after take-off shall be able to complete the 
assigned mission as ordered with the essential mission equipment 
as defined in the Mission Essential Equipment List (MEEL). When 
after 2 hours during a 3-hours mission essential mission equipment 
fails, forcing the crew to break off mission and return to base, 1 
hour will be logged as ‘unsatisfactory’. If, for example, the yearly 
total is 25 flying hours, calculation of reliability will be as follows: 
unsatisfactory mission reliability is 25/1000 (total of actual planned 
flying hours) x100%=2,5%. Yearly mission reliability is 100-
2,5=97,5%. 

5.  Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(a) - General 
Requirements  

(point 11.) 
Crewmembers 

Is transfer of staff (TUPE or "Transfer of Undertakings, 
Protection of Employees") currently employed in the SAR 
operation to be compulsory or an option for new 
suppliers? 

Employment of personnel is the responsibility of the supplier, State 
will not interfere with this process. 

6.  

Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(a) - General 
Requirements 

(point 11.) 

Native Language 
Dutch 

1. How the level of Dutch speaking would be assessed 
and how the bidders should demonstrate it?  

2. Would it be acceptable to provide a Native Dutch 
speaking in any other of the crew positions? 

3. May I presume a minimum of 1 native Dutch 
speaking pilot?  

4. Does the person needs to have a Dutch passport or 
only be native Dutch speaking? Or Both? Please 
clarify 

1. Will be determined at a later stage 
 
2. That is allowed as long as this is additional to the Dutch 

speaking pilot 
3. Yes, one native Dutch pilot speaking pilot per crew is the 

minimum 
4. The requirement is for native Dutch speaking or equal level, 

irrelevant of passport. 

7.  
Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(a) - Helicopter 
(point 14.) 

NVG 

Trained i.a.w. what? EASA? Part SPA.NVIS? 
We ask this because SAR are state flights and therefore 
EASA operations requirement 965/2012 is not applicable. 
(965/2012 was previously what people knew as Jar-OPS1 
and Ops 3 etc.) Please clarify if there are specific training 
requirements or not 

The requirement is for legal, safe and effective NVG-operations 
under all circumstances. The supplier is responsible to reach and 
maintain this operational capacity. 

8.  
Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(b) - Helicopter 
(point 16.) 

Ambulance Nurse 

Could you provide details about the definition of 
"Ambulance Nurse"? Namely: training, profile, 
proffessional experience 

Full details of this requirement will be decided at a later stage, 
indicative details: 

 BIG-registration 

 PHTLS, AMLS and ATACC trained 

 Minimum 5 years’ experience as ambulance nurse 

 Dutch speaking 

9.  Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(b) - Helicopter 
(point 16.) 

POB 

Are the rescues required to be seated or not? Please 
clarify 

Capacity of the helicopter shall be such that there is ample space 
for a minimum of 8 survivors. Seats are not required. 
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10.  Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(b) - Helicopter 
(point 17.) 

Stretcher 

Are there any additional requirements to the stretcher? 
Any requirement will have an impact on the price. What is 
light weight? 
Please clarify “light weight” and confirm no additional 
requirements 

Supplier has to decide the optimum weight of the stretcher in 
relation to the other requirements and the tasks of the helicopter. 

11.  

Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(b) - Helicopter 
(point 19 and 20.) 

Airports and adverse 
weather conditions 

The manual states that the operator need to be capable of 
operating in “EASA adverse weather conditions”. 
EASA has not defined “Adverse Weather conditions”. 
Please clarify the flight conditions required to operate in 
and any departure or approach minima. 
Please clarify if there are any navigational aids required 
for the SW base. 

Although EASA has not defined ´adverse weather´, the term is used 
in several EASA publications and includes, but is not limited to 
icing, freezing precipitation, heavy rain, snow, winds and visibility 
restrictions. Requirements (b)13, (b)21 and (b)22 are based on 
adverse weather conditions. Flight conditions and minima shall be 
in accordance with the rules and regulations of the aviation 
authority. The supplier shall state any limitations. 
 

12.  

Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(b) - Helicopter 
(point 21.) 

Icing conditions 

1. Is it correct that it is acceptable that only ice 
detection (and therefore avoidance) is acceptable? 

 
 
 
2. Will the capability of offering full certified de-icing or 

being able to enter limited icing offer a technical 
benefit in the tender process? 

1. Yes, which means that the helicopter shall not operate in 
areas/levels where icing conditions are predicted. In case the 
crew is unintentionally confronted with icing conditions, the 
helicopter shall clear the area/level as soon as possible.   

2. Full de-icing will lead to significant additional costs. Supplier is 
requested to substantiate those additional costs in relation to 
the minor probability of icing conditions at low level above 
sea. 

13.  Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(b) - Helicopter 
(point 22.) 

Wind Force 10, Sea 
State 6 

Clarify how wind force and sea state would be calculated 
or have to be measured 

Actual weather conditions can be based on professional judgement 
of crew, weather reports from meteorological institutes or other 
units at the scene-of-action. 

14.  Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(b) - Helicopter 
(point 23.) 

Oil and gas 
installations 

Is it required to be able to land on 16 meter helidecks? Or 
even smaller? Or will hoisting be adequate? Note that 
smaller decks impact other technical capabilities 
Please clarify “operate” 

´Operate´ means to be able to land and take-off on a platform, for 
example to be on a standby-modus at the scene-of-action while the 
NLCG-MPA is searching. The supplier shall state limitations, based 
on the size of the helicopter. 

15.  Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(b) - Helicopter 
(point 25.) 

Landing in Hospitals 

Would the supplier be requested to take care and pay for 
the maintenance of heliports or hospitals to be used 
during this contract? 

No. 

16.  
Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(b) - Helicopter 
(point 26.) 

Dynamic Take-off and 
landing forces 

1. Could you clarify the meaning of this? Shall we 
consider Maximum Take Off Weight instead? 

2. Is actual takeoff and landing mass? Is this max 
certified takeoff and landing mass? Is this the impact 
load (actual weight x acceleration)? In order to 
prevent confusion please clarify “dynamic force” as 
this will likely be interpreted differently. 

1 and 2. Maximum dynamic forces will be encountered when 
landing and is depending on weight, vertical speed and 
characteristics of landing gear. 
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17.  Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(b) - Helicopter 
(point 27.) 

Wind parks 

Can this be clarified. Is it expected to be able to rescue a 
vessel in distress in a park? Is it expected to be possible at 
night? Is it expected to be able to rescue persons on top 
of a wind turbine generator? 
Please clarify “operation” 

Construction of wind parks is expected to increase significantly in 
the contract period. All sort of incidents can happen in these wind 
parks, day and night, 365 days a year. Supplier shall be prepared to 
deal with all sort of incidents in wind parks, including evacuating 
people from wind turbine generators.  

18.  Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(c) - Airframe & 
Mission Equipment 

(point 38.) 
Workstation 

“all sensors”. This is a vague description and impossible to 
comply to. Note that a helicopter is equipped with 
hundreds of sensors not relevant to the workstation. 
Please clarify “all sensors” 

Requirement 38 concerns the tactical workstation in the cabin, 
where amongst others the information of the mission sensors (such 
as surface radar, FLIR etc.) shall be presented.  
 

19.  Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(c) - Airframe & 
Mission Equipment 

(point 39.) 
Recorder 

Again “all sensors”. Does this requirement relate to the 
flight data recorder or to the data presented in the 
workstation? 
Please clarify “all sensors” 

This requirement concerns the data of the mission sensors. 

20.  
Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(c) - Airframe & 
Mission Equipment 

(point 40.) 
Encryption 

If you require encryption of flight following you have 
something specific in mind. Encryption can be at many 
levels of security. What is intended by this? Does this 
imply that the helicopter’s location cannot be on public 
services like flightradar24? 
Please clarify level of/definition of “encryption” 

Due to the confidentially of the missions, flights of NLCG-aircraft 
should not be followed on public internet sites. The Coast Guard 
Centre however shall be aware of the position of the NLCG-aircraft 
at all times. Supplier shall demonstrate the level of encryption in 
order to comply with this requirement.  

21.  Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(c) - Airframe & 
Mission Equipment 

(point 41.) 
ICS 

Please clarify the minimum number of ICS which is now 0 
if you read it correctly and clarify if two ICS channels will 
result in technical points 

Requirement for the number of ICS-connections is based on ICS for 
all crewmembers (5) and a number of pax (to be determined). 
Preference for two (ICS1- and ICS2)-channels is for separation of 
crew-communication with or between pax (such as the MIRG-
team). 

22.  Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(c) - Airframe & 
Mission Equipment 

(point 42.) 
Wireless intercom 

Does MIRG already have a wireless system? Who supplies 
this? 
Please clarify who is to provide the wireless intercom 
system for MIRG and what the system needs to comply to 

Supplier shall provide a wireless system for use by either: 
1. Hoist man 
2. MIRG-team 

Preferably the wireless system shall be connected to the ICS-
system. 

23.  

Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(c) - Airframe & 
Mission Equipment 

(point 43.) 
C2000 

To equip any helicopter with C2000 is an expensive and 
time-consuming modification which needs to be EASA 
approved. EASA alone takes 6 months for their approval 
process after paperwork is submitted. So, there is a 
chance that during the start of the operation this will not 
be available (regardless of what other may “sell”). So, all 
in all this can be a time consuming mod which is such 
expensive one can only launch it after contract award. 
Same applies for IP based up and down link of encrypted 
video streaming. 
Please clarify implementation requirements (grace period 
for example, time line) for the operator of choice. The 
result has impact on the offer 

Supplier shall comply with all requirements and produce a detailed 
planning for procurement, modification and implementation of the 
helicopter(s) to reach the full operational capability (FOC). FOC is 
verified by the State during an acceptance and test period.  
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24.  Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(c) - Airframe & 
Mission Equipment 

(point 44.) 
Life raft 

What is defined by personal life raft? Most modern 
helicopters have 2 external life rafts with enough capacity 
for all people. This is not the deployable life raft. Is this 
acceptable? 
Please clarify “personal life raft” 

This requirement concerns the safety equipment for crew and pax. 
Compliance by using external rafts is acceptable.   
 

25.  

Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(c) - Airframe & 
Mission Equipment 

(point 46.) 

Newest proven 
technology 

This is an interesting requirement. How can you use the 
newest and require it to be proven? This is a commercial 
term. To me the current helicopter in use for SAR a 
“proven” but obviously based on old technology, 
helicopter developed/designed this century are the “ 
newest” but in my opinion needs to prove itself… 
Please amend “newest” and “proven” into a measurable 
requirement as these are now conflicting with each other 
and non-specific. 

The requirement concerns the mission equipment, which shall be a 
combination of newest generation, certified, already in use (proven 
technology). This excludes a development process for new 
equipment. 

26.  Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(c) - Airframe & 
Mission Equipment 
(point 48 and 49.) 

Weather radar 

Are the two radars allowed to be combined? The two radars may be combined, unless supplier considers this 
combination as less desirable due to degradation of operational 
capabilities. 

27.  

Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(c) - Airframe & 
Mission Equipment 

(point 50.) 
FLIR 

HD Forward Looking Infrared (FLIR) 
Please clarify the technical specification of “HD” there are 
currently different interpretations. 
Currently hand held FLIRs are used. 
Please clarify if the FLIR is required to be fixed and 
integrated into the helicopter? 

The document ´Market Consultation´ describes the requirements 
on a certain level, based on your responses the next step for the 
project team is to draft more detailed requirements for the 
Programme of Requirements. At this moment the requirement is 
for a fixed and integrated system.  
 
We would like to use your professional experience and creativity 
for any other suggestions.  

28.  Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(c) - Airframe & 
Mission Equipment 

(point 54.) 
Mobile phone 

Please clarify if the mobile phone needs to be integrated 
and on what network does it need to be on (mobile land 
coverage, satellite phone, both)? 

Mobile land coverage only, with no integration. 

29.  

Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(c) - Airframe & 
Mission Equipment 

(point 55.) 
Voice recorder 

All helicopters are equipped with voice recorders. But why 
this requirement? Is it required to use voice for training or 
debriefing? Note that in aviation this would require a “ 
just culture” and is especially relevant when this impacts a 
multi crew environment. 
Please clarify the purpose of the voice recorder as the 
common voice recorder in a helicopter is only 
permitted/accepted to be used for accidents/severe 
incidents and not for any other purpose. 

The requirement for the voice recorder is –amongst others- based 
on: 

1. Analyse and/or debrief missions; 
2. Investigate mishaps. 

 
See also requirement (c)39. 
 
 

30.  Section 3.4 - 
Replacement 
Information - 

Functional 
Requirements 

(c) - Airframe & 
Mission Equipment 

(point 56.) 

Full Medical 
Equipment 

Could you clarify the Medical Equipment detail that the 
supplier would need to provide? 

Please refer to the answer to question 27. Supplier is free to 
include a suggestion for Medical Equipment is his response. 
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31.  

Annex B - 
QUESTIONS 
ABOUT THE 

PRODUCT AND 
SERVICES 

B1 - Technical 
Information - 

(bullet 3) 

"The requirements 
are based on those 
necessary for the 

SAR-task. 
Requirements for the 
transportation of the 
MIRG-team are not 

leading". 

Please explain what you mean with the statement " are 
not leading"? 

Requirements 1 to 56 are based on the SAR-task of the helicopter. 
Based on those requirements the supplier shall choose a helicopter 
type, complying with all requirements.  
 
This helicopter will also be used for other tasks, such as 
transportation of the MIRG-team.  
 
Supplier is invited to indicate any restrictions or any additional 
requirements in order to be able to transport the MIRG-team. 
 
 
 

32.  

Annex B - 
QUESTIONS 
ABOUT THE 

PRODUCT AND 
SERVICES 

B1 - Technical 
Information 

n.a. 

Is it possible to share any statistics on the missions 
undertaken over ca. the past 5 years in terms of types of 
mission, location, range from shore, type of medical 
casualties and time during the year?  

This is the available information that can be shared at this moment: 
 

 
33.  

Annex B - 
QUESTIONS 
ABOUT THE 

PRODUCT AND 
SERVICES 

B1 - Technical 
Information 

n.a. 

Are there any specific improvements/changes you are 
seeking from current service provisions, for example but 
not limited to missions / mission types performed or 
geographical coverage, or otherwise?  

Supplier is requested to respond to the information and 
requirements in the document ´Market Consultation´. 

 

 

 



 

Return address Postbus 90125 3509 BB Utrecht 

 
L.S. 

Date 22 March 2019 
Subject Report Market consultation Search-and-Rescue Capacity of the 

Netherlands Coastguard 
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Directorate of Projects & 
Procurement 
Projects Procurement Division 
Aviation Projects Procurement Sec
 
Herculeslaan 1 
PO Box 90125 
3509 BB Utrecht 
The Netherlands 

www.defensie.nl/dmo 

Contact 

+31 (0)

@mindef.nl 

 

Our reference 
MC SAR Helicopter 

Please quote date, our reference a
subject when replying. 

 

 

Introduction 
On behalf of the Netherlands Coastguard (NLCG), the Defence Materiel 
Organisation (DMO) started in November 2018 to consult the market in 
preparation of a tender for a possible agreement for the continuation of 
the Search-and-Rescue Helicopter Capacity (SARHC) of the NLCG beyond 
1 July 2020. 
 
 
Response  
Twelve respondents in total have provided information in response to the 
market consultation. 
 
 
Intention   
The intention of this market consultation was to determine if several 
suppliers are able to deliver the requested services, in what time frame  
and against what costs. The provided information as a whole, proved to 
be sufficient for the aimed goal. 
 
 
Conclusion 
The information gathered in the market consultation will be used to make 
adjustments to the functional and/or other requirements for the SARHC 
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of the NLCG beyond 1 July 2020. After the adjustments to the functional 
and/or other requirements DMO will start market consultation II.  
 
It is expected that the market consultation II for the SARHC of the NLCG 
beyond 1 July 2020 will be published mid-2019. The market consultation 
II document will be solely published via Negometrix. 
 
 
With this letter I would like to thank you on behalf of the NLCG for the 
effort you have made to participate in this market consultation and the 
information you have provided to the DMO. I hope I can also count on 
your cooperation for market consultation II. 
 
 
If you have any questions please do not hesitate to contact me by phone 
or e-mail. 
 
 
With kind regards, 

10.2e
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DMO2

2e marktverkenning SAR-heli

Was-wordt (general)

Onderwerp Was Wordt

Leverdatum (optimaal) 1 juli 2020 1 juli 2021

Bases 1 heli Den Helder
1 heli ZW-Nederland

• 1 heli (16p)/2 heli´s (2x8p) Den 
Helder, óf

• 1 heli (8p) Den Helder, én
1 heli (8p) ZW-Ned. (optioneel)

Helikopter(s) 
(24/7 operationeel)

2x 8p helikopters 2x8p helikopters, of
1x16p helikopter

Notice 20 minuten (dag/nacht) 1x16p heli: 20´ of 20´/45´
2x8p heli: heli1 20´, heli2 45´

Arrival on-scene Tot 55°N: 90´
Boven 55°N: 120´

Tot 55°N: 90´
Boven 55°N: 90-120´

Block-hours 850-1000 500 (200 SAR, 200 KNRM/MIRG/Def.,
100 demo), plus training crew

Combi crew-functions Not to be combined May be combined (bv. 
hoistman/medic)

Language Crew: LPE English 6
One pilot: native Dutch

Pilots: LPE English 6
Medic: LPE English 4, native Dutch
Hoistoper./-man: English LPE 4 



DMO3

2e marktverkenning SAR-heli

Was-wordt (helicopter)

Onderwerp Was Wordt

Home Base Den Helder & ZW-Ned. Den Helder, ZW-Ned. optioneel

Paintscheme All helicopters NLCG-
colours and markings

• 2x8p heli´s: NLCG-markings; back-up 
heli(s): if no markings, may be used 
commercially

• 1x16p heli, plus back up: no commercial 
use



DMO4

2e marktverkenning SAR-heli

Was-wordt
(airframe&mission equipment)

Onderwerp Was Wordt

Communication VHF (AM): 2
VHF (FM): 2
UHF: 2
Satcom: 2
C2000
Datalink (LOS & BLOS)

VHF (AM): 2
VHF (FM): 2

Satcom: 1
C2000
Datalink (LOS)

Droppable liferaft Niet genoemd 3 per basis

Radar (weather & surface) 2 requirements May be combined

FLIR
Operator/co-pilot

External
Tactical crewmember/co-pilot

Medical equipment Full medical equipment Provider requested to share policy, 
views and experience with contens of 
equipment and skills of medic



Ministerie van Defensie

Leden Stuurgroep Materiële Projecten Kustwacht Nederland Ministerie van Defensie
Defensiestaf
Directie Plannen

Den Haag - Plein
Kalverma rktcomplex
Kalvermarkt 32
2500ES ‘s-Gravenhage

Contactpersoon

ii cLa
06

©mindef.nl

Onderwerp: Herijking uitgangspunten PvE 2 marktverkenning SAR-helikopter Datum
2 mei 2019

Refertes: Bij beantwoording, datum,

a. Nota aan de Raad voor de Kustwacht (resultaten marktverkenning SAR- onze referentie en onderwerp

helikopter (BS2019005204, dd 8 maart 2019) vermelden.

Bijlage:

1 Procespianning

II Uitgangspunten PvE tweede
marktverkenning

In de Raad voor de Kustwacht van 19 maart 2019 zijn de resultaten van de eerste
marktverkenning gepresenteerd van het project “Vervanging SAR-helikopters
KWNL’ Uit deze marktverkenning is gebleken dat er van de zijde van potentiele
leveranciers voldoende belangstelling is. De benodigde tijd voor aanschaf,
modificatie en implementatie van de helikopters blijkt langer te zijn dan gedacht:

maanden i.p.v. aanden. De marktpartijen beoordeelden het
eisenpakket als stevig en de indicatieve prijsopgaven overschrijden in alle gevallen
de huidige raming. Tot slot is door marktpartijen aangegeven welke onderdelen
van het eisenpakket tot hoge kosten leiden (costdrivers).

Het projectteam heeft aan de Raad gerapporteerd dat op basis van de
geïdentificeerde costdrivers er voldoende mogelijkheden zijn om de
oorspronkelijke uitgangspunten voor het programma van eisen (PvE) bij te stellen
naar een verantwoord en betaalbaar niveau waardoor de verwachte kosten van
een nieuw contract in de buurt kan komen van het huidige raambedrag.

De Raad heeft op basis van de rapportage en het advies van het projectteam
ingestemd met het uitvoeren van een herijking van de eisen en om vervolgens op
basis daarvan een nieuwe marktverkenning uit te laten voeren.

Inmiddels heeft het projectteam in overleg met I&W, ]&V, VWS en Kustwacht de
uitgangspunten voor het programma van eisen bijgesteld (bijlage II). De volgende
neerwaartse bijstelling met betrekking tot de costdrivers heeft plaatsgevonden:

• het loslaten van de verplichting om vanaf twee bases te opereren,

• de mogelijkheid te geven om één grote helikopter aan te bieden in plaats
van permanent twee kleinere helikopters waardoor minder reservehelikop
ters en bemanningen noodzakelijk zijn,
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• aan te geven wat de financiële besparing is indien in de nachtelijke uren Ministerie van Defensie

naar een notice van 45 minuten wordt gegaan, Defensiestaf

• de optie om de functie van ambulance nurse en hoistman te combineren in Directie Plannen

één functionaris,
• versobering van de communicatiemogelijkheden (waaronder schrappen Datum

datalink via satelliet) en tot slot, 2 mei 2019

• de optie om de reservehelikopter eventueel te gebruiken voor commerci
ele (te specificeren) doeleinden.

De verwachting is dat dit een substantiële kostenreductie oplevert waarbij naar de
mening van alle partijen nog een verantwoord niveau van SAR-helikoptercapaciteit
wordt geleverd. Meer duidelijkheid hierover wordt verkregen na ontvangst en
appreciatie van de resultaten van de tweede marktverkenning. De externe
stakeholders KNRM, NOGEPA, MIRG, NWEA, SodM en IL&T zijn geïnformeerd en
hebben gelegenheid gekregen voor het leveren van commentaar. Dit heeft
overigens niet geleid tot noodzakelijke aanpassingen van de uitgangspunten. Wel
zal in later stadium dit commentaar worden meegenomen bij het opstellen van het
programma van eisen.

De eerdere planning (bijlage 1) voorzag dat de Raad in juni gevraagd zou worden
in te stemmen met publicatie van de tweede marktverkenning. De herijking van
de uitgangspunten is echter eerder afgerond dan verwacht. Omdat de
interdepartementale afstemming geen fundamentele discussiepunten heeft
opgeleverd is het projectteam van mening dat besluitvorming door middel van een
schriftelijke ronde door zowel de SGMP als de Raad mogelijk is.

Gevraagd:
Het document herijking uitgangspunten PvE SAR-helikopter aan de Raad voor te
leggen met het advies om op basis hiervan de tweede marktverkenning te starten.

Het voornemen bestaat om, na uw instemming, uiterlijk vrijdag 10 mei het advies
aan de Raad aan te bieden ter besluitvorming zodat daarna gestart kan worden
met de tweede marktverkenning.

Ministerie van Defensie, Directie Plannen
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Bijlage 1 Procesplanning Ministerie van Defensle 

Defensiestaf 

Met track & changes is inzichtelijk gemaakt op welke punten de in maart 2019 aan Directie Plannen 

de Raad gecommuniceerde procesgang is aangepast. 
Datum 

April I mei 2018 1-op-1 consultatieronde 2 mei 2019 

Juli 2018 1 • Plenair overleg SAR-hell (alle stakeholders) 

September 2018 
2• Plenair overleg SAR-heli (alle stakeholders). Vaststellen 
voorlopige uitgangspunten Programma van Eisen (PvE) 

Oktober 2018 Uitwerken uitgangspunten PvE 

2 november 2018 Overleg SGMP als adviesgroep 

• Besluitvorming Raad over uitgangspunten PvE 
waarmee de marktverkenning kan warden 

November 2018 
uitgevoerd. 

• Besluitvorming Raad over financiele 
verdeelsleutel op basis van rapportage door 
WGFIN 

December 2018 Start marktverkenning door Defensie / OMO 

1• kwartaal 2019 t/m ~· Traject bij OMO (van opstellen PvE tot uiteindelijke 
IEwaFl:aal 2020 gunning) 

Maart 2019 
Presentatie resultaten marktverkenning aan SGMP en 
Raad 

~· IEwaFl:aal /19 maart-2 mei Herijking ambitieniveau SAR-helikopter 

10 mei 2019 
Advies van SGMP inzake uitgangspunten 2• 
marktverkenning, (schriftehjke consultatie) 

:l1:1Ai i!9:1:9 17 mei Besluitvorming Raad (schriftelijke consultatie) 

Voor 1 juni 2019 Publicatie 2• marktverkenning 

:ll:lAi i!9:1:9 Besl1:1it1rSFffiiA51 l=leFijltiA51 aff!l3itieAi1rea1:1 eleeF Raael 

3" IE11i<aFl:aal ~· ffiaFIEh•eFIEeAAiA51 e1=1 13asis YaA l3ij51estelel affil3itieAiYea1:1 
Presentatie resultaten 2• marktverkenning en 

3• I 4" kwartaal Besluitvorming in Raad om op basis hiervan aanbesteding 
te starten. 

media 2020 
Besluitvorming door Raad dtv SGMP over definitief PvE en 
gunningsmatrix. Hierna volgt publicatie extern. 

1 e kwartaal 2020 Besluit of verlenging met 1 jaar noodzakelijk is 

1 juli 2020 Huidige SAR contract met NHV loopt af, 
1 e kwartaal 2021 Besluit of 2• verlenging met 1 jaar noodzakelijk is 

1 juli 2021 Einde 1 • verlengingsperiode SAR 

1 juli 2022 Einde 2• verlengingsperiode SAR 

Nag nader te bepalen Inwerkingtreding nieuw SAR helikopter contract 

Pagina 3 van 3 



 

 

 

 

  

MARKET CONSULTATION II 

 

Search-and-Rescue Helicopter Capacity  

Netherlands Coastguard  

 
Version: 1.0 

Reference number Negometrix: 122630 

Date: 21 May 2019 

  
 

 

 

 

 

 

 

g699
Vrije tekst
19 �



Final | MARKET CONSULTATION II | 21 May 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Page 2 of  25  

 

 

 

Address: Directorate of Materiel Logistics 

  

 Projects Procurement Division 

  

 Herculeslaan 1 

 PO Box 90125 

 3509 BB  Utrecht 

The Netherlands 

  

Point of contact: 

 

  

  

 Cell:     +31 6 

  

E-mail: @mindef.nl 

 

  

 For any Q&A, please refer to chapter 2.1 Contact and 

information) 

 

Version: Final 

  

  

  

Colophon 
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The intellectual property of this document belongs to the Ministry of Defence, Defence 

Materiel Organisation. It is only allowed to use and multiply this document for internal 

use. It is not allowed to transfer this document to third parties without the DMO’s prior 

consent in writing. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 General 

 

On behalf of the Ministry of Defence, the Defence Materiel Organisation (DMO) is 

preparing a tender for a possible agreement for continuation of the Search-and-Rescue 

Helicopter Capacity (SARHC) of the Netherlands Coastguard (NLCG) beyond 1 July 2022. 

Before publishing this tender, the DMO has decided to consult the market.  

 

The first market consultation has been published at 21st November 2018 to the 

Negometrix platform with reference 107465. The information gathered in the first market 

consultation has been used to make adjustments to the functional and other 

requirements for the SARHC of the NLCG beyond 1 July 2022. These customized 

requirements are set down in this market consultation II.  

 

Major changes with regard to market consultation I are: 

 Main operating base is Den Helder Airport, using a second base in SW Netherlands 

is optional; 

 Rescue capacity of 16 persons to be realised with one helicopter (rescue capacity 

16 persons) or two helicopters (rescue capacity 2x8 persons);  

 Enquiry to the effects of a 45 minutes notice at night, instead of 20 minutes; 

 Review of communication requirements (such as beyond-line-of-sight datalink); 

 Combination of functions (such as hoist man and ambulance nurse) optional; 

 Commercial use (other than SAR) of back-up/operational helicopter. 

 

The information gathered in this market consultation II will be used to determine 

whether the requirements of NLCG can be met, if the program can be realized within the 

available budget and if this program can be carried out in the way it was intended. As 

the set of requirements has not been fully completed/formalized at this stage, the 

information of the respondents may lead to adjustments in the 

requirements/assumptions. 
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The results from this market consultation II will also be used to identify potential 

suppliers and to determine a suitable procurement strategy. The information obtained 

will not be used to draw up a shortlist.  

 

The DMO appreciates your effort to provide usable and realistic information concerning 

the possible participation of your company in a future tender. You are not requested to 

provide highly detailed information or a firm offer at this phase of this acquisition. 

 

The closing date for responses has been set at 12 July 2019.  
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1.2 Description organisation 

 

The DMO ensures that military and NLCG personnel has modern, robust and safe materiel 

to work with. The DMO is involved in the procurement, maintenance and disposal of the 

materiel throughout its entire life-cycle, including for third parties. The materiel involved 

can vary from ships, aircraft, helicopters and vehicles to clothing, computer systems and 

hand weapons as well as consumables like, for example, fuel and ammunition.  

 

For further information about the Ministry of Defence and the DMO please contact the 

website www.defensie.nl. 

 

 

1.3 Document structure 

 

 

This document “Market Consultation II” consists of the following Chapters and 

Annexes. 

Chapter 1: Introduction 

Chapter 2: Procedure and Planning 

Chapter 3: Context of the project 

Chapter 4: Finally 

Annex A: Questionnaire Market Consultation  

Annex B: Questions about the product and services  

  

http://www.defensie.nl/
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2 PROCEDURE AND PLANNING 

2.1 Procedure 

 

General  

With this document the respondent is able to obtain a global view of the project 

requirements which the DMO would like to investigate. 

 

The respondent should bear in mind it is the DMO’s decision whether or not to commence 

with the next phase and in what way. Therefore, it should be noted that: 

 with receipt of this market consultation it may not be inferred that 

(pre)contractual contacts with the DMO have arisen, nor that a contract will be 

placed, nor that the project will be executed as currently envisioned, nor that the 

company of the respondent will automatically appear on the tender list; 

 the DMO retains the right to change the contents of the program and/or to end 

the program, without being obliged to pay any form of compensation; 

 all costs with regard to the completion of this market consultation must be borne 

by the respondent and will not in any way be reimbursed by the DMO; 

 the DMO has the right to use any information provided by respondent for the 

future tender; 

 in the event the DMO, on behalf of NLCG, decides to put out a tender, the EU 

procurement directives will be applicable, including contractual requirements. 

 

By responding to this market consultation the respondent agrees to the above mentioned 

conditions. 

 

A company visit by the NLCG-project team as follow up might be possible. 

 

Electronic procurement 

This market consultation will take place electronically through the online procurement 

platform of Negometrix. This means that any form of information exchange, between 

the DMO and the respondent and in the context of this market consultation, shall take 

place digitally. All relevant information on behalf of the DMO, irrespective of whether this 

concerns the market consultation documents or formal communications, shall be shared 
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through the online purchasing platform of Negometrix. Any documents to be submitted 

by the respondent, in the context of this market consultation, must be submitted via the 

aforementioned procurement platform. 

 

Contact and information 

Should the respondent have questions regarding the market consultation documents or 

discover any imperfections, procedural errors and/or contradictions, the respondent is 

requested to express this as soon as possible to the DMO, however at the latest by the 

date as specified in the schedule (as given in Negometrix). This period is required to give 

the DMO the opportunity to answer the questions, to investigate the remarks and to give 

the respondent a reasonable period of time to incorporate any adjustments. 

Imperfections, procedural errors and/or contradictions in market consultation 

documents, which have not been reported by the responder, will be interpreted in favour 

of the DMO. Manifest errors or omissions in the text of the market consultation 

documents are not binding on the DMO. 

 

All questions and comments which are received by the DMO within the time limit specified 

in the planning and through the Negometrix Question & Answer (Q&A) module, will be 

anonymized and answered in a memorandum of information. This memorandum will be 

announced to the respondent no later than 18 calendar days before the closing date as 

mentioned in paragraph 1.1. For the use of the Questions & Answers module, an 

instructional document is available on the Negometrix website, via the link below.  

https://negometrix.com/docs/instructions-supplier-selection-offerEN/instruction-

questions-answers-module  

 

The contact person on behalf of the DMO can be found under step 1 'Information' in 

Negometrix. Unless otherwise stated it is strictly prohibited to contact any other 

employee of the Ministry of Defence, NLCG and any other government representative 

about this market consultation procedure and the market consultation documents. 

 

 

 

 

 

  

https://negometrix.com/docs/instructions-supplier-selection-offerEN/instruction-questions-answers-module
https://negometrix.com/docs/instructions-supplier-selection-offerEN/instruction-questions-answers-module
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2.2 Planning 

 

The following planning will be applicable: 

1. Publishing of market consultation on 

TenderNed 

21 May 2019 

2. Closure date for issuing questions 14 June 2019 

3. Replying of questions/answers to all 

respondents 

24 June 2019 

4. Closure date market consultation 12 July 2019 

5. Evaluation by the DMO of the responses 26 July 2019 

6. Sending end report to all respondents 20 August 2019 
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3 CONTEXT OF THE PROJECT 

3.1 Background  

 

The NLCG is responsible for the Search-and-Rescue service in their Area of Responsibility 

(AOR). This includes the Netherlands Exclusive Economic Zone (EEZ) and the 

Netherlands Flight information Region (FIR), including the coastal waters, Waddenzee, 

IJsselmeer (including edge lakes) and major waterways/waters in Zuid-Holland and 

Zeeland. 

 

3.2 Reason market consultation 

 

The NLCG uses two contracted AS365N Dauphin helicopters for SAR-activities. The 

helicopters can be supported by the maritime patrol aircraft of the NLCG. The contract 

for the helicopters expires at 1 July 2022 and the helicopters have to be replaced.  

 

The DMO initiates a market consultation with the aim to create a flawless continuation 

of the SARHC. 

 

A supplier will be contracted for providing SAR-services.  

 

3.3 User profile 

 

General 

Approximately 500 block hours per year, for SAR-missions and exercises, are to be 

expected. SAR-missions are priority missions on short notice from the Coastguard Centre 

(CGC), based on maritime, aeronautical or medical emergencies. The majority of the 

missions involve low level flight above sea. Additionally the helicopters can be tasked to 

transport and hoist personnel and equipment of the Maritime Incident Response Group 

(MIRG) to/from vessels in distress. 
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This table gives an indication of the SAR hours and flights in 2016, 2017 and 2018.  

  2016 2017 2018 

  hours flights hours flights hours flights 

SAR 65:84:00 64 66:13:00 66 107:70:00 82 

Medevac platform 34:52:00 20 41:56:00 24 24:31:00 16 

Medevac ship 78:39:00 34 77:21:00 35 44:58:00 24 

Total 178:75:00 118 184:90:00 125 176:59:00 122 

  

These hours and flights are without training hours and crew currency 

       
 

3.4 Replacement Information 

 

General 

The DMO/NLCG intend to conclude the procurement with a performance based contract. 

The supplier shall be responsible for the procurement, crew, all Continuing Airworthiness 

Management, maintenance, repair and servicing of the helicopters, the mission-, 

communication- and aircraft safety equipment for a period of 10 years (with a possible 

extension of 2 times one year).  

 

The number of helicopters shall be such that the NLCG is able to meet the requirement 

for a continuous (24/7) availability on a certain notice [see requirement 3]. Supplier 

shall be responsible to provide sufficient crews in a wet lease construction.  

 

The supplier shall deliver and maintain the helicopters in accordance with the 

requirements as mentioned in this paragraph. All helicopters shall be equal in mission 

and aircraft safety equipment. 

 

The helicopter(s) shall operate from one or more operating bases, see requirement 2. 

The supplier shall be responsible for the facilities (hangar space, storage, offices and 

accommodation for the crews).  

 

Functional requirements 

The requirements are divided in 5 parts: (a) general requirements, (b) language 

requirements (c) helicopter, (d) airframe & mission equipment and (e) medical 

equipment and qualifications. 
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(a) General requirements: 

1. Based on a fictive contract signing date of 1 June 2021 full operational capacity 

should preferably be available at July 1st 2022;  

2. The primary helicopter (including the back-up helicopter) shall be stationed at 

Den Helder Airport. In case two helicopters are used to cover the required rescue 

capacity (16 persons in total, without time delay and without using an airdropped 

raft), the second primary helicopter may be stationed at a base in SW Netherlands 

(Rotterdam The Hague Airport or more south-westerly), located at a maximum 

of 10 minutes flighttime to the coast; 

3. The operational helicopter(s) shall be ready and mission capable 24 hours a day, 

7 days a week, 365 days a year, airborne or available at the agreed notice. You 

are requested to address the following options with the number of required crews: 

a. One operational helicopter (rescue capacity 16 persons) 

i. Option 1: “blocks-off” within 20 minutes after first alert by the 

CGC, 24/7, and  

ii. Option 2: “blocks-off” within 20 minutes (day), 45 minutes (night) 

b. Two operational helicopters (rescue capacity each helicopter 8 persons, 

total 16 persons) 

i. Option 3: Both helicopters ¨blocks-off¨ within 20 minutes (24/7), 

and 

ii. Option 4: One helicopter ¨blocks-off¨ within 20 minutes (24/7), in 

combination with one helicopter ¨blocks-off¨ within 45 minutes 

(24/7); 

4. Able to arrive on-scene to rescue 16 persons anywhere in the AOR within 90 

minutes after alert by the CGC.  When operating north of 55°N, the on-scene 

arrival time will vary linearly with the distance from Den Helder Airport, from 90 

minutes at 55°N to 120 minutes at the farthest point; 

5. A performance based contract for 10 years, plus a possible extension of two times 

one year; 

6. Approximately 500 block hours (plus additional block hours for continuation 

training) a year (200-300 hours actual SAR, 200 hours exercises with KNRM, 

MIRG-team and MOD and 25 hours for demo´s and other exercises), mostly low 

level above sea. Exercises and demo´s shall be performed by the standby-crew 

and standby–helicopter; 
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7. Sufficient crews to be delivered by the supplier to cover the 24/7 availability of 

the primary (one or two) operational helicopter(s) and crew(s), operating from 

one or two base(s); 

8. Standard crew consist of at least captain, co-pilot, hoist operator, hoist man1 and 

ambulance nurse (medic). Crew composition to be specified by supplier, functions 

may be combined (such as hoist man and ambulance nurse); 

9. Dispatch reliability (timely blocks-off) ≥ 98%; 

10. Mission reliability (able to complete the mission with the required mission 

equipment and the sensor and communication suite) ≥ 98,5%; 

 

(b) Language requirements 

11. Pilots: LPE English 6; 

12. Ambulance nurse: English LPE 4 and native language Dutch; 

13. Hoist man (if not combined with ambulance nurse): English LPE 4 and native 

language Dutch; 

14. Hoist operator: English LPE 4; 

 

(c) Helicopter: 

15. Twin-engine helicopter; 

16. Helicopter and crew IFR and VFR day/night qualified; 

17. Helicopter and crew NVG equipped, certified and trained; 

18. Airframes and equipment: identical airframes and equipment configuration 

(operational and back-up helicopters); 

19. Helicopter capacity: 

a. Option 1: Minimum number of persons on board: full crew (as specified in 

requirement 8) and sixteen survivors as a minimum (when using 1 

operational helicopter); 

b. Option 2:  Minimum number of persons on board: full crew (as specified 

in requirement 8) and eight survivors as a minimum (in case two 

operational helicopters are used); 

                                                

 
1 In this document the term ¨hoist man¨ is used, equivalents are ¨winch man¨ or ¨rescue swimmer¨ 
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20. Capacity as mentioned in requirement 19 shall be available at all times (exercises 

and actual SAR); 

21. One lightweight stretcher (permanently on board, when in use may limit the 

remaining rescue capacity), also to be used in hoisting operations; 

22. Crews trained for SAR-operations; 

23. Operating from Den Helder Airport, additionally one operating base in the 

southwest of the Netherlands may be used, maximum of 10 minutes flight time 

to the coastline (basic line); 

24. Able to operate in ‘adverse weather conditions’ i.a.w. EASA-regulations; 

25. Able to cope with icing conditions (able to detect, limit the flying time within 

and/or avoid icing conditions); 

26. Able to hover and hoist up to wind force 10 (minimum) and/or sea state 6 

(minimum); 

27. Able to operate from oil and gas installations; 

28. Able to operate from ships; 

29. Able to operate from or in the vicinity of hospitals (helicopter landing spots); 

30. Dynamic take-off and landing forces shall not exceed 10.000 kg; 

31. Able to operate in wind parks, including hoist-operations from wind turbines; 

32. Flotation gear; 

33. Cockpit windows with wipers and wash; 

34. Bubble windows at both sides of the cabin; 

35. Two independent radar altimeters; 

36. Transponder mode S with ADS-B out; 

37. Able to be refuelled with rotors running; 

38. Helicopters with NLCG-colours and/or –markings. When using 2 operational 

helicopters to cover the 16 persons rescue capacity, the 3rd/4th (‘the ´back-up´) 

helicopter(s) (yellow painted, but potentially without NLCG-markings) might be 

used for commercial (third party) activities (other than SAR), though NLCG-back-

up function (without technical modification time) at all times prevails; 

 

(d) Airframe & mission equipment: 

39. Flight time: sufficient for missions in the far northwest of the EEZ, hoisting 16 

persons from the sea surface and return to a place of safety (such as an offshore 

platform, ship or coastline); 



                                   Final | MARKET CONSULTATION II | 21 May 2019 

 

 

 Page 16 of  25 

 

 

 

40. Equipped with a 4-axis autopilot with auto transition, auto hover and automated 

execution of standard search patterns; 

41. Hoist (with internal back-up), able to hoist two persons or a minimum of 270 kg 

simultaneously, minimum hoist length 200 feet, cable severing facility for hoist 

operator and pilots; 

42. Workstation in cabin with real time presentation of all sensors, electronic sea 

chart, detailed land chart (with air data and user-defined tactical data); 

43. All sensor and communication data to be recorded for flight duration (minimum), 

available for post-flight analyses at home base; 

44. Encrypted flight following system (may be combined with Satcom); 

45. Intercom system at all crew and pax positions, preferably two ICS-channels 

available to separate for example flight ops and communications within the MIRG-

team; 

46. Wireless intercom system for use with hoist man or MIRG-team; 

47. Full communication suite: 2 VHF (AM), 2 VHF (FM), 1 UHF, 1 Satcom set, C2000 

(or its successor), IP-based data down- and uplink (encrypted; line-of-sight only). 

Cabin crewmembers should be able to use the radio sets from their working 

position in the cabin; 

48. Personal liferaft and flight safety equipment for crewmembers; 

49. Provisions for deployment of air droppable liferaft(s), additional capacity in excess 

of the 16 persons rescue capacity; 

50. Minimum of 3 droppable liferaft per base, each liferaft with emergency locator, 

minimum capacity 10 persons per liferaft;  

51. Mission equipment of proven technology, newest generation; 

52. Secure Automatic Identification System (AIS), class A; 

53. Surface radar with 120° scan as a minimum2; 

54. Weather radar2;  

55. HD Forward Looking Infrared (FLIR), external (not handheld), primarily operated 

by crewmember in cabin, optional by co-pilot. FLIR images to be presented on 

operator workstation and in the cockpit;  

56. NVG-compatible searchlight to be operated at all crew positions; 

57. Able to deploy pyrotechnic markers; 

                                                

 
2 Requirement 53 (surface radar) and requirement 54 (weather radar) may be combined 
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58. Homing device (direction finder); 

59. Mobile phone receive/transmit facility (optional); 

60. Voice recorder for ICS and voice recording, to be used for post flight analysis at 

home base; 

61. Full medical equipment, stowed in such a way that it can be handled from the 

cabin; 

 

(e) Medical equipment and qualifications 

The contents of the medical equipment on board of the helicopter will be discussed in 

our medical support group. The following (medical) requirements are preliminary and 

open for discussion. You are requested to share your policy, views and experience with 

regard to the contents of the medical equipment and the professional skills of the medic. 

 

Requirements medical equipment (on-board helicopter) 

62. In general the medical equipment shall be in accordance with ALS-standard; 

63. Medical equipment, such as heart monitor, suction device and ventilator machine 

should have the option to be placed in a fixed position in the helicopter cabin, to 

be used for patient care on the stretcher, but also able to be hoisted in waterproof 

cases to a casualty on board of a vessel; 

64. Portable oxygen panel with oxygen bottle (10 liters minimum), including 

reduction valve, two flowmeters, ventilator with an oxygen delivery system with 

valve and disposable mask and a manually operated resuscitator;  

65. A suction device with reservoir, additionally a manually operated suction;  

66. Bag/backpack airway management with (amongst others) supraglottic airway 

device,  intubation set, mayo-tubes; 

67. Bag/backpack with at least (hemostatic) dressing materials, burnshields, 

tourniquets, catheters, infusion material/fluids, bone drill, pressure bag, scissor, 

general infection prevention agents and sterile gloves, rescue blankets; 

68. Lightweight patient monitor with defibrillator and attachments (such as CO2 

detector, ICD-magnet and two spare-batteries/charger) incorporated;  

69. Lightweight Automatic External Defibrillator (AED) to monitor/use on 2nd patient;  

70. Ampoule kit for medicines (ALS, antiemetics, antibiotics, analgesics); 
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71. Additional material: fallow bags, urine-collection bags, aluminium isolation 

blankets, neck collars, syringes, needles,  trash bags, adhesive plaster, needle 

cups and obstetric material;  

72. Vacuum mattress with head supports, fits on stretcher; 

73. T-pod or SAM-sling, neck and extremity splints; 

74. Head lamps for medic and hoist man; 

75. Body bags; 

76. Stretcher station where stretcher can be secured in the cabin. Stretcher to be 

accessible for medic, sitting on a seat. Oxygen, infusion fluids, electricity and 

more shall be available;  

77. Communication possible between medic and patient;  

78. Ample space around the stretcher for medical treatment and the safe placement 

of medical equipment. The medic and hoist man should be able to be seated on 

crashworthy seats next to the stretcher; 

79. The fixed stretcher station shall have an extra power supply with two wall outlets 

as a minimum; 

80. Stretcher shall be lightweight, also to be used for hoisting purposes. Stretcher 

shall have blankets, cushions and safety belts. For patient care a stretcher rain 

cover shall be available; 

81. Medic uses an Electronisch Dossier Ambulance Zorg (EDAZ)-tablet;  

 

Requirements qualifications paramedic 

82. BIG-registration; 

83. Advanced Life Support (ALS)-course completed;  

84. Anaesthesia, Trauma and Critical Care (ATACC)-course completed; 

85. Trauma Nursing Core Course (TNCC)-course completed; 

86. Medical duty officer qualified; 

87. Ambulance nurse for a period of at least 5 years (fulltime). 
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Maritime Incident Response Group 

The SAR-helicopter can be used for transportation of a Maritime Incident Response 

Group (MIRG) on board vessels in distress. After alert, the MIRG-team will be ready for 

departure within 60 minutes. For real life operations, exercise and training with the 

MIRG-team, the helicopter pick-up spot will be in the Safety Region Rotterdam-

Rijnmond.  

 

The MIRG-team consists of 15 persons in total, each MIRG-team member counts for an 

average weight of 100 kg per person (inclusive protective clothing and personal 

equipment). Ideally, for an optimum initial deployment of the MIRG, the SAR-

helicopter would transport as a minimum 6 persons (600 kg), 6 personal bags 

(6x10kg=60kg) and 2 loading bags (2x 100 kg= 200kg), 860 kg in total. 

 

Optimally 9 persons should be transported by the helicopter in the first hour. The 

remaining 6 persons should be transported in the second hour. 

 

Transporting the MIRG-team in total leads to the following weights (in several flights):   

15 persons x 100 kg = 1500 kg 

15 personal bags x 10 kg = 150 kg 

7 loading bags x 100 kg = 700 kg 

 

Remark: Once the MIRG-team is deployed, more flights as a follow-up may be required 

for logistical support of this team.  

 

 

 

 

Other options 

There might be other options or combinations possible to fulfil the requirements of the 

NLCG. We would like to use your professional experience and creativity for any other 

solution. Any suggestions for improvement of the mission equipment are also welcome! 
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4. FINALLY 

The questions in the annexes are the essence of this market consultation. You are 

requested to answer them as completely as possible. 

 

The questions should be considered in conjunction with the context which is described 

in paragraph 3 Context of the project. 

 

The respondent remarks and/or additions are highly appreciated and can relate to 

various aspects such as: financial, organizational, practical, technical and/or legal 

aspects, quality assurance, but can also relate to the planning. 

 

If you have any questions about this market consultation, please feel free to contact.  

 

Finally, the NLCG and the DMO would like to thank you in advance for the effort you will 

make by participating in this market consultation. 
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ANNEX A – QUESTIONNAIRE MARKET CONSULTATION 

A.1 General questions about your company 

 

 

 Company information / experience 
For the respondents who have already sent the requested information in the first market 

consultation, it is not necessary to provide this information again (unless details have changed). 

 

• Where is your company established? State your full company address as well as 

your correspondence address.  

• Which person(s) in your company would be the focal point for this program? 

• Please, state name, telephone number, email address and website. 

• What is your experience with the provision of helicopters to Coastguards and/or 

similar organizations? 

• Please provide us with your company profile, your main activities and recent 

financial information. 

• Who are the present or expected partners both financially and operationally in 

case you should be asked to fulfil the requirements laid down in chapter 3? 

 

Organizational construction 

 

• Are you able to offer full wet lease, i.e. including maintenance and crews?  

• How many crew equivalents are necessary to fulfil the 24 hours availability 

requirement, including the use of standby-crew for exercises, demo´s and 

continuation training: 

o In case the operational helicopter has a rescue capacity of 16 persons, you 

are requested to address the following 2 options:  

-  option 1 – helicopter and crew on a notice of 20 minutes (24/7);         

-  option 2 – helicopter and crew on a notice of 20 minutes (day),  

                   45 minutes (night). 

   

o In case the operational helicopters have a rescue capacity of 8 persons each 

(so 16 survivors in total), you are requested to address the following 2 options: 

    - option 1 – helicopters and crews on a notice of 20 minutes (24/7);  

    -  option 2  – one helicopter and crew on a notice of 20 minutes (24/7), 
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one helicopter and crew on a notice of 45 minutes (24/7).3 

 In case two helicopters are used to fulfil the 16 persons rescue capacity it is 

allowed to station the second helicopter at a base in SW-Netherlands4. Will you 

use this option or will you station the two helicopters at Den Helder Airport? 

 Can you state the number of additional block hours for continuation training of 

the entire crew5? 

 Would you combine the functions of hoist man and ambulance nurse6? If not, 

what are your considerations? Can you address the financial implications of not 

combining this function? 

 

Use this format to answer the questions concerning the mentioned requirements 

Requirement Option Financial 

consequences 

Operational & other 

consequences 

2. Second base in SW 

Netherlands 

  

3.a. Notice (24/7) 20 minutes 

(one helicopter, rescue 

capacity 16 persons) 

  

3.a. Notice at night 45 minutes 

instead of 20 minutes (one 

helicopter, rescue capacity 

16 persons)  

  

3.b. Notice (24/7) 20 minutes 

(two helicopters, rescue 

capacity 2x8 persons) 

  

3.b. Notice (24/7) of first 

helicopter and crew 20 

minutes, notice (24/7) of 

second helicopter and crew 

45 minutes (in total two 

helicopters, rescue capacity 

2x8 persons) 

  

6. Additional block hours for 

continuation training 

  

8. Combination of functions 

(such as hoist man and 

medic) 

  

 

                                                

 
3 Reference requirement 3 

4 Reference requirement 2 

5 Requirement 6 

6 Requirement 8 
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ANNEX B – QUESTIONS ABOUT THE PRODUCT AND SERVICES  

B.1  Technical information 

 

 

• Please state the number of helicopters needed to meet our requirements in order 

to meet the 24/7 availability and use of the back-up helicopter for exercises for 

the following cases: 

o one operational helicopter (capacity 16 persons) operating from Den Helder 

Airport; 

o two operational helicopters (capacity 2x8 persons) operating from Den Helder 

Airport; 

o one operational helicopter (capacity 8 persons) operating from Den Helder 

Airport and one operational helicopter (capacity 8 persons) operating from 

base in SW-Netherlands. 

• Requirement 18 identifies the need for the use of identical airframes and 

equipment configuration (operational and back-up helicopters). Would it be your 

preference not to deliver identical airframes and equipment? If yes, what 

airframes and equipment would you prefer? Can you indicate the financial 

savings (if any) from this alternative?  

 

• Requirement 38 addresses the potential commercial (third party) activities 

(other than SAR)  using the back-up helicopter(s). Can you indicate if you 

intend to use the back-up helicopter(s) for commercial activities (other than 

SAR), if yes, what sort of commercial activities? 

When using 2 helicopters to cover the 16 persons rescue capacity and using one 

of these (operational) helicopters for commercial activities (other than SAR) 

would be allowed: 

o Can you address your intended commercial activities and the 

potential financial savings? 

o Will you still be able to comply with all functional requirements as 

mentioned in this document? If not, can you indicate the 

requirement(s)?  

 

• Requirement 19 addresses the use of either a 16 persons or an 8 persons 

helicopter (rescue capacity). Would it be your preference to deliver other 

helicopter(s) with a different rescue capacity (in total for 16 survivors)? If yes, 

what helicopters would you prefer and what would be their rescue capacity? Can 

you indicate the financial savings (if any) from this alternative? 
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• Are there any limitations for your helicopter(s) of choice with regard to operations 

in wind parks? 

• Do you foresee any operational limitations for your preferred helicopter(s) with 

regard to the limit of 10.000 kg for dynamic take-off and landing forces7? 

• The requirements are based on those necessary for the SAR-task. Requirements 

for the transportation of the MIRG-team are not leading. Can you indicate the 

limitations or deviations from the optimum transportation mode of the MIRG-

team as described in para 3.4? 

• Your comments on the requirements are welcome. Is it complete? Is it feasible?  

 

Use this format to answer the questions concerning the mentioned requirements 

Requirement Option Financial 

consequences 

Operational & 

other 

consequences 

18. Identical airframes and equipment 

configuration not required 

  

19. Free choice of helicopter size 

(other than 16 or 8 persons) 

  

38. Commercial use (other than SAR) 

of back-up helicopter(s) 

  

38. Commercial use (other than SAR) 

of operational helicopter 

  

 

 

Any other option (if applicable) 

 

In case you provided an alternative solution you are requested to address technical 

information regarding this option. 

 

 

 

B.2  Delivery time 

 

 

• Could you provide us with information on the availability of the necessary 

helicopters? 

• Could you provide us with an estimate of the time that you need after contract 

award, to prepare the whole project, including maintenance facilities etc., 

resulting in full operational capability?  

• Will you be able to deliver the full operational capacity on 1 July 2022?8 

                                                

 
7 Requirement 30 

8 See requirement 1 
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Any other option (if applicable) 

 

• Could you provide us with information on the availability of the necessary 

helicopters? 

• Could you provide us with an estimate of the time that you need after contract 

award, to prepare the whole project, including maintenance facilities etc.? 

 

 

B.3  Price-information 

 

 

• How will the aircraft be financed?  

• Can you give us an estimate of the all costs involved in case of a 10-year contract, 

including price breakdown detailing at least: costs for crews, specification of 

standing (fixed) charges and flexible charges? 

 

 

Any other option (if applicable) 

 

In case you provided an alternative solution you are requested to address financial 

information regarding this option. 

 

 

 

B.4 Finally 

 

Suppliers shall be aware that in case the DMO, on behalf of NLCG, decides to put out a 

tender, the EU procurement directives will be applicable, including contractual 

requirements. 

 

Please state here any other technical / commercial information that you consider 

indispensable for the thorough understanding of your response. 
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Vervanging SAR-helikopter Ministerie van Defensie

Defensiestaf

In de maand april heeft herijking van de uitgangspunten voor het programma van Directie Plannen

eisen met beleidsverantwoordelijke departementen en staf KWNL plaatsgevonden.
Deze herziene uitgangspunten zijn allereerst voorgelegd aan de Stuurgroep Datum

Materiele Projecten (SGMP), vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad. 14juni 2019

Op 10 mei heeft de SGMP positief advies uitgebracht en op 20 mei heeft de Raad
ingestemd met publicatie. Op 21 mei is marktverkenning II gepubliceerd. Mede
dankzij deze tussentijdse schriftelijke goedkeuring door achtereenvolgens de
SGMP en de Raad is enkele maanden ingelopen op de planning in vergelijking met
die aan u in mei jI. is gepresenteerd. De evaluatie van de resultaten van de
tweede marktverkenning is naar verwachting eind augustus afgerond. In bijlage 1
treft u de bijgestelde planning aan.

Operationeel toezicht.

Voor beide luchtvaartprojecten geldt dat het inregelen van het operationeel
toezicht nog een belangrijk punt van zorg is. Dit punt dient adequaat te zijn
opgelost voor dat de gunningsleidraden voor beide projecten aan de geselecteerde
marktpartijen worden aangeboden. Het niet tijdig oplossen kan ten koste gaan
van de kwaliteit en onnodige (financiële) risico’s opleveren. De op 4 juni jI.
gestelde Kamervragen (2019Z11057) aan de Ministers van Defensie en van
Infrastructuur en Waterstaat met een sterke relatie tot dit onderwerp benadrukken
nog eens het belang en de urgentie dat daarover sluitende afspraken dienen te
worden gemaakt voordat het nieuwe contract wordt gegund aan een marktpartij.
Omdat beide luchtvaartcontracten civiel worden aanbesteed licht het in de rede
dat IL&T verantwoordelijkheid neemt voor het uitvoeren van dit operationeel
toezicht. De capaciteit en expertise om dit toezicht uit te voeren ontbreekt daar
nog echter. Er is over dit onderwerp overleg geweest tussen D-MLA en IL&T met
als uitkomst dat dit geagendeerd wordt in de Inspectieraad.

Ministerie van Defensie, Directie Plannen
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Bijlage I Procesplanning vervanging SAR-helikopter 

Met track & changes is inzichtelijk gemaakt op welke punten de op 13 mei 2019 
aan de Raad gecommuniceerde procesgang (referte c.) is aangepast. 

April I mei 2018 1-op-1 consultatieronde 

Juli 2018 1 e Plenair overleg SAR-heli (alle stakeholders) 

September 2018 
2• Plenair overleg SAR-heli (alle stakeholders). Vaststellen 
voorlopige uitgangspunten Programma van Eisen (PvE) 

Oktober 2018 Uitwerken uitgangspunten PvE 

2 november 2018 Overleg SGMP als adviesgroep 

• Besluitvorming Raad over uitgangspunten PvE 
waarmee de marktverkenning kan warden 

November 2018 
uitgevoerd. 

• Besluitvorming Raad over financiele 
verdeelsleutel op basis van rapportage door 
WGFIN 

December 2018 Start marktverkenning door Defensie / DMO 

1• kwartaal 2019 t/m 7!" Traject bij DMO (van opstellen PvE tot uiteindelijke 
lcwaFl:aal 2020 gunning) 

Maart 2019 
Presentatie resultaten marktverkenning aan SGMP en 
Raad 

19 maart-2 mei Herijking ambitieniveau SAR-helikopter 

13 mei 2019 
Advies van SGMP inzake uitgangspunten 2• 
marktverkenning, (schriftelijke consultatie) 

17 mei Besluitvorming Raad (schriftelijke consultatie) 

!JeeF 1 j1::1Ai 21 mei 2019 2• marktverkenning gepubliceerd 

14 juli 2019 Sluitingsdatum 2• marktverkenning 

Juli-Augustus Evaluatie informatie 2• marktverkenning 

Presentatie resultaten 2• marktverkenning en 
3" I 4" kwartaal Besluitvorming in Raad om op basis hiervan aanbesteding 

te starten. 

media 2020 
Besluitvorming door Raad dtv SGMP over definitief PvE en 
gunningsmatrix. Hierna volgt publicatie extern. 
Besl1::1iteA of Afroepen 1 e en 2• verlenging FAet 1 jaaF 

1 e kwartaal 2020 Aeedzakelijlc is Besluit om 2 maal 1 jaar verlenging af te 
roepen is door I&W op 3 mei 2019 genomen. 

1 juli 2020 Huidige SAR contract met NHV loopt af, 
.:i:.• lc~YaFl:aal Z!:9Z!:1 Besl1::1iteA of Z!:" YeFICA§iA§ FAet 1 jaaF Aoodzalcelijlc is 
1 juli 2021 Einde 1 • verlengingsperiode SAR 

1 juli 2022 Einde 2e verlengingsperiode SAR 

Nog nader te bepalen Inwerkingtreding nieuw SAR helikopter contract 
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Aanbiedingsformulier RvdKW, KW4(+), stuurgroep MP
14-06-2019 - agendaonderwerp 9

Titel: Stand van zaken luchtvaartprojecten KWNL (LVC en SAR)

Ter behandeling d.d.: 25 juni 2019

RvdKW, KW4(+), stuurgroep MP RvdKW

Reden tot agendering: Informeren Raad

Doel van de bespreking: Rapportage stand van zaken

Gevraagd besluit: Kennisnemen van stand van zaken luchtvaartprojecten KWNL
(LVC en SAR)

Toelichting (max. 150 woorden):

SAR-helikopter. De uitgangspunten voor het programma
van eisen voor de nieuwe SAR-helikoptercapaciteit zijn na
interdepartementale afstemming herijkt. In bijgaande nota
wordt de Raad over de stand van zaken van het project
geïnformeerd.

In de nota wordt het belang van het vooraf inregelen van
operationeel toezicht op luchtvaartoperaties van de
Kustwacht onderstreept.

Gevolgen financiën en/of
personeel:

N.v.t.

Gevolgen operationele taken KW: Projecten zijn van groot belang omdat dit essentiële middelen
zijn voor de Kustwacht om het aan hen opgedragen
takenpakket adequaat te kunnen uitvoeren.

Samenvatting eerdere bespreking
RvdKW, KW4(+), stuurgroep MP
(max 100 woorden)

SAR. In de Raad van 19 maart jl. is na het vernemen van de
resultaten van de eerste marktverkenning (financiële
consequenties) aan het projectteam opdracht gegeven voor
het interdepartementaal herijken van de uitgangspunten van
het programma van eisen en op basis daarvan een 2e

marktverkenning uit te voeren. Op 21 mei is de tweede
marktverkenning gepubliceerd.

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte
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Vertrouwelijk Ja, commercieel vertrouwelijk

Contactpersonen Naam:

Defensie/Directie Plannen

Telnr.
06

Is er iemand aanwezig bij de
bespreking?

directie
plannen, Defensie

Telnr.:

Interdepartementale
afstemming:

Ja, voordat de tweede marktverkenning op 21 mei 2019 is
gepubliceerd.

Bijlagen: Nota Ministerie van Defensie, nr BS2019012110 dd 14 juni
2019, onderwerp ‘Stand van zaken luchtvaartprojecten
Kustwacht Nederland’.

Akkoord indienend lid
RvdKW/KW4(+)/SG MP (digitaal
akkoord)

vz SG MP digitaal akkoord Datum: 14-06-2019

10.2e
10.2e

10.2e
10.2e
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Question Specific Area Customer Question Answer State

1 General Please explain why the preferable full operational capacity start date is changed from 1st July 2020 (date mentioned Market 

Consultation I) to 1st July 2022.

DMO is not authorized to reveal any details of internal discussions or considerations.

2 Regulations SAR-flights are state flights in accordance with the EASA Basic Regulation. Can you please indicate which national regulations are 

applicable to this (Dutch) SAR-operation? 

At this moment there are no specific national regulations applicable to  SAR-operations in the Netherlands. The subject is under 

discussion with the civil and military aviation authorities.

3 B Language requirements nr. 11 According to the current requirements, Dutch is not required for the pilots. Can you please indicate why not? Your remark is noted and will be reconsidered.

4 C Helicopter nr. 25 EASA regulations state that:(b)The commander shall only commence a flight or intentionally fly into expected or actual icing 

conditions if the aircraft is certified and equipped to cope with such conditions.(c) If icing exceeds the intensity of icing for which 

the aircraft is certified or if an aircraft not certified for flight in known icing conditions encounters icing, the commander shall 

exit the icing conditions without delay, by a change of level and/or route, if necessary by declaring an emergency to ATC. Can 

you elaborate on what the requirement for the SAR-helicopter is: should it be able to commence a flight into expected or actual 

icing conditions?

The results from this market consultation will be used to formulate our position with regard to the subject ´flying in icing 

conditions´. We welcome your ideas.

5 E Medical equipment and 

qualifications

In the text you refer to a 'medical support group'. Can you please explain which persons and/or entities form this medical 

support group?

This group consists of medical professionals on policy-making and operational level.

6 Annex A- A1 organisational 

construction

In the requested options, you ask for a differentiation between 20 minutes notice 24/7 and 20 minutes notice by day and 45 

minutes at night. The Onderzoeksraad voor Veiligheid recommended after an incident in 2015 to assure that the medical care at 

sea to be conforming to the medical care at land. In view of that recommendation, do you consider 45 minutes notice sufficient 

to offer good, safe and fast medical care at sea? And if so, why?

The results from this market consultation will be used to formulate our position with regard to the subject ´notice´. We welcome 

your ideas with regard to the effects on the number of crew equivalents when choosing a 45 minute notice during night-time.

7 Hoist - With internal Backup Would it be possible to clarify in detail what is to be understood under the requirement of a Hoist 'with internal back-up',as 

mentioned under Point 41 of 3.4 - (d) Airframe and Mission Equipment? It is unclear what is to be understood under this 

requirement as opposed to the wording used under Market Consultation I, d.d. 21 November 2018,where the requirement was 

formulated as 'Dual Hoist'.

From the responses to the earlier market consultation it became clear  that the term ´dual hoist´ was interpreted as a 

requirement for two hoists (one on port, one on starboard side of the helicopter). What is meant here, is a hoist system with 

two independently operated cables on one side of the helicopter. These cables can be used intermittently (reducing cool-down 

times in-between cycles) or serve as back-up for each other in case one cable is disabled.

Redundancy (for failing the hoist capability) in hoisting  can be solved by installing a second hoist, but may also be accomplished 

by a single hoist with a second cable/winchmotor installed internally.

8 Personal Liferaft Although flight safety equipment is clear, please clarify what is to be understood under the 'personal liferaft' required for 

crewmembersRequired under Point 48 of 3.4 - (d) Airframe and Mission Equipment?

This requirement concerns the safety equipment for crew and passengers. Compliance by using external rafts is acceptable.  

9 Blocks-off  times Reference: Page 13 paragraph 3.Q1

It is not clear what the term "blocks-off" in referenced paragraph refers to. Please clarify if "blocks-off" is referring to one of the 

following:

a) Time when aircraft chocks are pulled prior to taxi/take-off/flight

b) Time when wheels leave the ground and aircraft becomes airbornec) Other time Q2: Using the definition from Q1, what is the 

"blocks-off" time for a backup aircraft if required? 

Answer a: Time when aircraft chocks are pulled prior to taxi/take-off/flight

Answer b: The requirement states that the operational helicopter shall be blocks-off at a certain notice. When that helicopter 

suffers a malfunction during preflight, the standby-helicopter shall be used whereby the blocks-off time remains measured from 

the first alert. Blocks-off exceeding the notice time will be registered as ´failed timely blocks-off´ and have consequences in the 

yearly calculation of reliability figures.

10 Operational vs Back-up 

Helicopter

Reference: Page 14, paragraph 6c. Paragraph 19 a and b

Should Option 2 be selected, what is the requirement for the back-up helicopter with regard to the number of persons on 

board? Will there need to be two back up helicopters to meet the full requirement of full crew plus sixteen survivors, or will a 

single eight passenger back up helicopter be sufficient? 

DMO will only formulate requirements with regard to the operational rescue capacity. It is up to the supplier to decide the 

number of back-up helicopters.

11 Hoisting Operations in wind 

parks

Reference: Page 15 paragraph 31

1. Are there any specific aircrew certifications, training, or other requirements for operating and conducting hoist operations in 

wind parks?  

2. Are we to assume turbines will be in operation during hoist operations? 

3. Are there weather minimums and/or visual minimums associated with operating in the proximity of wind turbine areas?

1. In general it is up to the operator to establish their limitations for operations in wind parks and/or near wind turbines. When 

you have experience operating in wind parks, we would like to learn from you which standards are used for aircrew 

certifications, training and operating in wind parks.

2. Unknown at this moment. Under normal (non-emergency) operating conditions the turbine on which the hoisting will take 

place will be stopped, and possibly also some turbines in the direct vicinity.

3. See answer no 1.

12 Droppable Life Raft Reference: Page 16 paragraph 50 

Please clarify the requirement for three droppable life rafts per base. Understanding that Der Helder Airport is the primary 

stationing location, what other bases need to be equipped with droppable life rafts?

Please refer to requirement no 2 where the potential use of a second base is explained.

13 Medical requirements Reference: Page 18 Paragraph 77

Please clarify requirement 77 - "Communication possible between medic and patient." What communication or device is this 

referring to?

Communication between medic and patient is of utmost importance. Preferred means of communication is via ICS, using 

headsets.

Depending on the injuries, patients can not always wear headsets. Therefore it should also be possible to communicate in other 

ways, e.g. by normal speech, writing and/ or hand signals. The cabin layout, lighting and sound proofing should be optimized for 

that.

14 B.1 Technical Information first 

bullet and second bullet

Reference: Page 23

The sub-bullets indicate the requirement for a 16 person capacity from Den Helder Airport and eight person capacity from Den 

Helder and another base in SW Netherlands. In the second bullet, it addresses that all aircraft shall be identical in airframe and 

equipment configuration. The two bullets seem to contradict with regard to passenger capacity whereas a single 16 person 

capacity would be a different airframe from an 8 person capacity. Please clarify.

When supplier decides that a 16-persons helicopter will be used to cover the required rescue-capacity, then all helicopters 

(including the back-up helicopter(s)) shall be 16-persons and the same configuration. 

When supplier decides that two 8-persons helicopters will be used to cover the required rescue-capacity, then all helicopters 

(including the back-up helicopter(s)) shall be 8-persons and the same configuration. 

15 MIRG Reference: MIRG

Assuming a single helicopter is sufficient to transport the MIRG-team and equipment as defined, will there be a requirement to 

provide a backup helicopter for the MIRG-team support in addition to providing a backup helicopter for the ongoing Coast Guard 

support at the primary location?

All requirements are based on the SAR-task of the helicopter. Based on those requirements the supplier shall choose a 

helicopter type, complying with all requirements. 

This helicopter will also be used for other tasks, such as transportation of the MIRG-team. This is a secondary task only and those 

requirements are not leading.

Supplier is invited to indicate any restrictions or any additional requirements in order to be able to transport the MIRG-team.

16 General Will there be a scoring model / weighting of tender criteria for the tender the NLCG/DMO? This subject will be made clear in the future procurement phase.

Questions and answers related to the Market Consultation Search-and-Rescue Helicopter Capacity Netherlands Coastguard

ref. nr. Negometrix 122630
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17 General Please clarify why there is no requirement to have an EU Air Operator Certificate (AOC) based on EASA 965/2012 including EU

special approvals for: HOFO (training flights AMS FIR and North Sea area V), HHO, DG and NVIS. From the perspective of

(EU)2018/1139 section 10 this would significantly enhance the safety performance, compliance to EASA and national

requirements and (safety) management aspects of the intended operation.

The mentioned subjects do not form part of the market consultation. Nevertheless, we welcome your ideas.

18 General Please clarify why there is no requirem ent to have an EU Approved Maintenance Organisation (AMO) based on EASA

1321/2014. Due to the small teams in which the maintenance engineers work and significant operational pressure, CHC advises

to have substantial experience requirements. From the perspective of (EU)2018/1139 section 10 this would significantly enhance

the safety performance, compliance to EASA and national requirements and (safety) management aspects of the intended

operation.

The mentioned subjects do not form part of the market consultation. Nevertheless, we welcome your ideas.

19 General Please clearly state the minimum requirements for the secondary operating base in the southwest of The Netherlands with

respect to opening hours (for training), navigational equipment (ILS, VOR, GNSS / PBN approaches), weather information (ATIS),

noise permits (for training), firefighting capacity, refueling (rotors running), etc.

The requirements for the second operating base in the southwest of the Netherlands will be comparable to Den Helder Airport. 

If supplier decides to use two 8-persons helicopters operating from Den Helder Airport and a base in the southwest of the 

Netherlands both bases have the status of primary base.

20 a) General requirements a2) Can NLCG/DMO clarify more Southwesterly in more detail. Is there a specific location preferred? The base in SW Netherlands shall be Rotterdam The Hague Airport or more south-westerly base, located at a maximum of 10 

minutes flighttime to the coast. There is no preference for a specific location.

21 a) General requirements a4) What operational criteria is the performance statement based on (i.e. No wind, etc.)? Performance requirements are based on no wind, ISA-conditions.

22 a) General requirements a6) Please clarify the 500 hours per year

i. Are these hours per base (location) per year?

ii. The average annual operational hours are 180. If there are only 500 hours per year this only leaves 320 hours per year training 

(27 hours per month).

Please define the scope of Search and Rescue service required. The scope of service for other governmental SAR in Europe and 

globally includes:

• Open water search and rescue

• Cliff Rescue

• Overland including confined area landings and mountain flying

We know from experience that the training regime to cover this scope of service is minimum 45 hours, optimally 50 hours per 

base.

Unless the scope of service is less than the above, then 27 hours per month is not a feasible training regime.

iii. Please clarify how many block-hours are required for training (recency, OPC, LPC, etc.) and continuation training specifically. 

Please illustrate if there is an overlap between the required training, SAR missions, KNRM training, etc.

i. The 500 block hours is a total per year for actual SAR and exercises/demo´s.

ii. It is foreseen that the 200 hours for exercises with KNRM, MIRG-team and MOD have training value for the helicopter crews. 

As indicated in requirement 6 the 500 block hours can be supplemented with additional hours for continuation training. You are 

requested to indicate your additional requirement for continuation training. Main scope of service is open water search and 

rescue, but confined area landings cannot be excluded. Cliff rescue and mountain flying is not foreseen in the Netherlands.

iii. Please refer to answer i and ii.

23 a) General requirements Please provided the definition of block hours. Is this rotor-start to rotor-stop (rotor)? This has significant impact on the

calculations to follow on flight hours and total cost.

Block hours are counted from rotor-start to rotor-stop.

24 b) Language requirements Please clearly specify the logic for “no pilot native language Dutch” to be sufficient? Please refer to the answer to question 3.

25 c) Helicopter c17) Please specify precisely which members of the crew are to be NVG equipped, certified and trained as this has significant 

equipment and training cost

impact?

• Pilots

• Winch Operator

• Winch Man

• Paramedic / Nurse

You are encouraged to share your views with regard to NVG-ops.

26 c) Helicopter 1. Ref c18): Please clearly define if all equipment such as helicopter equipment, mission equipment and medical equipment

are  intended  in  the  context  of  this

requirement.

2. In (c) 38 in this document you state the backup aircraft could be used for commercial activities and this means the equipment

fit would be different.

1. Requirement 18 includes all equipment. 

2. You are requested to indicate the deviations from the standard equipment during the time that the back-up helicopter is used 

for commercial activities.

27 c) Helicopter c19) Can you please confirm that we have interpreted your requirement correctly for any helicopter selected to be able to carry 

in the rear cabin either of the following scenarios with a fixed FLIR station, ample space around the stretcher and the medical 

equipment:

a) 1 winch operator / 1 winch man on the wire / 1 paramedic / 16 rescued persons = Total 19 person in the rear cabin

or

b) 1 winch operator / 1 winch man on the wire / 1 paramedic / 8 rescued persons = Total 11 person in the rear cabin

Your interpretation is fully correct, with the following additional remarks:

- some crew functions may be combined (such as winchman/paramedic); see general requirement a8

- the rescue capacity is based on the situation where the stretcher is not in use; when stretcher is in use this may limit the 

remaining rescue capacity; see helicopter requirement c21.

28 c) Helicopter If we have interpreted the above correctly, and given rescued people do not necessarily need to be seated, what methodology

will the customer use to confirm this requirement is met?

That will be decided in the future procurement phase.

29 c) Helicopter c21) Please clearly define the minimum safety / certification requirements with regards to the light weight stretcher. Supplier has to decide the stretcher-type in relation to the other requirements and the tasks of the helicopter, compliant with 

the safety and certification regulations.

30 c) Helicopter c25) 15. There are 3 categories of icing fit

• No icing protection

• Limited Icing Protection

• Full Icing Protection

Please confirm that if an aircraft is supplied with Limited Icing Protection (LIPS) or Full Icing Protection (FIPS) then it is acceptable 

to operate in icing conditions to the capability of the system.

Your interpretation is correct. Nevertheless, we welcome your ideas.
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31 c) Helicopter Please confirm that it is acceptable to provide an aircraft not fitted with LIPS or FIPS. That is acceptable as long as the requirements of c25 are met.

As a minimum: if an aircraft not certified for flight in known icing conditions encounters icing, the commander shall exit the icing 

conditions without delay, by a change of level and/or route. The aircraft must be equipped in such a way that icing conditions 

can be detected and that sufficient time is available to safely exit those conditions. 

Our final position with regard to this subject will be determined in the future procurement phase.

32 c) Helicopter c30) Please provide rationale behind 10.000 kg take-off and landing forces. This is based on the weight limitations of the helicopter landing spots of a number of hospitals. Please indicate the limitations 

with your helicopter of choice. 

33 c) Helicopter c38) Why does NLCG specify backup helicopters to be yellow when the international convention for Search and Rescue aircraft 

and vessels is a combination of red and white?

All research associated with Search and Rescue helicopters concludes that SAR aircraft should be at least 2 colours.

The final colour scheme will be decided in the future procurement phase.

34 c) Helicopter c41) Would a dual hoist suffice the 'internal back-up' requirement? Please refer to the answer to question 7.

35 c) Helicopter c45) Please clearly specify if this  requirement for intercom system is meant for ‘all’ pax positions or if the ‘all’ relates to the 

crew only.

The final lay-out of the ICS-system will be decided in a later stage. But, apart from the crew, the ICS-system should also be 

available for at least three members of the MIRG-team.

36 c) Helicopter c48) Please clarify if this means additional individual personal life raft capacity on top of the normal life rafts in a standard 

offshore/SAR aircraft.

The standard offshore/SAR configuration consist of two (2) life rafts for, at least, the number of People On Board (POB).

The requirement for personal liferaft can be covered by the normal life rafts in a standard offshore/SAR aircraft. 

Also see question 8.

37 c) Helicopter c48) Please clarify if the term “personal” means for that person only or was intended as “personnel” for multiple persons i.e. not 

dedicated to a single person.

The term ¨personal" was used intentionally to include personal flight safety equipment such as life vest, inventory and helmets. 

Personal liferaft are not required.

38 c) Helicopter Please also clearly define (the minimum requirements with regards to flight) safety equipment as this is open for different 

interpretations in this document.

We encourage you to share your companies views with regard to safety equipment.

39 c) Helicopter c51) Please clarify the terms newest and proven as they generally contradict each other. Consider using more absolute terms / 

provide criteria (in years, etc.).

The requirement concerns the mission equipment, which shall be a combination of newest generation, certified, already in use 

(proven technology). This reduces obsolescence risks and excludes a development. 

40 c) Helicopter c58) Please provide the range of homer frequencies against which we can select the appropriate homing devices. The detailed requirements will be included in the Programme of Requirements, but as an indication: Device shall be capable of 

homing on all maritime and aeronautical frequencies. Homing device to monitor emergency channels 121.5, 156.8, 243.0 and 

406.025 MHz. Device shall display relative bearing and signal strength ;

41 MIRG Please clarify which range requirements needs to be met for the first evaluation / action. Additionally we advise to consider 

adding requirements to have the contractor provide training provisions for the MIRG-team with regards to helicopter boarding, 

unboarding and hoisting.

Deployment area of the MIRG-team coincides with the Area of Responsibility as indicated in paragraph 3.1. of MC II SAR-heli 

NLCG. 

Your remark about additional training has been noted.

It is to be noted that the MIRG-requirements are not leading. Training of the MIRG team is included in the stated block hours for 

exercises (see general requirement a6).
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MC II SAR Helicopter 

Please quote date, our reference a
subject when replying. 

 

 

Introduction 
On behalf of the Netherlands Coastguard (NLCG), the Defence Materiel 
Organisation (DMO) is preparing a tender for a possible agreement for 
the continuation of the Search-and-Rescue Helicopter Capacity (SARHC) 
of the NLCG beyond 1 July 2022. 
 
Before publishing this tender, the DMO has decided to consult the 
market.  
 
The first market consultation has been published at 21st November 2018 
to the Negometrix platform. The information gathered in the first market 
consultation has been used to make adjustments to the functional and 
other requirements for the SARHC of the NLCG beyond 1 July 2022. 
These customized requirements were set down in market consultation II 
which has been published at 21st May 2019.  
 
 
Response  
Eleven respondents in total have provided information in response to the 
market consultation. 
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Intention   
The intention of this market consultation II was to determine whether the 
requirements of NLCG can be met, if the program can be realized within 
the available budget and if this program can be carried out in the way it 
was intended. The provided information as a whole, proved to be 
sufficient for the aimed goal. 
 
 
Conclusion 
The information gathered in the market consultation II will be used to 
make adjustments to the functional and/or other requirements for the 
SARHC of the NLCG beyond 1 July 2022.  
 
It is expected that the Selection Guide for the SARHC of the NLCG beyond 
1 July 2022 will be published in Q1 or Q2 2020. Any procurement 
document will be solely published via Negometrix. 
 
With this letter I would like to thank you on behalf of the NLCG for the 
effort you have made to participate in this market consultation II and the 
information you have provided to the DMO.  
 
 
If you have any questions please do not hesitate to contact me by phone 
or e-mail. 
 
 
With kind regards, 
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Projecten
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DMO2

Herijking eisen SAR-helikopter

Marktverkenning, 2 
bases, 2 heli´s, 2x8 pax

6 oktober 2021

Den Helder
1 heli (8 pax)
5-7 crews

ZW Ned.
1 heli (8 pax)
5-7 crews reserve



DMO3

Herijking eisen SAR-helikopter

1 basis, 2 heli´s, 2x8 pax

6 oktober 2021

Den Helder
2 heli´s (à 8 pax
10-14 crews

ZW Ned.
1 heli (8 pax)
5-7 crews

reserve

Besparingen:
• 2e Basis 

(investering en 
exploitatie)

• Mogelijk 1 heli



DMO4

Herijking eisen SAR-helikopter

Den Helder
1 heli (à 16 pax
5-7 crews

1 basis, 1 heli, 16 pax

6 oktober 2021

ZW Ned.
1 heli (8 pax)
5-7 crews

reserve

Besparingen:
• 2e basis
• 1, mogelijk 2 heli´s
• 5-7 crews
Extra kosten:
• ∆ medium - large



DMO5

Herijking eisen SAR-helikopter

1 basis, 1 heli, 8 pax

6 oktober 2021

Den Helder
1 heli (8 pax)
5-7 crews

ZW Ned.
1 heli (8 pax)
5-7 crews

reserve

Besparingen:
• 2e Basis
• 1, mogelijk 2 heli´s
• 5-7 crews



DMO6

Herijking eisen SAR-helikopter

Overige besparingen

6 oktober 2021

Costdriver Marktverkenning Alternatief

Notice 20 minuten 24/7 08:00-22:00 20 min.
22:00-08:00 45 min.

Datalink streaming video BLOS geen datalink

Combi functies heliredder & medic heliredder/medic

Exclusief 
gebruik

Alleen  voor KWNL 
inzetbaar

Commerciële combi 



DMO7

Herijking eisen SAR-helikopter

Samenvatting

Optie Besparing

2 bases, 2 heli´s, 2x8 pax (uitgangspunt)

1 basis, 2 heli´s, 2x8 pax - 2e basis (investering en exploitatie)
- mogelijk 1 heli

1 basis, 1 heli, 16 pax - 2e basis (investering en exploitatie)
- 1, mogelijk 2 heli´s
- 5 tot 7 crews
+ delta tussen medium -> large helikopters

1 basis, 1 heli, 8 pax - 2e basis (investering en exploitatie)
- 1, mogelijk 2 heli´s
- 5 tot 7 crews

Onderwerp Aandachtspunt

Vluchtduur • uitdaging in NW NCP vs aantal pax
• place of safety, of
• thuisbasis

Taaleisen • Crewmembers LPE 6
• 1 pilot native language Dutch

NVG Eis laten vallen

6 oktober 2021



Ministerie van Defensie

Leden Stuurgroep Materiële Projecten Kustwacht Nederland Ministerie van Defensie
Defensiestaf
Directie Plannen

Den Haag - Plein
Ka Iverm arktcomplex
Kalvermarkt 32
2500ES s-Gravenhage

Contactpersoon

f1 c::. La
06

@mindef.nI

Onderwerp: Rapport “resultaten 2 marktverkenning SAR-helikoptercapaciteit Datum

Kustwacht Nederland” 10 oktober 2019

Bij beantwoording, datum,

Refertes: onze referentie en onderwerp
vermelden.a. Besluit Raad voor de Kustwacht voor opdracht uitvoeren tweede

marktverkenning SAR-helikoptercapaciteit KWNL, dd. 17 mei 2019
Nummer

b. Nota Maritieme en aeronautische noodhulp op de Noordzee 2016-2020, 6S2019019056
IENM/BSK-2015/245116, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 18
december 2015.

Bijlagen:

1 Procespianning

II Rapport Resultaten tweede
Hierbij zij u aangeboden het rapport “Resultaten tweede marktverkenning Search- marktverkenning SAR

and-Rescue Helikoptercapaciteit Kustwacht Nederland”. helikoptercapaciteit KWNL

Uit de eerste marktverkenning die begin 2019 is uitgevoerd, bleek dat op basis
van het initiële pakket van eisen het benodigde budget een verdubbeling
betekende ten opzichte van het raambedrag van M per jaar voor de nieuwe
SAR-helikoptercapaciteit. Op 17 mei 2019 heeft de Raad voor de Kustwacht,
middels een schriftelijke ronde, ingestemd met de uitvoering van een tweede
marktverkenning voor de nieuwe SAR-helikoptercapaciteit.

In de tweede marktverkenning is onderzocht of met een neerwaarts bijgesteld
eisenpakket een substantiële financiële besparing kan worden bereikt. Bij deze
bijstelling werd op één aspect afgeweken van de zorgnorm, namelijk de uitvraag
voor een bijgestelde notice voor de nachtnorm (45 i.p.v. 20 minuten).

Deze begeleidende nota heeft als doel u op hoofdlijnen te informeren over de
resultaten en een toelichting te geven op de belangrijkste costdrivers met een
daaraan toegekend gevolg voor de zorgnorm, een operationele appreciatie vanuit
de Kustwacht als gebruiker en de financiële consequenties. Tot slot is een advies
geformuleerd dat de Raad in staat moet stellen om te komen tot besluitvorming.

Conclusie 2 marktverkenning. In de eerste marktverkenning was een gemiddeld
budget van M per jaar benodigd. In de tweede marktverkenning is dit
aanzienlijk lager; namelijk M€ per jaar. Op basis van de resultaten van deze
marktverkenning kan worden gesteld dat de goedkoopste optie wordt gerealiseerd
bij de volgende constructie:
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1. Stationering op één basis, waarbij vanwege de centrale ligging van Den Ministerie van Defensie

Helder Airport (DHA) ten opzichte van het verantwoordelijkheidsgebied Defensiestaf

deze basis als uitgangspunt heeft gediend; Directie Plannen

2. Gebruik te maken van één grote (16 pax) helikopter voor dekking van de
reddingscapaciteit; Datum

3. Bedrijven toestaan om de functie van hoistman/medic te combineren; 10 oktober 2019

4. Een notice te hanteren van 20 minuten overdag en 45 minuten ‘s nachts;
5. Gebruik te maken van identieke helikopters en missie-apparatuur;
6. De mogelijkheid van commercieel medegebruik.

Uit de informatie die is aangeleverd was niet eenduidig vast te stellen wat de extra
kosten zijn om de helikopter al dan niet van te voorzien van ijsbescherming (ice
pro tection system).

De indicatieve financiële bandbreedte van deze optie is M€ met als
gemiddelde M€ per jaar. Daarbij aangetekend dat de notice gebaseerd was
op 20 minuten overdag en 45 minuten tijdens de nacht en de evt opbrengst van
commercieel medegebruik hierin niet is meegenomen.

Costdrivers. In onderstaande opsomming worden de belangrijkste costdrivers
nader beschouwd en wordt een appreciatie gegeven ten aanzien van zorgnorm,
operationele- en financiële consequenties.

1. Opereren vanaf één of twee bases (Den Helder en Zuidwest
Nederland)

Zorgnorm: In beide gevallen wordt voldaan aan de zorgnorm.
Operationeel: Operationeel is het aantrekkelijk om vanaf twee bases te opereren
vanwege flexibiliteit (b.v. indien een basis is gesloten vanwege
weersomstandigheden), maar ook omdat dan ook het drukke zuidelijke
Noordzeegebied sneller bediend kan worden. Wel is beschikbaarheid van een
tweede basis een punt van zorg. De SAR-operaties kunnen naar behoren worden
uitgevoerd vanaf Den Helder Airport.
Financieel: De meerkosten voor het opereren vanaf twee bases bedragen
minimaal ca M per jaar, als gevolg van extra benodigde (reserve)helikopters,
bemanningen en dubbeling van technische ondersteuning. Inzicht in de kosten
voor de extra infrastructuur op een tweede basis kon niet worden verstrekt door
de respondenten, maar werden door hen als aanzienlijk ingeschat.

2. Keuze voor één grote of twee kleinere helikopters.
Zorgnorm: In beide gevallen wordt voldaan aan zorgnorm. In het geval van de
keuze voor twee helikopters zijn deze in staat om twee separate kleinere
calamiteiten (tot 8 personen) tegelijkertijd af te handelen.
Operationeel: De gemiddelde SAR-actie betreft 1-3 geredde personen. Ook qua
helikopterhandling zowel op de Noordzee binnen bijvoorbeeld windmolenparken,
boven kleinere schepen, maat ook bij inzet boven land en in het bijzonder bij het
afleveren van patiënten bij ziekenhuizen levert een kleinere helikopter de minste
of geen beperkingen op. Cf. het Marin rapport ‘Cumulatieve effecten Wind op Zee
2030’ neemt de kans op (gelijktijdige) incidenten toe op de Noordzee, hetgeen
zou pleiten voor het gebruik van twee kleinere helikopters.
Financieel: De meerkosten vanwege het gebruik van twee helikopters vanaf één
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basis bedragen minimaal per jaar (voornamelijk door verdubbeling van het Ministerie van Defensie

aantal benodigde bemanningen). Defensiestaf

Directie Plannen

3. Het combineren van de functie van medic met die van hoistman.
Zorgnorm: Dit heeft geen invloed op de zorgnorm. Datum

Wel heeft het in sommige gevallen enige invloed op de kwaliteit van de geleverde 10 oktober 2019

zorg.
Operationeel / medisch: De Werkgroep Medevac bij monde van de
vertegenwoordigers van KWNL, KNRM, Radiomedische Dienst, Ambulancezorg
Nederland en VWS adviseert deze functies gescheiden te houden omdat daarmee
medisch gezien de optimale zorg kan worden geleverd en het beste aansluit bij de
bestaande werkwijze. Dit advies is in lijn met het advies dat volgt uit het rapport
van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uit 2015 waarin is geadviseerd om te
streven de kwaliteit van de ambulancezorg op zee op hetzelfde niveau te brengen
als op land. Voorts benadrukken de vertegenwoordigers uit de WGMEDEVAC en
deels ook sprekende als ervaringsdeskundigen, dat de werkzaamheden fysiek
zwaar zijn en dat bij een combinatie van functies niet in alle gevallen de meest
optimale zorg kan worden verleend. De medische specialisten hechten grote
waarde om de medic aan boord van de SAR-helikopter als separate functie in te
vullen.
Financieel: De meerkosten voor het opereren in het geval de functies van medic
en hoistman gescheiden te houden bedragen bij het gebruik van één helikopter ca

en bij het gebruik van twee helikopters M per jaar.

4. De notice te verruimen van 20 naar ‘s nachts 45 minuten.
Zorgnorm: Dit betekent dat in de nachtelijke uren niet voldaan wordt aan de
zorgnorm.
Operationeel: Verruiming van de notice betekent dat in de nachtelijke uren de
vereiste transittijden naar de tanden van het SAR verantwoordelijkheidsgebied
niet meer vallen binnen de in referte b. genoemde streeftijden. Daarnaast wordt in
het geval van SAR nauw samengewerkt met de KNRM, waarvan de eenheden
binnen 10 minuten kunnen uitvaren. De SAR-helikopter is voor het KNRM
personeel een belangrijke safety back up. Door een aantal bedrijven wordt een
verruiming van de nachtelijke notice vanwege de veiligheid voor vluchtuitvoering
en bemanning wel aanbevolen.
Financieel: De meerkosten voor het aanhouden van een notice van 20 minuten
dag en nacht bedragen ca M er jaar.

5. De helikopter al of niet voorzien van ijsbeschermingsinstallatie.
Zorgnorm: Mogelijk van invloed op de zorgnorm omdat bij het ontbreken van een
ijsbeschermingsinstallatie niet in alle gevallen de reactietijden worden gehaald,
doordat de helikopter niet kan vertrekken of door langere transittijden als gevolg
van het vermijden van gebieden waar icing optreedt. Daarnaast kan het
inzetgebied vanwege icing niet toegankelijk zijn.
Operationeel: De essentie van de SAR-helikopter is dat deze kan worden ingezet in
extreme omstandigheden. De helikopter voorzien van ijsbescherming maakt de
inzetbaarheid groter. Tot op welk niveau ijsbescherming moet worden uitgevoerd
vergt nader onderzoek.
Financieel: Uit de informatie die door de marktpartijen is aangeleverd, was niet
eenduidig vast te stellen wat de extra kosten zijn om een helikopter te voorzien
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van ijsbescherming (ice protection system). Dit vergt nader onderzoek. Ministerie van Defensie

Defensiestaf

6. De (reserve) helikopter wel of niet gebruiken voor commerciële Directie Plannen

nevendoeleinden.

Zorgnorm: Mogelijk van invloed op de zorgnorm omdat in dit stadium de invloed Datum

van het commerciële medegebruik op de inzetbaarheid niet valt in te schatten. 10 oktober 2019

Onerationeel: De marktpartijen zijn verdeeld over deze mogelijkheid. Vanuit
inkoopoptiek is het lastig om in het programma van eisen op voorhand aan te
geven welk soort gebruik voor commerciële nevendoeleinden onder welke nader
vast te stellen voorwaarden acceptabel is (in analogie op het land: willen we de
ambulance als DHL-koerier gebruiken). Een mogelijkheid is dit als optie te laten
aanbieden, waarna besloten kan worden dit al dan niet toe te staan op
voorwaarde dat de zorgnorm te allen tijde gegarandeerd blijft.
Financieel: Op basis van de resultaten van de marktverkenning is geen
nauwkeurige inschatting mogelijk van een mogelijk financiële besparing die dit
oplevert. Door 1 bedrijf werd een bedrag van M€ per jaar genoemd.

Samenvatting

Samenvattend kan worden gesteld dat voor de SAR-helikopter configuratie om
minimaal te kunnen voldoen aan de zorgnorm een budget van ca M per jaar
benodigd is. Deze configuratie wijkt af van een meer operationeel wenselijke
configuratie, waarbij onder andere de voorkeur uitgaat om de functie van medic

en hoistman gescheiden te houden en beschikking te hebben over twee kleinere
helikopters.

In onderstaande tabel is een vergelijking opgenomen van zowel de minimaal
vereiste configuratie om te kunnen voldoen aan de zorgnorm, alsmede een
overzicht van de operationeel meer gewenste configuratie.

Vereiste contiguratie cf. zorgnorm Operationeel gewenst (= extra opties
t.o.v. minimum vereiste contiguratie
cf. zorgnorm)

1 helikopter met capaciteit 16 pax 2 helikopters (totale capaciteit 16 pax)

Opererend vanaf 1 basis (DHA) Twee bases (tweede basis optioneel)

20 minuten notice 20 minuten notice
Combinatie medic/hoistman medic & hoistman gescheiden

Gebruik voor commerciële nevendoeleinden Geen commercieel medegebruik
in zeer specifiek omschreven gevallen.

Helikopter voorzien van ijsbescherming

Kosten ca per jaar Kosten ca M per jaar
( plus vanwege meerkosten
permanente notice van 20 minuten)

Financieel.

De marktverkenning toont dat het huidige raambedrag van M per jaar
onvoldoende is om een succesvolle aanbesteding te kunnen uitvoeren. Om het
aanbestedingstraject te kunnen starten is een geloofwaardige financiële dekking
van het project noodzakelijk. Defensie zet geen aanbestedingstraject in gang
waarvan op basis van een marktverkenning al bekend is dat het budget naar alle
waarschijnlijkheid onvoldoende is.
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SGMP advies
De SGMP wordt gevraagd voor het aanbestedingstraject van de SAR
helikoptercapaciteit de Raad het volgende advies voor te leggen:

• de nieuwe SAR-helikoptercapaciteit primair te baseren op de minimaal
vereiste zorgnorm;

• het dringende advies van de specialisten van de WG MEDEVAC op te vol
gen en bij de aanbesteding uit te gaan van gescheiden functies voor medic
en hoistman:

• notie te nemen dat de huidige verdeelsleutel is gebaseerd op een raambe
drag van M per jaar met bijdragen van IenW ( ), ]enV (
en Defensie ( );

• in overweging te nemen voor deze aanbesteding een zogenaamd fictief
raambedrag te hanteren en een mogelijke overschrijding van het huidige
raambedrag conform een nader te bepalen verdeelsleutel te verdelen over
de betrokken Ministeries;

• het (fictieve) raambedrag te verhogen naar tenminste M per jaar om
een succesvolle aanbesteding uit te voeren, waarbij kan worden voldaan
aan de zorgnorm met een minimale configuratie;

• in overweging te nemen extra budget toe te kennen zodat de aanbeste
ding zich kan richten op een meer operationeel gewenste configuratie. Dit
impliceert dat het (fictieve) raambedrag moet worden verhoogd tot ca MC

per jaar;
• z.s.m. afspraken te maken, indien het (fictieve) raambedrag wordt ver

hoogd of i.g.v. overschrijding van dit (fictieve) raambedrag na ontvangst
offertes, hoe de meerkosten ervan worden verdeeld over de Ministeries.

Het voornemen bestaat om, na de SGMP van 16 oktober, het definitieve advies
aan de Raad aan te bieden ter besluitvorming, zodat daarna het
aanbestedingstraject met een besluit van de Raad onder de gestelde
randvoorwaarden kan worden vervolgd.

In bijlage 1 is de bijgestelde planning gevoegd. Om het nieuwe contract tijdig te
laten ingaan is besluitvorming van de Raad in november 2019 noodzakelijk.

Ministerie van Defensie, Directie Plannen

Ministerie van Defensie

Defensiestaf

Directie Plannen

Datum

10 oktober 2019
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Bijlage 1 Procesplanning Ministerie van Defensie 

Defensiestaf 

Met track & changes is inzichtelijk gemaakt op welke punten de in maart 2019 aan Dlrectie Plannen 

de Raad gecommuniceerde procesgang is aangepast. 
Datum 

Apri l I mei 2018 1-op-1 consultatieronde 10 oktober 2019 

Jul i 2018 1 e Plenair overleg SAR-heli (alle stakeholders) 

September 2018 
2e Plenair overleg SAR-heli (alle stakeholders). Vaststellen 
voorlopige uitgangspunten Programma van Eisen (PvE) 

Oktober 2018 Uitwerken uitgangspunten PvE 

2 november 2018 Overleg SGMP als adviesgroep 

• Besluitvorming Raad over uitgangspunten PvE 
waarmee de marktverkenning kan worden 

November 2018 
uitgevoerd. 

• Besluitvorming Raad over financiele 
verdeelsleutel op basis van rapportage door 
WGFIN 

December 2018 Start marktverkenning door Defensie / OMO 
1 e kwartaal 2019 t/m ~e Traject bij OMO (van opstellen PvE tot uiteindelijke 
IEwaR:aal 2020 gunning) 

Maart 2019 
Presentatie resultaten marktverkenning aan SGMP en 
Raad 

Maart 2019 
Opdracht verstrekt door I&W aan RWS om het huidige 
contract met NHV met 2 jaar te verlengen tot media 2022 

~e IEwaR:aal /19 maart-2 mei Herijking ambitieniveau SAR-helikopter 

10 mei 2019 
Advies van SGMP inzake uitgangspunten 2e 
marktverkenning, (schriftelijke consultatie) 

:hmi 2!919 17 mei Besluitvorming Raad (schriftelijke consu ltatie) 

lJeeF 1 j1:1Ai 21 mei 2019 Publicatie 2e marktverkenning 

Presentatie resultaten 2e marktverkenning, advies SGMP 
16 oktober SGMP en Besluitvorming in Raad van 19 november 2019 : 
19 november RvdKW formulering besluit en randvoorwaarden waarmee de 

aanbesteding kan worden uitgevoerd door Defensie/DMO. 

Meffie 2e kwartaal 2020 
Besluitvorming door Raad dtv SGMP over definitief PvE en 
gunningsmatrix. Hierna volgt publ icatie extern. 

1 juli 2020 Huidige SAR contract met NHV loopt af, 

1 juli 2021 Einde 1 e verlengingsperiode SAR 

1 juli 2022 Einde 2e verlengingsperiode SAR 

Nog nader te bepalen Inwerkingtreding nieuw SAR helikopter contract 
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Ministerie van Defensie

Leden van de Raad voor de Kustwacht Nederland Ministerie van Defensie
Defensiestaf
Directie Plannen

Den Haag - Plein
Kalverm a rktcomp ex
Kalvermarkt 32
2500E5 s-Gravenhage

Contactpersoon

Ii c1a
06

@mindef.nl

Onderwerp: Rapport “resultaten 2e marktverkenning SAR-helikoptercapaciteit Datum
Kustwacht Nederland” 8 november 2019

Bij beantwoording, datum,

Refertes: onze referentie en onderwerp
vermelden.a. Besluit Raad voor de Kustwacht voor opdracht uitvoeren tweede

marktverkenning SAR-helikoptercapaciteit KWNL, dd. 17 mei 2019
Nummer

b. Nota Maritieme en aeronautische noodhulp op de Noordzee 2016-2020, 6S2019020535

IENM/BSK-2015/245116, Ministerie van Verkeer en Waterstaat 18
december 2015.

Bijlagen:

1 Procesplanning

II Rapport Resultaten tweede
Hierbij zij u aangeboden het rapport “Resultaten tweede marktverkenning Search- marktverkenning SAR

and-Rescue Helikoptercapaciteit Kustwacht Nederland”. helikoptercapaciteit KWNL
(beperkte distributie)

Uit de eerste marktverkenning die begin 2019 is uitgevoerd bleek dat, op basis
van het initiële pakket van eisen, het benodigde budget een verdubbeling
betekende ten opzichte van het raambedrag van M per jaar voor de nieuwe
SAR-helikoptercapaciteit. Op 17 mei 2019 heeft u, middels een schriftelijke ronde,
ingestemd met de uitvoering van een tweede marktverkenning voor de nieuwe
SAR-helikoptercapaciteit.

In de tweede marktverkenning is onderzocht of met een neerwaarts bijgesteld
eisenpakket een substantiële financiële besparing kan worden bereikt. Bij deze
bijstelling werd op één aspect afgeweken van de zorgnorm, namelijk de uitvraag
voor een bijgestelde notice van de nachtnorm (45 i.p.v. 20 minuten).

Deze begeleidende nota heeft als doel u op hoofdlijnen te informeren over de
resultaten en een toelichting te geven op de belangrijkste costdrivers met een
daaraan toegekend gevolg voor de zorgnorm, een operationele appreciatie vanuit
de Kustwacht als gebruiker en de financiële consequenties. Tot slot is een door de
leden van de SGMP afgestemd advies geformuleerd op basis waarvan de Raad tot
besluitvorming kan komen.

Conclusie 2 marktverkenning. Op basis van de uitkomsten van de eerste
marktverkenning was een gemiddeld budget van M per jaar benodigd. In de
tweede marktverkenning is dit aanzienlijk lager; namelijk M per jaar. Op
basis van de resultaten van deze marktverkenning kan worden gesteld dat de
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goedkoopste optie wordt gerealiseerd bij de volgende constructie: Ministerie van Defensie

1. Stationering op één basis, waarbij vanwege de centrale ligging van Den Defensiestaf

Helder Airport (DHA) ten opzichte van het verantwoordelijkheidsgebied Directie Plannen

deze basis als uitgangspunt heeft gediend;
2. Gebruik maken van één grote (16 pax) helikopter voor dekking van de Datum

reddingscapaciteit; 8 november 2019

3. Bedrijven toestaan om de functie van hoistman/medic te combineren;
4. Een notice te hanteren van 20 minuten overdag en 45 minuten ‘s nachts;
5. Gebruik maken van identieke helikopters en missie-apparatuur;
6. De mogelijkheid van commercieel medegebruik.

Uit de informatie die is aangeleverd was niet eenduidig vast te stellen wat de extra
kosten zijn om de helikopter al dan niet van te voorzien van ijsbescherming (ice
protection system).

De indicatieve financiële bandbreedte van deze (goedkoopste) optie is M
met als gemiddelde M€ per jaar. Daarbij aangetekend dat de eventuele
opbrengst van commercieel medegebruik hierin niet is meegenomen.

Costdrivers. In onderstaande opsomming worden de belangrijkste costdrivers
nader beschouwd en wordt een appreciatie gegeven ten aanzien van zorgnorm,
operationele- en financiële consequenties.

1. Opereren vanaf één of twee bases (Den Helder en Zuidwest
Nederland).

Zoranorm: In beide gevallen wordt voldaan aan de zorgnorm.
Operationeel: Operationeel is het aantrekkelijk om vanaf twee bases te opereren
vanwege flexibiliteit (b.v. indien een basis is gesloten vanwege
weersomstandigheden), maar ook omdat dan het drukke zuidelijke
Noordzeegebied sneller bediend kan worden. Wel is beschikbaarheid van een
tweede basis een punt van zorg. Ook bij het ontbreken van een tweede basis in
Zuidwest Nederland kunnen de SAR-operaties naar behoren worden uitgevoerd
vanaf Den Helder Airport.
Financieel: De meerkosten voor het opereren vanaf twee bases bedragen
minimaal ca M per jaar, als gevolg van extra benodigde (reserve)helikopters, en
verdubbeling van het aantal bemanningen en technische ondersteuning en
reservedelen. Inzicht in de kosten voor de extra infrastructuur op een tweede
basis kon niet worden verstrekt door de respondenten, maar werden door hen als
aanzienlijk ingeschat.

2. Keuze voor één grote of twee kleinere helikopters.
Zorcinorm: In beide gevallen wordt voldaan aan de zorgnorm.
Operationeel: De gemiddelde SAR-actie betreft 1-3 geredde personen. Ook qua
helikopterhandling zowel op de Noordzee binnen bijvoorbeeld windmolenparken,
boven kleinere schepen, maar ook bij inzet boven land en in het bijzonder bij het
afleveren van patiënten bij ziekenhuizen levert een kleinere helikopter de minste
of geen beperkingen op. Cf. het Marin rapport ‘Cumulatieve effecten Wind op Zee
2030’ neemt de kans op (gelijktijdige) incidenten toe op de Noordzee, hetgeen
zou pleiten voor het gebruik van twee kleinere helikopters.
Financieel: De meerkosten vanwege het gebruik van twee helikopters vanaf één
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basis bedragen minimaal per jaar (voornamelijk door verdubbeling van het Ministerie van Defensie

aantal benodigde bemanningen). Defensiestaf

Directie Plannen

3. Het combineren van de functie van medic met die van hoîstman.
Zorgnorm: Dit heeft geen invloed op de zorgnorm. Wel kan het in sommige Datum

gevallen enige invloed hebben op de kwaliteit van de geleverde zorg. 8november2019

Operationeel / medisch: De Werkgroep Medevac (WG Medevac) bij monde van de
vertegenwoordigers van KWNL, KNRM, Radio Medische Dienst, Ambulancezorg
Nederland en VWS adviseert deze functies gescheiden te houden omdat daarmee
medisch gezien de optimale zorg kan worden geleverd en het beste aansluit bij de
bestaande werkwijze. Dit advies is in lijn met het gestelde in het rapport van de
Onderzoeksraad voor de Veiligheid uit 2015 waarin is geadviseerd om te streven
de kwaliteit van de ambulancezorg op zee op hetzelfde niveau te brengen als op
land. Voorts benadrukken de vertegenwoordigers uit de WG Medevac en deels ook
sprekend als ervaringsdeskundigen, dat de werkzaamheden fysiek zwaar zijn en
dat bij een combinatie van functies niet in alle gevallen de meest optimale zorg
kan worden verleend. De medische specialisten hechten er grote waarde aan om
de medic aan boord van de SAR-helikopter als separate functie in te vullen.
Financieel: De meerkosten voor het opereren in het geval de functies van medic
en hoistman gescheiden te houden bedragen bij het gebruik van één helikopter ca

en bij het gebruik van twee helikopters M per jaar. /

4. De notice te verruimen van 20 naar ‘s nachts 45 minuten.
Zorgnorm: Dit betekent dat in de nachtelijke uren niet voldaan wordt aan de
zorgnorm.
Operationeel: Verruiming van de notice betekent dat in de nachtelijke uren de
vereiste transittijden naar de tanden van het SAR verantwoordelijkheidsgebied
niet meer vallen binnen de in referte b. genoemde stteeftijden. Daarnaast wordt in
het geval van SAR nauw samengewerkt met de KNRM, waarvan de eenheden
binnen 10 minuten kunnen uitvaren. De SAR-helikopter is voor het KNRM
personeel een belangrijke safety back up. Door een aantal bedrijven wordt een
verruiming van de nachtelijke notice vanwege de veiligheid voor vluchtuitvoering
en bemanning wel aanbevolen.
Financieel: De meerkosten voor het aanhouden van een notice van 20 minuten
dag en nacht bedragen ca per jaar.

5. De helikopter al of niet voorzien van ijsbeschermingsinstallatie.
Zorgnorm: Mogelijk van invloed op de zorgnorm omdat bij het ontbreken van een
ijsbeschermingsinstallatie niet in alle gevallen de reactietijden worden gehaald,
doordat de helikopter niet kan vertrekken of door langere transittijden als gevolg
van het vermijden van gebieden waar icing optreedt. Daarnaast kan het
inzetgebied vanwege icing niet toegankelijk zijn.
Operationeel: De essentie van de SAR-helikopter is dat deze kan worden ingezet in
extreme omstandigheden. De helikopter voorzien van ijsbescherming maakt de
inzetbaarheid groter. Tot op welk niveau ijsbescherming moet worden uitgevoerd
vergt nader onderzoek.
Financieel: Uit de informatie die door de marktpartijen is aangeleverd, was niet
eenduidig vast te stellen wat de extra kosten zijn om een helikopter te voorzien
van ijsbescherming (ice protection system). Dit vergt nader onderzoek.
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6. De (reserve) helikopter wel of niet gebruiken voor commerciële Ministerie van Defensie

nevendoeleinden. Defensiestaf

Zoronorm: Mogelijk van invloed op de zorgnorm omdat in dit stadium de invloed Directie Plannen

van het commerciële medegebruik op de inzetbaarheid niet valt in te schatten.
Operationeel: De marktpartijen zijn verdeeld over deze mogelijkheid. Vanuit Datum

inkoopoptiek is het lastig om in het programma van eisen op voorhand aan te 8november2019

geven welk soort gebruik voor commerciële nevendoeleinden onder welke nader
vast te stellen voorwaarden acceptabel is (in analogie op het land: willen we de
ambulance als DHL-koerier gebruiken).
Financieel: Op basis van de resultaten van de marktverkenning is geen
nauwkeurige inschatting mogelijk van een mogelijk financiële besparing die dit
oplevert. Door één bedrijf werd een bedrag van M per jaar genoemd.

Samenvatting

Samenvattend kan worden gesteld dat voor de SAR-helikopter configuratie om
minimaal te kunnen voldoen aan de zorgnorm, een budget van ca M per jaar
benodigd is (MC plus M anwege meerkosten 20 minuten notice bij
nacht). Deze configuratie wijkt af van een meer operationeel wenselijke
configuratie, waarbij onder andere de voorkeur uitgaat om de functie van medic

en hoistman gescheiden te houden en beschikking te hebben over twee kleinere
helikopters hetgeen leidt tot aanzienlijke meerkosten (zie tabel).

In onderstaande tabel is een vergelijking opgenomen van zowel de minimaal
vereiste configuratie om te kunnen voldoen aan de zorgnorm, alsmede een
overzicht van de operationeel meer gewenste configuratie.

Minimum vereiste configuratie cf. Operationeel gewenst (= extra opties
zorgnorm t.o.v. minimum vereiste configuratie

cf. zorgnorm)

1 helikopter met capaciteit 16 pax 2 helikopters (totale capaciteit 16 pax)
Opererend vanaf 1 basis (DHA) Twee bases (tweede basis optioneel)
20 minuten notice 20 minuten notice
Combinatie medic/hoistman Medic & hoistman gescheiden
Gebruik reservehelikopter voor Geen commercieel medegebruik
commerciële nevendoeleinden

Helikopter voorzien van ijsbescherming
Kosten ca M per jaar Kosten ca M per jaar
(M plus MC vanwege meerkosten
permanente otice van 20 minuten)

Financieel

Demarktverkenning toont dat het huidige raambedrag van M per jaar
onvoldoende is om een succesvolle aanbesteding te kunnen uitvoeren. Om het
aanbestedingstraject te kunnen starten is een geloofwaardige financiële dekking
van het project noodzakelijk. Defensie zet geen aanbestedingstraject in gang
waarvan op basis van een marktverkenning al bekend is dat het budget naar alle
waarschijnlijkheid onvoldoende is.
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SGMP advies aan de Raad voor de Kustwacht

De SGMP adviseert de Raad het volgende:
• het programma van eisen voor de nieuwe SAR-helikoptercapaciteit primair

te baseren op de minimaal vereiste zorgnorm (kosten M per jaar);
• De minimum vereiste configuratie te hanteren als basis eis en ten aanzien

van de operationeel gewenste configuratie een aanvullende waardering op
te nemen in de nog op te stellen gunningscriteria; in dit geval wordt gead
viseerd om een plafondbedrag vast te stellen;

• in afwijking van de minimum configuratie in het programma van eisen de
functie van medic en hoistman als gescheiden functie als eis te stellen cf.
het advies van de specialisten van de WG Medevac (kosten M per
jaar);

• in aanvulling op het programma van eisen toe te staan dat de reserveheli
kopter gebruikt mag worden voor commerciële nevendoeleinden, mits dit
niet ten koste gaat van de zorg norm. Het financieel voordeel hiervan dient
in de aanbieding gekwantificeerd te zijn;

• het (fictieve) raambedrag te verhogen naar M per jaar voordat Defen
sie start met de aanbesteding om een succesvolle aanbesteding uit te voe
ren;

• notie te nemen dat de huidige verdeelsleutel is gebaseerd op een raambe
drag van M per jaar met bijdragen van IenW (M , ]enV (MC
en Defensie (M ;

• voordat Defensie start met de aanbesteding afspraken te maken op welke
wijze een mogelijke overschrijding ( of meer) van het huidige raam-
bedrag (M ) conform een nader te bepalen verdeelsleutel moet worden
verdeeld over de betrokken Ministeries.

Gevraagd besluit:
• in te stemmen met het advies van de SGMP;
• Defensie te verzoeken het aanbestedingstraject cf. de hierboven geformu

leerde uitgangspunten te starten.

In bijlage 1 is de bijgestelde planning gevoegd. Om het nieuwe contract tijdig te
laten ingaan is besluitvorming van de Raad in november 2019 noodzakelijk.

Ministerie van Defensie, Directie Plannen

Ministerie van Defensie

Defensiestaf

Directie Plannen

Datum

8 november 2019
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Bijlage 1 Procesplanning Ministerie van Defensie

Defensiestaf

Met track & changes is inzichtelijk gemaakt op welke punten de in maart 2019 aan Directie Plannen

de Raad gecommuniceerde procesgang is aangepast.

April / mei 2018 i-op-l consultatieronde

Juli 2018 ie Plenair overleg SAR-heli (alle stakeholders)
2C Plenair overleg SAR-heli (alle stakeholders). Vaststellen

September 2018
voorlopige uitgangspunten Programma van Eisen (PvE)

Oktober 2018 Uitwerken uitgangspunten PvE

2 november 2018 Overleg SGMP als adviesgroep

. Besluitvorming Raad over uitgangspunten PvE

waarmee de marktverkenning kan worden

uitgevoerd.
November2018

. Besluitvorming Raad over financiele
verdeelsleutel op basis van rapportage door

WGFI N

December 2018 Start marktverkenning door Defensie / DM0
ie kwartaal 2019 t/m Traject bij DM0 (van opstellen PvE tot uiteindelijke

kwartaal 2020 gunning)

Presentatie resultaten marktverkenning aan SGMP en
Maart 2019

Raad

Opdracht verstrekt door I&W aan RWS om het huidige
Maart 2019

contract met NHV met 2 jaar te verlengen tot medio 2022
e kwartaal /19 maaft-2 mei Herijking ambitieniveau SAR-helikopter

. Advies van SGMP inzake uitgangspunten 2
10 mei 2019

marktverkenning, (schriftelijke consultatie)

Juni 2019 17 mei Besluitvorming Raad (schriftelijke consultatie)

Voor 1 juni 21 mei 2019 Publicatie 2 marktverkenning

Presentatie resultaten 2e marktverkenning, advies SGMP

16 oktober SGMP en Besluitvorming in Raad van 19 november 2019:

19 november RvdKW formulering besluit en randvoorwaarden waarmee de
aanbesteding kan worden gestart door Defensie/DMO.

. Besluitvorming door Raad dtv SGMP over definitief PvE en
Me4fe 2 kwartaal 2020

gunningsmatrix. Hierna volgt publicatie extern.

1 juli 2020 Huidige SAR contract met NHV loopt af,

1 juli 2021 Einde ie verlengingsperiode SAR

1 juli 2022 Einde 2 verlengingsperiode SAR

Nog nader te bepalen Inwerkingtreding nieuw SAR helikopter contract

Datum

8 november 2019
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Ministerie van Defensie

Leden van de Raad voor de Kustwacht Nederland Ministerie van Defensie
Defensiestaf
Directie Plannen

Den Haag - Plein
Kalverm arktcom plex
Kalvermarkt 32
2500E5 s-Gravenhage

Contactpersoon

F1 ota
06

@mindef.nl

Onderwerp: Advies vervolgtraject SAR-helikoptercapaciteit Kustwacht Nederland Datum
19 december 2019

Refertes: Bij beantwoording, datum,

a. Rapport “resultaten 2 marktverkenn ing SAR-hel ikoptercapaciteit onze referentie en onderwerp

Kustwacht NederIand’ dd. 8 november 2019 (BS2019020535)
vermelden.

b. Besluit Raad voor de Kustwacht voor opdracht uitvoeren tweede
Nummer

marktverkenning SAR-helikoptercapaciteit KWNL, dd. 17 mei 2019 652019021944

c. Nota Maritieme en aeronautische noodhulp op de Noordzee 2016-2020,
IENM/BSK-2015/245116, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, dd. 18
december 2015. Bijlagen:

1 Procesplanning

II Rapport Resultaten tweede
marktverkenning 5AR-
helikoptercapaciteit KWNL
(beperkte distributie)

Inleiding

In 2019 zijn twee marktverkenningen uitgevoerd voor de SAR-helikoptercapaciteit
van de KWNL. De neerwaartse bijstelling van de uitgangspunten voor het
programma van eisen bij de uitvoering van de tweede marktverkenning heeft een
aanzienlijke vermindering van de te verwachten kosten opgeleverd.
Desalniettemin zijn de kosten nog steeds ca. 30% duurder dan het thans
gereserveerde raambedrag van M€ per jaar. Daarbij zij aangetekend dat een
marktverkenning slechts indicatieve bedragen oplevert. Positief punt is dat een
groot aantal bedrijven heeft gereageerd op beide marktverkenningen, zodat er
van uit gegaan kan worden dat er sprake zal zijn van voldoende marktwerking
tijdens de aanbesteding.

Tijdens de Raad voor de Kustwacht op 19 november jI. is door de voorzitter het
verzoek gedaan om gebruikmakend van de resultaten van de twee
marktverkenningen alsnog te bezien of er opties zijn om de kosten nog verder te
beperken. Gezien de doorlooptijd van de aanbesteding is een spoedige
besluitvorming noodzakelijk zodat medio 2022 over de nieuwe SAR-capaciteit kan
worden bechikt. In deze nota bied ik u opties aan ter bespreking tijdns een
extra vergdering van de Raad voor de Kustwacht in januari 2020.

In de nota maritieme en aeronautische hulpverlening die dateert van december
2015 (Ref c.) is een passage gewijd aan het opsporen en redden van mensen in
nood (SAR). Uitgangspunt is dat de overheid aanvullende hulp verleent aan in
nood verkerende mensen op zee. De helikoptercapaciteit is een onderdeel van het
totaalpakket van hulpverlening en staat niet op zichzelf. Voor de zorgnorm van de
helikoptercapaciteit wordt gesteld “dat er binnen 90 minuten capaciteit ter plaatse
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moet zijn voor het redden van 16 personen”. Bij het opstellen van de zorgnorm Ministerie van Defensie

werd daarbij onder meer voorgesorteerd op de capaciteit en beschikbaarheid van Defensiestaf

de NH-gO helikopter. Mede daarom is tot dusver de capaciteit van 16 personen Directie Plannen

gehanteerd bij het definiëren van de nieuwe SAR-helikoptercapaciteit.
De overheid kan er niet om heen dat de activiteiten op de Noordzee in de Datum
komende jaren toenemen, waardoor volgens de meest recente

19 december 2019
onderzoeksrapporten ook de kans op (gelijktijdige) calamiteiten toeneemt. Een
belangrijk aandachtspunt hierbij is de zuidelijke Noordzee, alwaar de activiteiten
fors toenemen en de aanvliegtijden vanaf Den Helder Airport (DHA) relatief lang
zijn.

De SAR-helikoptercapaciteit is niet alleen voor de scheepvaart en luchtvaart van
belang, maat ook voor de eigen eenheden van de Kustwacht en reddings
organisaties zoals de KNRM. De SAR-helikopter garandeert de veiligheid van de
eigen handhavingsteams die opereren op de Noordzee, is een last resort voor de
bemanningen van de reddingsboten van de KNRM en is in neventaak een cruciaal
transportmiddel tijdens de inzet van het MIRG team vanuit de Veiligheidsregio
Rotterdam Rijnmond.

Kostenbesparing

Binnen de interdepartementale werkgroep is vastgesteld dat er een beperkt aantal
mogelijkheden zijn om kosten verder te besparen, te weten:

a) marktpartijen flexibiliteit te geven om de notice van 20 minuten tijdens de

nachtelijke uren te verruimen naar 45 minuten;
b) marktpartijen toe te staan de functie van medic te laten combineren met

die van hoistman;
c) de reddingscapaciteit van de helikopter te verkleinen.

Keuze ervan is afzonderlijk of in combinatie mogelijk. In deze nota zijn twee
besparingsopties uitgewerkt en een alternatief op besparingsoptie 2.

Besparingsoptie 1

Aanpassing van notice en combinatie van functies resulteert in geschatte jaarlijkse
kosten van M€ jaar.

Operationeel betekent dit één (1) helikopter met een reddingscapaciteit van 16
personen met een notice van 20 minuten overdag en 45 minuten ‘s nachts en een
gecombineerde functie van medic en hoistman. Deze helikopter heeft het
vermogen om in een keer 16 personen te redden en te vervoeren naar een place
of safety.

Besparïngsoptie 2

Een aanzienlijke besparing wordt bereikt door de reddingscapaciteit (16 personen)
van de helikopter te verkleinen naar 8 personen in combinatie met aanpassing van
notice ‘s nachts en combinatie van functies. Dit impliceert een aanpassing van de
zorgnorm. De geschatte kosten van dze optie is M€ / jaar).

Operationeel betekent dit één (1) helikopter met een reddingscapaciteit van 8
personen. Bij grotere calamiteiten zijn dan meerdere vluchten nodig en/of bestaat
grotere afhankelijkheid van omringende scheepvaart en/of moeten aanvullende
reddingsmiddelen worden gedropt (door SAR-helikopter/KW-vliegtuig) om de
overlevingskans te vergroten voor de tijdelijke achterblijvers.
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Appreciatie besparingsopties 1 en 2 Ministerie van Defensie

Defensiestaf

Strikt genomen wordt met beide besparingsopties niet aan de huidige zorgnorm Directie Plannen
voldaan (notice en/of capaciteit). Ook wordt voorbij gegaan aan het expliciete
advies van de Werkgroep MEDEVAC om de functies van medic en hoistman te Datum
scheiden. Dit advies is in lijn met de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor 19 december 2019
de Veiligheid uit 2015 waarin wordt gepleit om de kwaliteit van de ambulancezorg
op zee op hetzelfde niveau te brengen als op land. Bij het optreden van een
calamiteit is een snelle reactietijd van zeer groot belang. Dit geldt ook in het geval
van een incident met een handhavingsteam of KNRM-eenheid. Daarom is een eis
voor een continue notice van 20 minuten gerechtvaardigd.

De afgelopen jaren werd er per reddingsactie door de SAR-helikopter gemiddeld
1,3 persoon in veiligheid gebracht. In al deze gevallen bleek een
reddingscapaciteit van één van de huidige SAR-helikopters voldoende. Dat neemt
niet weg dat met een gereduceerde SAR-helikoptercapaciteit de risico’s bij een
groter ongeval toenemen. Ook betekent een kleinere helikoptercapaciteit dat het
MIRG-team ernstig beperkt wordt in haar inzet.

Gevolgen van de keuze voor besparingsoptie 1 of 2

Optie 1 (MC jaar) is een veilige optie omdat hiermee wordt voldaan
aan de zorgnorm, mits de notice voor de nachtelijke uren op 20 minuten wordt
gezet. Daarmee wordt dan weer een deel van de besparing teniet gedaan.

Oitie 2 (MC / jaar) levert de grootste financiële besparing op. Op meerdere
aspecten wordt dan niet aan de (huidige) zorgnorm voldaan, namelijk een
reddingscapaciteit van 8 personen en een notice van 45 minuten ‘s nachts. Om de
keuze voor deze optie te kunnen maken is herijking van de zorgnorm dan z.s.m.
vereist. Gegeven de ontwikkelingen op de Noordzee is dat logisch en wenselijk. De
uitkomst van de herijking van de zorgnorm kan ook betekenen dat de SAR
helikoptercapaciteit gehandhaafd moet blijven op 16 personen of meer waardoor
het nu kiezen voor een goedkopere kleinere helikopter op termijn duurder is
omdat alsnog uitbreiding van de capaciteit noodzakelijk is. Daar tegenover staat
dat dan de benodigde SAR-helikoptercapaciteit is gevalideerd.

Optie 2 geeft bestuurlijke ruimte om de zorgnorm te herijken en
interdepartementaal het benodigde budget te organiseren. Tegelijkertijd wordt het
aanbestedingstraject niet vertraagd mits de keuze voor dit alternatief voor 1
maart 2019 wordt genomen. Ook bij keuze optie 2 wordt geadviseerd de
nachtelijke notice op 20 minuten te zetten waardoor een deel van de besparing
teniet wordt gedaan.

Alternatief op optie 2

De aanbesteding wordt gestart op basis van een reddingscapaciteit van 8
personen. Daarbij wordt een optie ingebracht voor een tweede helikopter met een
reddingscapaciteit van 8 personen. De keuze voor het afroepen van de optie voor
een tweede helikopter dient dan z.s.m., maar uiterijjk na gunning (Q1/2021) van
het contract te worden genomen. Bij een positief b4sluit resulteert dit dan in twee
helikopters met een totale reddingscapaciteit van 16 personen die echter
aanmerkelijk duurder zijn in vergelijking indien nu gekozen wordt voor één (1)
helikopter met een reddingscapaciteit van 16 personen. Twee kleinere helikopters
betekent een flexibeler operationele inzet zoals b.v. bij de afhandeling van
meerdere incidenten tegelijkertijd, maar is ook qua hand/ing te prefereren in
windmolenparken en bij ziekenhuizen.
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Tijdpad Ministerie van Defensie

Januari 2020
Maart 2020
Medio 2020
December 2020
Februari-juli 2021
Juli 2021

Besluitvorming in Raad voor de Kustwacht
Start staffing aanbestedingsstukken
Publicatie
Ontvangst eerste versie offertes
Finale beoordeling, staffing, besluitvorming Raad, gunning
Contractondertekening

Derensiestaf

Directie Plannen

Datum

19 december 2019

Advies SGMP

Gezien de toename van activiteiten op de Noordzee en de daarmee toenemende
kans op ongevallen lijkt het onlogisch om de zorgnorm van 16 naar $ personen
neerwaarts bij te stellen. Geadviseerd wordt dan ook het volgende:

• de aanbesteding uiterlijk 1 maart 2020 te starten gebaseerd op de zorg-
norm van 16 personen;

• de grootte van de helikopter (in de praktijk waarschijnlijk een reddingsca
paciteit van 1x16 of 2x8 personen) door de markt te laten bepalen;

• het opereren van een (1) basis (Den Helder Airport-DHA) of twee bases
(DHA plus ..) aan de markt over te laten;

• een minimum eis te hanteren van 20 minuten notice overdag en 45 minu
ten ‘s nachts, met als optie 20 minuten notice bij nacht;

• een minimum eis te hanteren van een gecombineerde functie van
hoistman en medic, met als optie gescheiden functies;

• een plafondbedrag te hanteren van M per jaar voor intern gebruik;

• de verdeelsleutel vast te stellen voor meerkosten van M per jaar.

Gevraagd besluit:

• In te stemmen met het advies van de SGMP;
• Defensie te verzoeken het aanbestedingstraject cf. de hierboven geformu

leerde uitgangspunten te starten.

Ministerie van Defensie, Directie Plannen
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Ministerie van Defensie

Raad voor de Kustwacht Ministerie van Defensie
Defensiestaf
Directie Plannen

Den Haag - Plein
Kalvermarktcom plex
Kalvermarkt 32
2500ES s-Gravenhage

Contactpersoon

ri fDt
06

@mindef.nl

Onderwerp: Stand van zaken luchtvaartprojecten Kustwacht Nederland tbv de Datum

Raad voor de Kustwacht van 24 maart 2020 13 maart 2020

Bij beantwoording, datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden.

Nummer
BS2020004485
Bijlage:

In deze nota informeer ik u over de stand van zaken over de lopende twee
luchtvaartprojecten voor de Kustwacht Nederland (KWNL).
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Project SAR-helikoptercapaciteit. De status van het project SAR- Ministerie van Defensie

helikoptercapaciteit is als volgt: Defensiestaf

Directie Plannen
1. Status projectvoorstel (PV). Op basis van de besluitvorming in de Raad van 17

januari jI. heeft Defensie het projectvoorstel opgesteld. Op 11 maart is dit Datum
projectvoorstel vastgesteld waarna cf. de interne procedures aan DM0 formeel 13 maart 2020

de opdracht wordt verstrekt om te starten met de voorbereidingen van het
project.

2. Voorbereidingen project. Vooruitlopend op de formele opdracht heeft DM0 al
een groot deel van de aanbestedingsdocumenten opgesteld. N.a.v. het ADSE
rapport over de huidige SAR-dienst is speciale aandacht besteed aan de
kwaliteit van het Programma van Eisen. Dankzij een snelle medewerking van
I&W/RWS kon een beroep op ADSE worden gedaan voor een scan van het
concept-PvE. De terugkoppeling hierop door ADSE was positief, maar bevatte
ook veel nuttige suggesties voor verdere aanscherping van de eisen. Concept
PvE en concept-gunningsmatrix zullen binnenkort worden voorgelegd aan de
beleidsverantwoordelijke departementen. Vervolgens vindt de staffing plaats
van het PvE (DM0! Defensie! SGMP/ Raad), waarna publicatie van de
aanbesteding kan plaatsvinden. Het voornemen is om deze staffing schriftelijk
uit te voeren.

3. Planning. Publicatie van het project vindt naar verwachting uiterlijk 1 juni
2020 plaats. Gestreefd wordt naar een (verantwoorde) eerdere datum. Na
ontvangst van de eerste offertes, naar verwachting 4 kwartaal 2020, zal
duidelijk worden of de beoogde leverdatum van 1 juli 2022 haalbaar is.

4. Operationeel toezicht. Hier geldt hetzelfde als bij project LVC is genoemd. In
het PvE zullen de eisen dusdanig worden geformuleerd dat voor het
operationeel toezicht een interim-voorziening beschikbaar dient te zijn totdat
regelgeving van IL&T van kracht is verklaard.

Ministerie van Defensie, Directie Plannen
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Ministerie van Defensie

Aan: D-DMO

nota
Referten:

A. Projectvoorstel ‘SAR-helikoptercapaciteit Kustwacht Nederland’ 85202003965
B. Verslag en besluitenlijst P-beraad, 11 maart 2020

Tijdens het P-beraad van 11 maartji. heb ik het projectvoorstel ‘SAR
helikoptercapaciteit Kustwacht Nederland (KWNL)’ vastgesteld (referte A). Het
projectvoorstel omvat de civiele aanbesteding van een tienjarig performance
based (diensten-) contract van een SAR-helikoptercapaciteit voor de KWNL, plus
een contractuele optie voor een verlenging van tweemaal één jaar. In de afgelopen
periode is interdepartementaal overeenstemming bereikt over de uitgangspunten
voor het programma van eisen als ook over de financiering ervan.

Rijkswaterstaat beheert het huidige contract met een Serviceprovider voor de
SAR-helikoptercapaciteit. Dit contract loopt op 1 juli 2022 af. De Raad voor de
Kustwacht heeft op 17 januari jI. aan Defensie verzocht om de aanbesteding zo
spoedig mogelijk te starten, waarbij wordt gestreefd om het nieuwe contract
naadloos te laten aansluiten op het huidige contract. De Raad heeft voor het
afsluiten van een nieuw contract een plafondbedrag van M per jaar (prijspeil
2020) vastgesteld. Defensie draagt cf. afspraak 20% bij aan de kosten. De overige
twee meebetalende departementen nemen cf. de verdeelsleutel het resterende
deel voor hun rekening (JenV 23% en IenW 57%). Het aandeel van Defensie is
reeds opgenomen in het DLP 20.0.

Ik geef u opdracht om de verwervingsvoorbereidingsfase en de realisatiefase voor
dit project te starten en uit te voeten binnen de kaders zoals in referte A zijn
vastgelegd en in deze nota zijn sarnfigevat.

Ik verzoe,/ue acceptatie va1e opdracht binnen 2 weken na dagtekening te
bevesticn m t een ac

Bestuursstaf
Commandant der
Strijdkrachten
Directie Plannen

Plein Kalvermarkt complex
Kalvermarkt 32
2511CB Den Haag

MPC 58B
Postbus 20701
2500 ES Den Haag
www.defensie.nl

Contactpersoon

T +31 (0) 6
©mindef.ni

Datum

Onze referentie
BS202 00 03966

Afschrift aan
BS/HDFC
CZSK/DIBB
DGB/DPLAN/IP&C
DS/DAOG
DS/DF&C CDS
DS/DPLAN/H-At’lO

Bijlage
Projectvoorstel SAR
helikoptercapaciteit KWNL
(6S2020003965)

Bij beantwoording, datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden.

DIR BELEID
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Kaders Bestuursstaf
Commandant der
Strijdkrachten
Directie Plannen

De opdracht is het realiseren van de permanente beschikbaarheid van een ade
quate SAR-helikoptercapaciteit voor KWNL. Datum

Voor het project gelden de volgende kaders/randvoorwaarden: Onze referentie
BS202003966

Product: De beoogde capaciteit bestaat uit één of meerdere helikopters, zodat een
permanente beschikbaarheid is gegarandeerd van een SAR-helikoptercapaciteit die
24/7 op een notice van 20 minuten beschikbaar is en die in staat is te allen tijde
tenminste 16 personen te redden (zowel drenkelingen als andere personen in
nood aan boord van vaartuigen of andere objecten zoals windmolens) in het ge
hele SAR-verantwoordelijkheidsgebied van KWNL. Deze norm is vastgelegd in de
nota Maritieme en aeronautische noodhulp op de Noordzee 2016_20201. De capa
citeit wordt geleverd op basis van een tienjarig performance based contract, op
basis van volledige wet lease2.

Ljçi: Doorlooptijd is van 17-01-2020 tot 01-07-2022. Het project heeft vanaf
startdatum een contractduur van 10 jaar met opties voor een aansluitende verlen
ging van tweemaal één jaar. DM0 heeft vooruitlopend op de formele start van het
aanbestedingstraject al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd waaronder
twee marktverkenningen.

Mijlpaal Planning Eventuele opmerkingen

P-beraad 11 maart 2020

Uitvoeringsfase 2020 — 2022

Oplevering (IOC) Mei — 2022

Operationeel (FOC) Juni - 2022 Streefdatum.

Afronden project Juli - 2022

Tabel 1: Mijlpalenplanning.

Geld: De Raad voor de Kustwacht heeft een plafondbedrag van M per jaar
(prijspeil 2020) bepaald. Dit budget is gebaseerd op de informatie die is verkregen
uit twee marktverkenningen in 2019. Het betreft de jaarlijkse integrale kosten van
de SAR-helikoptercapaciteit (materieel, personeel, infrastructuur, BTW, brandstof
etc.). Betaling van de Service provider start na oplevering van de Full Operational
Capacity (FOC).

De jaarlijkse kosten worden volgens de in december 2018 vastgestelde verdeel
sleutel onder de departementen gedeeld: Defensie (20%) = M€ , Ministerie
van Justitie en Veiligheid (JenV) (23%) M€ en het Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat (IenW) (57%) M€ Defensie heeft, uitgaande van de start van
het contract op 1 juli 2022, haar aandeel in de kosten structureel in het DLP 20.0

1 (Kamerbrief 30 490 Nr. 26 Brief van de minister van infrastructuur en milieu (tegenwoordig
infrastructuur en waterstaat), 18 december 2015)
2 SAR diensten door inzet materieel en personeel van leverancier (=Service provider)
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Bestuursataf
opgenomen. Overige departementen hevelen middels het Interdepartementale Commandant der
Budgetoverboeking Systeem (IBOS) hun financiële bijdrage over aan Defensie Strijdkrachten

voor de start van het VT-traject . Directie Plannen

Datum

Tabel 2: Financieel overzicht. Vanaf de streefdatum 1 juli 2022 een projectduur van 10 jaar
plus de contractuele optie voor tweemaal een jaar verlenging.

CZSK / Controller KW is budgethouder

Risicoprofiel. De Instructie Risicomanagement (versie 1.0, BS2016014445 d.d. 29
augustus 2016) is van toepassing op investeringsprojecten. Voor het project
“Vervanging SAR-helikopters KWNL” worden door de KW-departementen geen
investeringen gedaan. Aanschaf en modificatie van de helikopters en infrastructuur
worden voorgefinancierd door de Service provider. Eerst na oplevering van de Full
Operational Capacity en de start van de levering van de gecontracteerde diensten
wordt overgegaan tot betaling van de Service provider. Gedurende de looptijd van
het project is er dus geen sprake van een risico. Er is derhalve geen
risicoreservering opgenomen.

Onzekerheidsreservering. Voor het project is een taakstellend budget (plafond
bedrag) toegekend. Dit budget is ter dekking van de integrale kosten, zoals kosten
Service provider, BTW, brandstof etc. Een onzekerheidsreservering is derhalve niet
noodzakelijk.

Opties:
Uitgevraagde opties. De Raad voor de Kustwacht besluit over het afroepen van
opties voor zover de kosten ervan passen binnen het plafond bedrag.

Prolecttoleranties: Voor het project gelden de volgende toleranties.

Oranje Rood

Product Product kan niet conform eisen Product kan niet conform eisen
worden opgeleverd, echter een worden opgeleverd.
werkbare oplossing is voorhanden.

Tijd (planning) Door vertraging in de Indien met zekerheid kan
besluitvorming binnen het worden vastgesteld dat de F0C
Kustwachtcollectief is het tijdpad datum na 1 juli 2022 valt.
inmiddels zeer krap bemeten voor Defensie dient zich immers aan
DM0 om de FOC datum van 1 juli de wettelijke termijnen te
2022 te halen. Het project volgt houden in het
waar nodig het bestaande defensie aanbestedingsproces, maar is
materieel planning proces. ook afhankelijk van de

Pagina 3 van 4

2.57

2

2



Uitgaande van een formele opdracht aanbiedingen die potentiele 
aan OMO in maart 2020 is het niet Service providers doen. 
onmogelijk om de gewenste FOC In het geval de FOC datum valt 
datum te halen. Elke vertraging in na 1 juli 2022 dient de Raad 
de interne procesgang bij Oefensie voor de Kustwacht 
betekent dat de FOC datum met overeenstemming te bereiken 
grate zekerheid wordt over een interim oplossing voor 
oversch reden. de periode vanaf einde 

contractduur met de huidige 
Service provider en de FOC 
datum van het nieuwe 
contract. 

Geld N.v.t. Twee marktverkenningen Indien uit de offertes blijkt dat 
hebben voldoende zekerheid het plafondbedrag niet 
geboden dat het voor het huidige toereikend is. In dat geval 
toegekende plafondbedrag een dient de Raad voor de 
adequate SAR-helikoptercapaciteit Kustwacht eerst beslu it te 
kan warden ingekocht. nemen voor het toekennen van 

extra budget voordat het 
inkoopproces kan warden 
gecontinueerd . 

Tabel 3: Projecttoleranties. 

Capaciteit: Het project krijgt onderstaande capaciteit toegewezen. Uitloop van het 
project betekent dat de in de tabel weer gegeven benodigde capaciteit voor de 
duur van de uitloop benodigd is. Vanaf het moment dat de helikoptercapaciteit 
FOC is, is DMO verantwoordelijk voor het contractbeheer gedurende de looptijd 
van het contract. 

Capacitelt (in vte'n) Behoeftestellings- Onderzoeks- Verwervings- Realisatie-
fase fase voorbereldinsfase fase 

PL OMO 0,5 0,5 0,5 0,5 

advies WS 0,2 0,2 0,2 0,2 

Inkoop 0,25 0,25 0,25 0,25 

Projectcontroller 0,1 0,1 0,1 0,1 

Start Jan / 2020 Mar /2020 Jul /2020 Jul I 2021 

Einde Mar/ 2020 Jun/ 2020 Jun I 2021 Jul / 2022 

Tabel 4: Personele projectcapaciteit 

De benodigde capaciteit voor het contractbeheer dient in samenhang te warden 
gezien met de overige contracten voor vliegende eenheden van KWNL en KWCA
RIB die allemaal in de periode van 2022-2024 worden afgesloten. Geschat wordt 
dat dit voor alle contracten op jaarbasis permanent een capaciteit van ca 0,5 VTE 
bij DMO vergt. 
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Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie

DGB/D-PIan Directie Projecten
Krom houtkazerne
Herculeslaan 1
Utrecht

Postadres
Postbus 90125
3509 BB UTRECHT
MPC 55A

Contactpersoon

n cta Acceptatienota vervanging SAR-heli kopterca paciteit
Kustwacht Nederland M +31 6

amindef.nI

Met referte heeft u opdracht verstrekt aan DM0 voor de vervanging van de
Search-and-Rescue (SAR)-helikopters voor de Kustwacht Nederland. Met deze
nota bevestig ik dat de betreffende opdracht in uitvoering wordt genomen door
de Directie Projecten van DM0 met inachtneming van de bepalingen en
randvoorwaarden zoals opgenomen in referte en onder verwijzing naar
onderstaande aandachtspunten.

Met betrekking tot paragraaf 1 (Financiële reeksen) van referte merk ik het
volgende op: voor onderhavige behoefte heeft de Raad van de Kustwacht op 17
januari 2020 een jaarlijks taakstellend budget (plafondbedrag) toegekend van
M . Het taakstellend budget is vastgesteld in prijspeil 2020 en dient derhalve
jaarlijks te worden geïndexeerd.

Met inachtneming van de wettelijke termijnen en reële doorlooptijd zal de
projectgroep haar uiterste best doen om de beoogde leverdatum van 1 juli 2022
te realiseren. De leverdatum is in grote mate afhankelijk van de benodigde
implementatietijd van de leverancier. Daarnaast kunnen afgewezen leveranciers
vertraging veroorzaken door het aanspannen van juridische procedures.
Realisatie van bovengenoemde datum kan van onze zijde momenteel niet
worden gegarandeerd, daarbij de onzekere en mogelijk ingrijpende
consequenties van de COVID-19 crisis nog buiten beschouwing gelaten.

Datum
26 maart 2020

Onze referentie
DM02020003210

Uw referentie
6520200 03966

Afschrift
BS/HDB
BS/HDFC
BS/DJZ
DGB/DPlan/IP&C
DS/DAOG
DS/DF&C
DS/DPLAN/ALuO
DS/DPLAN/AMO
DS/DPLAN/IP&C
CSZK/DIBB
CZSK/DPBV
0-Kustwacht Nederland
D-Kustwacht Caribisch gebied

Bij beantwoording, datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden.

De DMO-projectleider voor dit project is .
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Leden van de Stuurgroep Materiele Projecten (SAR) Kustwacht 

Nederland 
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Ministerie van Defensie 

Defensiestaf 

Directie Plannen 

 

Den Haag - Plein-

Kalvermarktcomplex 

Kalvermarkt 32 

2500ES 's-Gravenhage 

Contactpersoon 

 

06  

@mindef.nl 

Datum 

22 mei 2020 

Bij beantwoording, datum, 

onze referentie en onderwerp 

vermelden. 

Nummer 

 

 

 

Bijlagen: 

I Programma van Eisen KWNL 

SARHC (definitief) 

II Nota toelichting 

gunningcriteria SARHC KWNL 

(beperkte distributie) 

 

Onderwerp: Advies aanbesteding SAR-helikoptercapaciteit Kustwacht Nederland 

Refertes: 

a. Besluit Raad voor de Kustwacht voor opdracht voor het starten van de 

aanbesteding SAR-helikoptercapaciteit KWNL, dd. 17 januari 2020;  

b. Nota Maritieme en aeronautische noodhulp op de Noordzee 2016-2020, 

IENM/BSK-2015/245116, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, dd. 18 

december 2015. 

 

 

Inleiding. 

 
Op 17 januari jl. heeft de Raad voor de Kustwacht aan Defensie verzocht het 
aanbestedingstraject voor een SAR helikoptercapaciteit (SARHC) op uiterlijk 1 
maart te starten. Op 16 april 2020 is de selectiefase van het project gestart. 
Vervolgens heeft Defensie op basis van de door de Raad geformuleerde 
uitgangspunten (referte a.) thans de laatste voorbereidingen voor de gunningsfase 

afgerond. 
 

In deze nota wordt u gevraagd in te stemmen met het definitieve Programma van 
Eisen (PvE). Eveneens kunt u kennisnemen van de nota met daarin de toelichting 
op de gunningscriteria. Tot slot is een concept advies opgesteld waarin de Raad 
wordt gevraagd in te stemmen met het voorliggende PvE en kennis nemen van de 
gunningscriteria. Na afronding van de selectiefase van de aanbesteding wordt de 

aanbestedingsdocumenten gepubliceerd in de tweede fase van de aanbesteding 
van de SARHC.  
 
Uitgangspunten aanbesteding SARHC. 
 
Voor de aanbesteding van het SARHC-project zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd cf. de opdracht van de Raad van 17 januari jl.: 

- Zorgnorm 16 personen; 

- De grootte van de helikopter wordt aan de markt overgelaten; 

- Primaire basis Den Helder, tweede basis keuze van de markt;   

- Notice tijd 20 minuten, zowel overdag als ‘s nachts; 

- Medic en Hoistman gescheiden functies; 

- Plafondbedrag euro per jaar1; 

                                                

1 Na besluitvorming Raad konden het PvE en de verwervingsplan worden gefinaliseerd. Defensie heeft, 

als verantwoordelijk aanbestedend ministerie, besloten het plafondbedrag te publiceren.  
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Ministerie van Defensie 

Defensiestaf 

Directie Plannen 

Datum 

22 mei 2020 
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Interdepartementaal traject PvE en gunningscriteria. 
 
Het voorliggende PvE is het resultaat van een bijna twee jaar durend 
afstemmingstraject met de beleidsverantwoordelijke departementen, de 

Kustwacht, KNRM en externe overheids- en civiele partijen die actief zijn op de 

Noordzee, alsmede de informatie die is verkregen uit de twee marktverkenningen 
in 2019. Dankzij het ministerie van IenW is het ook mogelijk geweest het PvE 
uitgebreid te laten beoordelen door het externe bureau ADSE. Dit bureau heeft 
recent het huidige contract met NHV beoordeeld. Mede op basis van die 
bevindingen heeft ADSE waardevolle adviezen verstrekt die ook allemaal zijn 
verwerkt in dit PvE. Op 22 april jl. hebben de leden van de interdepartementale 

werkgroep SARHC overeenstemming bereikt over het voorliggende PvE.  
 
Op 30 april hebben alle leden van de werkgroep zich kunnen vinden in de 
toelichting en uitleg die door de projectleider en de inkoper van DMO is gegeven 
op de gunningscriteria en publicatie van het plafondbedrag. Van belang is om op 
te merken dat de gunningscriteria binnen de door de Raad vastgestelde kaders 

zijn opgesteld, maar dat er ook recht wordt gedaan aan de wensen van de 
operationele eindgebruikers zoals de Kustwacht en KNRM.  

 
Ervaring met het project luchtverkenningscapaciteit heeft geleerd dat het 
publiceren van een plafondbedrag niet leidt tot een prijsopdrijvend effect, mits er 
voldoende marktwerking is. Vanuit de twee marktconsultaties was al gebleken dat 
er veel belangstelling van marktpartijen is voor dit contract. Momenteel is dit ook 

terug te zien in de nu lopende selectiefase, diverse serieuze marktpartijen hebben 
zich al aangemeld. Er kan ook voor het project SARHC op voldoende marktwerking 
worden gerekend.  
 
Wellicht ten overvloede, het PvE en gunningsleidraad zijn strik commercieel 
vertrouwelijk en mogen zonder instemming van Defensie / DMO / directie Inkoop 
niet met derden gedeeld worden.  

 
Tijdpad (indien geen bezwaren worden aangetekend) 

 
tot 19 juni : Staffing aanbestedingsdocumenten interdepartementaal en 

intern defensie (Contractencommissie Defensie) 
30 juni 2020    : Behandeling PvE en toelichting gunningsleidraad in de Raad 

Medio juli 2020  : Publicatie documenten gunningsfase nadat Alcatelperiode 
selectiefase is verstreken 
4e kwartaal 2020 : Ontvangst eerste versie offertes  
1e helft 2021    : Finale beoordeling, staffing, besluitvorming Raad, gunning 
Juli 2021      : Contractondertekening 
 
Concept Advies SGMP aan de Raad voor de Kustwacht 

 
 In te stemmen met het PvE SARHC; 
 Met instemming kennis te nemen van de nota met toelichting op de gun-

ningscriteria; 
 Toestemming te verlenen aan Defensie / DMO / directie Inkoop om de do-

cumenten van de gunningsfase na afloop van de Alcatelperiode medio juli 
2020 (bij geen bezwaar) te publiceren. 

 
 
 
 
 



 

  

 

 

Ministerie van Defensie 

Defensiestaf 

Directie Plannen 

Datum 

22 mei 2020 

Pagina 3 van 3 (versie SGMP)                   

 

 

 

Gevraagd besluit: 
 

 In te stemmen met het advies van de SGMP; 
 Defensie te verzoeken het aanbestedingstraject cf. de hierboven geformu-

leerde uitgangspunten te vervolgen.    

 

 

 

 

 

 

w.g. 

 

Ministerie van Defensie, Directie Plannen 
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Agenda Bristow 
 

Negotiations Search and Rescue Helicopter Capacity  

for the Netherlands Coastguard  

13 November 2020 

 

Starting time:  09.00 hours  
 

1. Welcome and introduction of participants 
 

2. Presentation by Bristow (and subcontractors) of project management approach: 
 

 Project approach 

 Planning 

 Roles and functions 

 Local infrastructure 

 Risks, etc. 
 

3. Start Negotiations - Refer to Questions and remarks list  
 

4. Wrap up  
 

5. Closure 
 

 
 
 

 

================================end of document =================================== 
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General information after negotiations 

 

1. Please refer to the Q&R-list and the documents listed in point 2, containing detailed remarks 

from our side; 

2. You received a detailed Questions and Remarks list that has been discussed during the 

negotiations, this document with general feedback and a document with feedback 

specifically related to your Bid. Nevertheless, we do not guarantee that all shortcomings in 

your first Bid are fully covered in those documents. Completeness of your Bid and showing 

compliance to all requirements remains your responsibility;    

3. There is a new POC IL&T: @ilent.nl, +31 ). 

He is the POC for all questions related to aviation regulations, including work and rest times, 

scheduling etc.; 

4. There is also a new POC for Abiom for all technical questions related to C2000. That is Mr. 

, email @abiom.nl; 

5. Technical Specifications shall be a complete document, containing all relevant information 

about your Bid;  

6. Although there is no specific requirement for a back-up helicopter, the permanent 

availability  of the operational helicopter(s) necessitates availability of a back-up helicopter 

for the following reasons:  

a. to cover planned maintenance periods of the operational helicopter(s); 

b. to cover non-planned availability of the operational helicopter(s); 

c. to cover the risk with regard to the reliability figures (after 7,3 days the 98% limit is 

reached after which the penalty clause is activated). 

7. After this feedback a limited Q&A round will be executed. Only questions related to the 

negotiations are allowed. Planning is as follows: 

a. closing date to send in questions  27 Nov 2020; 

b. planned date answers sent by DMO  4 Dec 2020. 
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Rapportageperiode: 1 juli - 1 december 2020 

  

Buiten reikwijdte
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Search and Rescue (SAR)-helikopters 

Eind juni zijn de resultaten van de selectiefase van het project aan de bedrijven medegedeeld. Ook 

hier hebben een aantal niet-geselecteerde bedrijven een nadere toelichting op hun afwijzing 

gevraagd en ontvangen. Na het verstrijken van de Alcatel-termijn hebben de geselecteerde bedrijven 

op 16 juli 2020 alle relevante aanbestedingsdocumenten ontvangen. Op 5 augustus is op Schiphol 

Oost een Bidders Day voor de bedrijven georganiseerd, waarbij zij meer informatie hebben 

ontvangen over organisatie, structuur en taken van de Nederlandse Kustwacht, het project Maritiem 

Operatiecentrum, interdepartementale samenwerking, de rol van de Stichting Nederlandse Industrie 

en Veiligheid (NIDV) en een aantal belangrijke aspecten met betrekking tot de aanbesteding. 

Na afronding van twee vragenrondes zijn op 1 oktober 2020 de eerste offertes van de bedrijven 

ontvangen. Na beoordeling van de offertes zijn in november de onderhandelingen met de bedrijven 

uitgevoerd. Daarbij hebben zij een terugkoppeling ontvangen naar aanleiding van de beoordeling van 

hun offertes en hebben zij gelegenheid gehad om nadere vragen te stellen. Op basis daarvan gaan de 

bedrijven nu hun Best And Final Offer (BAFO) opstellen, deze wordt eind januari 2021 ingewacht. 

De beoordeling van de eerste offertes laat een positief beeld zien. Bedrijven zijn echter vrij in hun 

aanpassingen bij het opstellen van de BAFO. Dat betekent dat eind februari 2021 duidelijkheid kan 

worden gegeven over de aspecten product, tijd en geld.  

Zorgpunt voor beide projecten 

Het ontbreekt (nog steeds) aan adequate regelgeving voor de ingebruikname van de capaciteit, 

zowel op het gebied van operationeel toezicht als de werk-rusttijden. Dit moet geregeld zijn voordat 

met de capaciteit wordt aangevangen. Hierover is door de minister I&W een brief gedeeld met de 

Kamer met toezeggingen over een voortvarende aanpak. Omdat er nog geen sprake lijkt van het 

synchroon verlopen van de ontwikkeling naar nieuwe capaciteit en de adequate regelgeving voor de 

ingebruikname ervan, wordt hier nadrukkelijk aandacht voor gevraagd in de gremia onder het 

Kustwachtverband. 

De offertes zijn/worden nu opgesteld op basis van een inschatting van de toepasselijke regelgeving 

c.q. de ervaring met regelgeving in het land van vestiging van de aanbieder. Mocht in later stadium 

blijken dat de (nieuwe) Nederlandse regelgeving strenger is, zodat bijvoorbeeld het aantal 

bemanningen moet worden uitgebreid, dan zal de contractant ongetwijfeld bij de Staat aankloppen 

voor verrekening van de meerkosten. 

 

 



 

1 
 

 
Bristow Helicopters Ltd.    Dyce Avenue, Dyce, Aberdeen, AB21 0LQ, UK 
t  +44 (0)1224 723151    f  +44 (0)1224 770120    www.bristowgroup.com 

Registered Office: Redhill Aerodrome, Redhill, Surrey RH1 5JZ 
Registered in England No: 551102 

 
 

 

 
To:  Defence Materiel Organisation, Bristow Helicopters Ltd,  
 Den Haag, Redhill Aerodrome,  
 Netherlands. Redhill,  
  Surrey,  
 RH1 5JZ 
  UK 
   
 
Date:  19th February 2021 Contact: 
  Tel: +44  
  @bristowgroup.com 
 
 

 
Evaluation of Final Bid SAR Helicopter Capacity Netherlands Coastguard  
 
Reference:   DMO letter dated 12 February 2021. 
 
Thank you for your letter at Reference in which you asked clarification questions on our final bid for 
the Netherlands Coastguard SAR Helicopter Capacity.  Our detailed response to each of your 
questions is submitted under cover of this letter.  
 
We believe we have answered your clarification questions in full.  However, please do not hesitate to 
contact us should you require any further information. 
 
Yours sincerely, 

Senior Director,  
Search and Rescue, EAMEA 
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Rapportageperiode: 1 december 2020 t/m februari 2021 

Search and Rescue (SAR)-helikopters 

Eind januari zijn de Best And Final Offers (BAFO) ontvangen. 

 Deze 

offertes zijn in de maand februari door de projectgroep beoordeeld. Op 23 februari heeft Defensie de 

beoordeling van de offertes afgerond en is een voorlopig gunningsbesluit opgesteld. In deze 

voortgangsrapportage worden geen bedrijven bij naam genoemd, aangezien de gunning nog niet 

bekend is gesteld aan de markt en marktpartijen de mogelijkheid kunnen aangrijpen om bezwaar aan 

te tekenen.  

De offertes zijn na beoordeling op basis van de vooraf aan de markt bekend gestelde gunningscriteria 

gerangschikt. Er is een duidelijke winnaar, die in ruime mate voldoet aan de gestelde eisen. De 

winnende partij voorziet in: 

Buiten reikwijdte
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Zorgpunt voor beide projecten 

Op het gebied van adequate regelgeving voor de ingebruikname van de capaciteit, zowel op het 

gebied van operationeel toezicht als de werk- en rusttijden, wordt enige vooruitgang geconstateerd. 

De offertes zijn nu opgesteld op basis van een inschatting van de toepasselijke regelgeving c.q. de 

ervaring met regelgeving in het land van vestiging van de aanbieder. Mocht in later stadium blijken 

dat de (nieuwe) Nederlandse regelgeving strenger is, zodat bijvoorbeeld het aantal bemanningen 

moet worden uitgebreid, dan zal de contractant bij de Staat aankloppen voor verrekening van de 

meerkosten. 
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Ministerie van Defensie 

Defensiestaf 

Directie Plannen 

 

Den Haag - Plein-

Kalvermarktcomplex 

Kalvermarkt 32 

2500ES 's-Gravenhage 

Contactpersoon 

 

 

@mindef.nl 

Datum 

      

10 maart 2021 

Nummer 

 

 

 

Onderwerp: Advies aanbesteding SAR-helikoptercapaciteit Kustwacht Nederland 

Refertes: 

a. Besluit Raad voor de Kustwacht voor opdracht voor het starten van de 

aanbesteding SAR-helikoptercapaciteit KWNL, dd. 17 januari 2020. 

b. Positief advies SGMP d.d. 9 maart 2021. 

 

 

Inleiding  

 

Op 28 januari jl. sloot de inschrijving voor de geselecteerde marktpartijen om een 

offerte in te dienen voor de SAR-helikopercapaciteit voor de KWNL. Er zijn 

uiteindelijk zogenaamde Best and Final Offers (BAFO) ingediend.   

  

Op 23 februari heeft het DMO-projectteam de beoordeling van de offertes voor de 

vervanging van de SAR-helikoptercapaciteit afgerond en is een voorlopig 

gunningsbesluit opgesteld. In deze nota informeer ik u hierover en over de nog te 

nemen stappen en besluiten.  

  

In deze nota worden geen bedrijven bij naam genoemd, omdat de gunning nog 

niet bekend is gesteld aan de markt en marktpartijen de mogelijkheid kunnen 

aangrijpen om bezwaar aan te tekenen.  

 
Gunning   

  

Op basis van de vooraf aan de markt bekend gestelde gunningscriteria zijn de 

offertes gerangschikt. De winnende marktpartij voldoet aan de gestelde eisen. 

Daarnaast is deze marktpartij in staat alle opties te leveren binnen het door de 

Raad vastgestelde plafondbedrag.   
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Tijdpad (indien geen bezwaren worden aangetekend)  

  

23 februari 2021  Voorlopig gunningsbesluit bekend 

maart en april 2021 Interne staffing Defensie/directie Inkoop (check 

rechtmatigheid verloop aanbesteding en Voorafgaand 

Financieel Toezicht) 

23 maart 2021 Behandeling voorlopig gunningsbesluit in de Raad 

mei 2021 Bekend stellen voorlopig gunningsbesluit aan de 

marktpartijen   

juni/juli 2021                   Contractondertekening (na einde Alcateltermijn) 

1 juli 2022 Full Operational Capability 

 

Advies aan de Raad voor de Kustwacht  

  

• Conform advies van de SGMP in te stemmen met het bekend stellen van 

het voornemen tot gunning;  

• Toestemming te verlenen aan Defensie/DMO/Directie Inkoop om over te 

gaan tot contractondertekening na afloop van de Alcatelperiode.  

  

Gevraagd besluit  

  

• Defensie te verzoeken het voorlopig gunningsbesluit bekend te stellen aan 

de marktpartijen;  

• Defensie te verzoeken het aanbestedingstraject cf. de hierboven geformu-

leerde uitgangspunten te vervolgen.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerie van Defensie, Directie Plannen 
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Rapportageperiode: maart t/m mei 2021 

Search and Rescue (SAR)-helikopters 

Begin april is het voorlopig gunningsbesluit bekend gesteld aan de marktpartijen. 

 en een kort geding aangespannen, 

dat dient op 28 juni 2021. Inmiddels is de landsadvocaat betrokken en worden in nauwe 

samenwerking de voorbereidingen voor het kort geding uitgevoerd. 

Deze stap betekent dat het project tot stilstand is gekomen. Dit heeft een aantal gevolgen, waarvan 

de belangrijkste is dat er verder op het gebied van deze aanbesteding niets gedaan mag worden, 

anders dan de voorbereiding van de zitting. Het vervolg is afhankelijk van de uitspraak in het kort 

geding. Het is nog te vroeg om te kunnen bepalen of er sprake zal zijn van vertraging bij de 

oplevering van de helikopters ten opzichte van de streefdatum 1 juli 2022. 

Zorgpunt voor project 

Op het gebied van adequate regelgeving voor de ingebruikname van de capaciteit, zowel op het 

gebied van operationeel toezicht als de werk- en rusttijden, wordt enige vooruitgang geconstateerd. 

De offertes zijn nu opgesteld op basis van een inschatting van de toepasselijke regelgeving c.q. de 

ervaring met regelgeving in het land van vestiging van de aanbieder. Mocht in later stadium blijken 

dat de (nieuwe) Nederlandse regelgeving strenger is, zodat bijvoorbeeld het aantal bemanningen 

moet worden uitgebreid, dan zal de contractant bij de Staat aankloppen voor verrekening van de 

meerkosten. 
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 BS/AL/DCO

Van:  DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: donderdag 22 april 2021 10:33
Aan: @zeeland.nl
Onderwerp: RE: Luchthavenbesluit vliegveld Midden-Zeeland

Hartelijk dank! 

Met vriendelijke groet, 

 

Defensie Materieel Organisatie/Directie Materieellogistiek/Projecten  
Ministerie van Defensie  
Kromhout Kazerne| Herculeslaan 1 | 3584 AB | Utrecht | gebouw ,  etage 
| Postbus 90125 | 3509 BB | Utrecht  

M  
@mindef.nl 

www.defensie.nl  

Van: @zeeland.nl> 
Verzonden: donderdag 22 april 2021 10:26 
Aan:  DMO/PROJN/DIP PROJN < @mindef.nl> 
Onderwerp: Luchthavenbesluit vliegveld Midden-Zeeland 

Goedemorgen , 

Als er beroep tegen het wijzigingsbesluit wordt ingesteld dan treedt het besluit wel in werking, maar is dit 
wijzigingsbesluit nog niet onherroepelijk. Wanneer er een voorlopige voorziening met het instellen van beroep 
wordt gevraagd kan bij toekenning van een voorlopige voorziening het besluit (deels) worden geschorst. 

Vriendelijke groeten, 
 

 | Jurist 
T. +  | M. +  | E. @zeeland.nl 

Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg |  
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | @provzeeland | facebook.com/provinciezeeland | 
instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl 
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Van: @mindef.nl @mindef.nl>  
Verzonden: woensdag 21 april 2021 07:30 
Aan: @zeeland.nl> 
Onderwerp: RE: Luchthavenbesluit vliegveld Midden-Zeeland 
 
Goedemorgen  
 
Er schoot mij nog 1 vraag te binnen: heeft een beroep bij de Raad van State een opschortende werking voor het in 
werking treden van het nieuwe Luchthavenbesluit? 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Defensie Materieel Organisatie/Directie Materieellogistiek/Projecten  
Ministerie van Defensie  
Kromhout Kazerne| Herculeslaan 1 | 3584 AB | Utrecht | gebouw ,  etage  
| Postbus 90125 | 3509 BB | Utrecht  

M  
@mindef.nl  

www.defensie.nl  

 
 

Van: @zeeland.nl>  
Verzonden: dinsdag 20 april 2021 15:32 
Aan:  DMO/PROJN/DIP PROJN @mindef.nl> 
Onderwerp: Luchthavenbesluit vliegveld Midden-Zeeland 
 
Beste  
 
Ik heb navraag gedaan bij mijn collega’s van de RUD Zeeland.  
 
Het luchthavenbesluit uitbreiding helikopterbewegingen luchthaven Midden-Zeeland is in juli 2020 door Provinciale 
Staten vastgesteld. Wij hebben voorafgaand al diverse zienswijzen ontvangen. 
Op het moment wachten wij nog op een Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim (VVGL) van IL&T. Zodra IL&T deze VVGL 
heeft afgegeven treedt het Luchthavenbesluit in werking en staat beroep open bij de Raad van State. Naar 
verwachting, gelet op de zienswijzen, denken wij dat er een kans bestaat dat beroep ingesteld zal worden. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Met vriendelijke groeten, 
 

 
 

 | Jurist 
T.  | M.  | E. @zeeland.nl 
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Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg |  
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | @provzeeland | facebook.com/provinciezeeland | 
instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl 
 
 
 
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.  
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
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 BS/AL/DCO

Van:  DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: maandag 26 april 2021 13:30
Aan:  DMO/INKOOP/AIP/ILP
Onderwerp: RE: Luchthavenbesluit vliegveld Midden-Zeeland

Ik was juist bezig met het overzicht voor het dossier Luchthavenbesluit: 

a) eind 2019-begin 2020: ontwerpbesluit ter inzage, 7 zienswijzen ontvangen van:
i. 3 burgers
ii. Vereniging d’Oranjeplaete Arnemuiden (beheerder bungalowpark bij jachthaven)
iii. Zeeuwse Milieufederatie
iv. Stichting Aqua Familia (vertegenwoordigt belangen 63 huiseigenaren)
v. Jachthaven Oranjeplaat en WSV Arnemuiden

Met vriendelijke groet, 

 

Defensie Materieel Organisatie/Directie Materieellogistiek/Projecten  
Ministerie van Defensie  
Kromhout Kazerne| Herculeslaan 1 | 3584 AB | Utrecht | gebouw  
| Postbus 90125 | 3509 BB | Utrecht  

M  
@mindef.nl 

www.defensie.nl  

Van:  DMO/INKOOP/AIP/ILP @mindef.nl>  
Verzonden: maandag 26 april 2021 13:20 
Aan:  DMO/PROJN/DIP PROJN @mindef.nl> 
CC:  DMO/INKOOP/AIP/ILP @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Luchthavenbesluit vliegveld Midden-Zeeland 

Hi  
Thanks voor de terugkoppeling. Dat zou zeer mooi zijn. Het enige wat we natuurlijk niet weten (of jij moet dit via 
directeur MZA hebben vernomen) of NHV al eerder een zienswijze heeft ingediend maar dit zou, mede door jouw 
opmerking dat NHV MZA ook gebruikt voor helikoptervluchten, mij sterk lijken. 

 

Van:  DMO/PROJN/DIP PROJN < @mindef.nl>  
Verzonden: maandag 26 april 2021 11:08 
Aan: , DMO/INKOOP/AIP/ILP @mindef.nl> 
CC:  DMO/INKOOP/AIP/ILP @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Luchthavenbesluit vliegveld Midden-Zeeland 

buiten reikwijdte
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Goedemorgen  
 
Ik denk dat ik zelf het antwoord op je vraag heb gevonden (overigens nog niets gehoord van provincie). In het 
Luchthavenbesluit 2013/2014 is opgenomen: 
 
Beroep 
Belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend over het ontwerp Luchthavenbesluit Midden-Zeeland, de 
adviseurs die advies over het ontwerp Luchthavenbesluit Midden-Zeeland hebben uitgebracht en belanghebbenden 
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over het ontwerp 
Luchthavenbesluit Midden-Zeeland kunnen beroep instellen tegen dit besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. 
 
Wij wijzen u erop dat het beroep niet de werking van het besluit schorst. 
 

1. NHV heeft geen zienswijze ingediend; 
2. NHV is geen adviseur geweest; 
3. En volgens mij vallen ze ook niet onder de laatste groep. 

 
Overigens lijkt mij het nieuwe Luchthavenbesluit ook van belang voor NHV, aangezien ze (volgens directeur MZA) 
vanaf MZA helikoptervluchten uitvoeren o.a. tbv windmolenparken…. 
 
Mvg, 

 
 
 

Van:  DMO/INKOOP/AIP/ILP < @mindef.nl>  
Verzonden: donderdag 22 april 2021 16:40 
Aan:  DMO/PROJN/DIP PROJN < @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Luchthavenbesluit vliegveld Midden-Zeeland 
 
Hi  
Enige punt wat nog interessant is om te vragen vanuit welke hoeken er beroep kan worden ingesteld? Zijn dit de 
officiële instanties of kan bijvoorbeeld een burger dit ook doen. Als dit laatste het geval is zou het natuurlijk kunnen 
zijn dan NHN nu beroep gaat indienen om dit tegen te houden en kunnen we ons daar in de voorbereidingen met de 
Landsadvocaat op voorbereiden. 
 
Gr.   
 

Van:  DMO/PROJN/DIP PROJN < @mindef.nl>  
Verzonden: donderdag 22 april 2021 10:34 
Aan:  DMO/INKOOP/AIP/ILP @mindef.nl>;  
DMO/INKOOP/AIP/ILP < @mindef.nl>; DMO/INKOOP/AIP/ILP 

@mindef.nl>;  DMO/INKOOP/AOID/BDFV @mindef.nl>;  
 DMO/INKOOP/AIP < @mindef.nl> 

Onderwerp: FW: Luchthavenbesluit vliegveld Midden-Zeeland 
 
Goedemorgen allen, 
 
En hiermee is denk ik dan alles gezegd over het nieuwe Luchthavenbesluit Midden Zeeland. 
 
Mvg, 
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Van: @zeeland.nl> 
Verzonden: donderdag 22 april 2021 10:26 
Aan:  DMO/PROJN/DIP PROJN @mindef.nl> 
Onderwerp: Luchthavenbesluit vliegveld Midden-Zeeland 

Goedemorgen  

Als er beroep tegen het wijzigingsbesluit wordt ingesteld dan treedt het besluit wel in werking, maar is dit 
wijzigingsbesluit nog niet onherroepelijk. Wanneer er een voorlopige voorziening met het instellen van beroep 
wordt gevraagd kan bij toekenning van een voorlopige voorziening het besluit (deels) worden geschorst. 

Vriendelijke groeten, 
 

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

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

dubbel: e-mail 20-04-21 15:32



 BS/AL/DCO

Van:  DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: vrijdag 23 april 2021 08:54
Aan: @zeeland.nl
Onderwerp: RE: Luchthavenbesluit vliegveld Midden-Zeeland

Goedemorgen  

Excuses om u nogmaals lastig te vallen over het onderwerp vliegveld Midden Zeeland, maar er zijn ontwikkelingen in 
onze aanbesteding die leiden tot nog een aanvullende vraag. 

Wie kunnen/mogen in beroep gaan tegen het wijzigingsbesluit? Staat dat open voor elke instantie, bedrijf of 
particulier of is dat beperkt tot de partijen die in eerder stadium een zienswijze hebben ingediend? 

Alvast bedankt voor de moeite voor het beantwoorden van deze (hoop ik laatste) vraag. 

Met vriendelijke groet, 

 

Defensie Materieel Organisatie/Directie Materieellogistiek/Projecten  
Ministerie van Defensie  
Kromhout Kazerne| Herculeslaan 1 | 3584 AB | Utrecht | gebouw  
| Postbus 90125 | 3509 BB | Utrecht  

M  
@mindef.nl 

www.defensie.nl  

buiten reikwijdte
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.  
 
This message may contain information that is not intended for you. 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.  

 



 BS/AL/DCO

Van: , DMO/INKOOP/AIP/ILP
Verzonden: dinsdag 20 april 2021 17:02
Aan: , DMO/PROJN/PROJN DIP
CC:  DMO/INKOOP/AIP/ILP;  

DMO/INKOOP/AIP/ILP;  DOSCO/ST DOSCO/I&C;  
 DMO/INKOOP/AIP

Onderwerp: RE: Luchthavenbesluit vliegveld Midden-Zeeland

Hi  
Fijn dat we zo snel nog een antwoord hebben kunnen krijgen. 

Zodra VVGL is afgegeven treedt het Luchthavenbesluit in werking. Daarna kan er nog beroep bij de Raad van State 
worden aangetekend. Apart, je zou zeggen Luchthavenbesluit treedt pas in werking als er geen mogelijkheden voor 
beroep meer zijn. 

M.b.t. in beroep gaan, zouden we nog na kunnen gaan door wie beroep zou kunnen worden aangetekend? Kan dit 
alleen door officiële instanties of ook nog door boze burgers of afgewezen bedrijven? En als er beroep wordt 
aangetekend wat betekent dit voor de werking van het Luchthavenbesluit, wordt dat opgeschort totdat mogelijke 
aanpassingen zijn goed gekeurd? 

Morgenochtend maar even overleggen. 

 

Van:  DMO/PROJN/DIP PROJN @mindef.nl>  
Verzonden: dinsdag 20 april 2021 16:48 
Aan:  DMO/INKOOP/AIP/ILP < @mindef.nl>;  
DMO/INKOOP/AIP/ILP < @mindef.nl>;  DMO/INKOOP/AIP/ILP 

@mindef.nl>;  DMO/INKOOP/AOID/BDFV < @mindef.nl>;  
 DMO/INKOOP/AIP < @mindef.nl> 

Onderwerp: FW: Luchthavenbesluit vliegveld Midden-Zeeland 

Beste allen, 

En hierbij het antwoord van de provincie Zeeland. Voortgang is cf. het gemelde door directeur luchthaven, wel blijkt 
dat er nog een kans bestaat op beroep. (RUD=Regionale Uitvoerings Dienst) 

Mvg, 
 

Dubbel

buiten reikwijdte
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Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg |  
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | @provzeeland | facebook.com/provinciezeeland | 
instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl 
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 BS/AL/DCO

Van:  DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: dinsdag 20 april 2021 16:45
Aan: @zeeland.nl
Onderwerp: RE: Luchthavenbesluit vliegveld Midden-Zeeland

Geachte  

Hartelijk dank voor uw snelle en duidelijk respons! 

Met vriendelijke groet, 

 

Defensie Materieel Organisatie/Directie Materieellogistiek/Projecten  
Ministerie van Defensie  
Kromhout Kazerne| Herculeslaan 1 | 3584 AB | Utrecht | gebouw  
| Postbus 90125 | 3509 BB | Utrecht  

M  
@mindef.nl 

www.defensie.nl  

Van: @zeeland.nl> 
Verzonden: dinsdag 20 april 2021 15:32 
Aan:  DMO/PROJN/DIP PROJN @mindef.nl> 
Onderwerp: Luchthavenbesluit vliegveld Midden-Zeeland 

Beste  

Ik heb navraag gedaan bij mijn collega’s van de RUD Zeeland. 

Het luchthavenbesluit uitbreiding helikopterbewegingen luchthaven Midden-Zeeland is in juli 2020 door Provinciale 
Staten vastgesteld. Wij hebben voorafgaand al diverse zienswijzen ontvangen. 
Op het moment wachten wij nog op een Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim (VVGL) van IL&T. Zodra IL&T deze VVGL 
heeft afgegeven treedt het Luchthavenbesluit in werking en staat beroep open bij de Raad van State. Naar 
verwachting, gelet op de zienswijzen, denken wij dat er een kans bestaat dat beroep ingesteld zal worden. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Met vriendelijke groeten, 

 

 | Jurist 
T.  | M.  | E. @zeeland.nl 

buiten reikwijdte
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 BS/AL/DCO

Van: @bristowgroup.com
Verzonden: woensdag 8 september 2021 09:56
Aan: DMO/PROJN/PROJN DIP
CC: @bristowgroup.com; @bristowgroup.com
Onderwerp: Re: Luchthavenbesluit

Thank you  

Could you provide more information about what information has come from the Province, and from which 
department. 

Kind regards,  

Project Manager - NLCG SARHC 
Bristow Search and Rescue 

NL Mobile nr

UK Mobile nr

@bristowgroup.com 

Confidence in flight. Worldwide. 

From: @mindef.nl < @mindef.nl> 
Date: Wednesday, 8 September 2021 at 07:28 
To: @bristowgroup.com> 
Cc: @bristowgroup.com>, 
< @bristowgroup.com> 
Subject: RE: Luchthavenbesluit 

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize 
the sender and know the content is safe. 

Good morning , 

 

Best regards, 
 

Van: @bristowgroup.com>  
Verzonden: dinsdag 7 september 2021 16:49 
Aan:  DMO/PROJN/PROJN DIP < @mindef.nl> 
CC: @bristowgroup.com>; 
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< @bristowgroup.com> 
Onderwerp: Re: Luchthavenbesluit 

10.2e
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.  

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

Disclaimer 

The information contained in this communication from the sender is confidential. It is intended solely for 
use by the recipient and others authorized to receive it. If you are not the recipient, you are hereby notified 
that any disclosure, copying, distribution or taking action in relation of the contents of this information is 
strictly prohibited and may be unlawful. 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.  
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten.  
 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message 
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no 
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.  
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 BS/AL/DCO

Van:  DMO/INKOOP/AIP
Verzonden: woensdag 8 september 2021 09:06
Aan: , DMO/PROJN/PROJN DIP
CC:  DMO/INKOOP/AIP/ILP;  

DMO/INKOOP/AOID/INKOOPADV;  
DMO/INKOOP/AOID/INKOOPADV

Onderwerp: RE: Luchthavenbesluit

thnx 

Van:  DMO/PROJN/PROJN DIP @mindef.nl>  
Verzonden: woensdag 8 september 2021 08:42 
Aan:  DMO/INKOOP/AIP @mindef.nl> 
CC:  DMO/INKOOP/AIP/ILP @mindef.nl>;  
DMO/INKOOP/AOID/INKOOPADV @mindef.nl>;  
DMO/INKOOP/AOID/INKOOPADV < @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Luchthavenbesluit 

 

Mee eens. 

Mvg, 
 

Van:  DMO/INKOOP/AIP < @mindef.nl>  
Verzonden: woensdag 8 september 2021 08:34 
Aan: , DMO/PROJN/PROJN DIP < @mindef.nl> 
CC:  DMO/INKOOP/AIP/ILP @mindef.nl>;  
DMO/INKOOP/AOID/INKOOPADV @mindef.nl>;  
DMO/INKOOP/AOID/INKOOPADV @mindef.nl> 
Onderwerp: RE: Luchthavenbesluit 

Goed te lezen.

Heeft Bristow al gereageerd op / voorstel gedaan over voorbehoud? 

Van:  DMO/PROJN/PROJN DIP @mindef.nl>  
Verzonden: woensdag 8 september 2021 08:25 
Aan:  DMO/INKOOP/AIP/ILP @mindef.nl>;  
DMO/INKOOP/AIP @mindef.nl>;  DMO/INKOOP/AOID/INKOOPADV 

@mindef.nl>;  DMO/INKOOP/AOID/INKOOPADV @mindef.nl> 
Onderwerp: FW: Luchthavenbesluit 

Goedemorgen allen, 
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Zie onderstaand bericht Bristow: VVGL is officieel gepubliceerd, verder heeft Bristow op basis van hun informatie de 
overtuiging dat LHB binnen twee weken gepubliceerd gaat worden.  
 
Mvg, 

 
 
 
 
 
 

Van: @bristowgroup.com>  
Verzonden: dinsdag 7 september 2021 16:49 
Aan: , DMO/PROJN/PROJN DIP < @mindef.nl> 
CC: @bristowgroup.com>; 

@bristowgroup.com> 
Onderwerp: Re: Luchthavenbesluit 
 
Hi  
 
This was the document we discussed on the call; it does indeed relate to the VVGL which as we know is the last item 
required to publish the already approved new Luchthavenbesluit. 

 has contacted the lawyers in the office of the Gedeputeerde Staten Zeeland and they indicate that publishing 
the Luchthavenbesluit is imminent and to be expected normally in the next 2 weeks. 
For reference; the VVGL was published today, one week after it was issued by ILenT. 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-40455.html 

 
Kind regards,  
 

Project Manager - NLCG SARHC 
Bristow Search and Rescue 
 
NL Mobile nr 

UK Mobile n

@bristowgroup.com  
 
Confidence in flight. Worldwide. 
 
 

From: @mindef.nl @mindef.nl> 
Date: Tuesday, 7 September 2021 at 14:26 
To: @bristowgroup.com> 
Cc: @bristowgroup.com>, 

@bristowgroup.com> 
Subject: RE: Luchthavenbesluit 

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize 
the sender and know the content is safe. 

Hi  
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Thank you for this information, however, this all concerns the VVGL. My specific question relates to the next step: 
the publication of the Luchthavenbesluit. 
 
Best regards, 

 
 
 
 

Van: @bristowgroup.com>  
Verzonden: dinsdag 7 september 2021 15:22 
Aan: , DMO/PROJN/PROJN DIP @mindef.nl> 
CC: @bristowgroup.com>; 

@bristowgroup.com> 
Onderwerp: Re: Luchthavenbesluit 
 
Hi , I have just sent you the information I was referencing; this was in reference to the VVGL and the fact this 
was 
 
Kind regards,
 

Project Manager - NLCG SARHC 
Bristow Search and Rescue 
 
NL Mo

UK Mobile n

@bristowgroup.com  
 
Confidence in flight. Worldwide. 
 
 

From: @mindef.nl @mindef.nl> 
Date: Tuesday, 7 September 2021 at 14:00 
To: @bristowgroup.com> 
Cc: @bristowgroup.com>,  

@bristowgroup.com> 
Subject: Luchthavenbesluit 

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize 
the sender and know the content is safe. 

Hi  
 
Last Friday you mentioned that publication of the new Luchthavenbesluit would be no problem. Do you have some 
more details or did you receive any additional information to support this? 
 
Best regards, 

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

Disclaimer 

The information contained in this communication from the sender is confidential. It is intended solely for 
use by the recipient and others authorized to receive it. If you are not the recipient, you are hereby notified 
that any disclosure, copying, distribution or taking action in relation of the contents of this information is 
strictly prohibited and may be unlawful. 

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

Van: @bristowgroup.com
Verzonden: vrijdag 27 augustus 2021 09:18
Aan:  DMO/PROJN/PROJN DIP; @bristowgroup.com
Onderwerp: Re: VVGL

Hello  
I just spoke to , we expect the VVGL application to be responded to before the end of next week. 
As soon as we have any news I will update you. 
Kind regards,  

 
Project Manager - NLCG SARHC 
Bristow Search and Rescue 
NL Mobile nr

UK Mobile nr

@bristowgroup.com 

Confidence in flight. Worldwide. 

From: @mindef.nl @mindef.nl> 
Date: Friday, 27 August 2021 at 07:55 
To: @bristowgroup.com>, @bristowgroup.com> 
Subject: VVGL 

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize 
the sender and know the content is safe. 

Good morning  
Our State-lawyer  spoke to her briefly yesterday.  
Based on that conversation I think that it would be great if there was any positive news to report about the VVGL. 
Any status known to you, did  contact IL&T? 
Best regards, 

 

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

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

Disclaimer 

The information contained in this communication from the sender is confidential. It is intended solely for use by the recipient 
and others authorized to receive it. If you are not the recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution 
or taking action in relation of the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. 
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 BS/AL/DCO

Van:  DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: dinsdag 31 augustus 2021 16:01
Aan:  DMO/INKOOP/AIP;  

BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdMarOptr;  DMO/INKOOP/AIP/ILP;  
 DMO/INKOOP/AIP/ILP

Onderwerp: VVGL

Beste allen, 

Zojuist bericht ontvangen van Bristow dat het VVGL binnen is! Een belangrijke mijlpaal voor het vervolg van het 
project.  

Ik heb gevraagd of er een officiële publicatie of link is, dat wordt nog nagevraagd. Volgende stap: is dit voldoende 
voor provincie Zeeland om direct over te gaan tot publicatie van het nieuwe Luchthavenbesluit? 

Met vriendelijke groet, 

 

Defensie Materieel Organisatie/Directie Materieellogistiek/Projecten  
Ministerie van Defensie  
Kromhout Kazerne| Herculeslaan 1 | 3584 AB | Utrecht | gebouw  
| Postbus 90125 | 3509 BB | Utrecht  

M  
@mindef.nl 

www.defensie.nl  

buiten reikwijdte
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 BS/AL/DCO

Van: @bristowgroup.com
Verzonden: woensdag 1 september 2021 11:00
Aan: DMO/PROJN/PROJN DIP
CC: @bristowgroup.com
Onderwerp: Re: Question VVGL
Bijlagen: Benodigde gegevens obstakelvlak heli EHMZ.xlsx

Hello  
confirms that the VVGL has has been based on the  specifications and the statement under art 

2a is no restriction for the operation. 
I have attached the data sheet that was submitted as part of the application for the VVGL, which as you see 
references the

If you need any further information please feel free to call me. 
Kind regards,  

Project Manager - NLCG SARHC 
Bristow Search and Rescue 
NL Mobile nr

UK Mobile nr

@bristowgroup.com 

Confidence in flight. Worldwide. 

From: @mindef.nl < @mindef.nl> 
Date: Wednesday, 1 September 2021 at 09:21 
To: @bristowgroup.com> 
Cc: @bristowgroup.com> 
Subject: Question VVGL 

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize 
the sender and know the content is safe. 

Hello , 
In the new VVGL I read in art 2a.: “zoals het gebruik van een grotere helikopter als waarvoor de 
helikopterlandingsplaats ontworpen is”.  

Best regards, 
  

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

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

Disclaimer 
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 BS/AL/DCO

Van: @bristowgroup.com
Verzonden: dinsdag 20 april 2021 13:18
Aan:  DMO/PROJN/PROJN DIP
CC: @bristowgroup.com
Onderwerp: Re: MZ

Beste , 
I will forward you the referenced email, thank you for keeping us informed. 
If there is anything else we can do to assist in this process please let us know. 
Kind regards,  

From: @mindef.nl" @mindef.nl> 
Date: Tuesday, 20 April 2021 at 12:44 
To: @bristowgroup.com> 
Cc: @bristowgroup.com> 
Subject: MZ 
CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize 
the sender and know the content is safe. 

Hi , 
I just finished a telephone call with with some questions we have about the status of the 
Luchthavenbesluit. This information is –at this moment- for our internal use only and will not be shared outside our 
organization. We discussed 

 I understood from  that he sent 
you some information about these subjects. Would you mind sharing that email, as mentioned for our internal use 
only? That would help our legal department to rest assured about the position of MZ. 
For your information: I also contacted Provincie Zeeland with the same questions (date and legal possibilities 
between now and the operational date of the Luchthavenbesluit). 
Best regards, 

 

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

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

Disclaimer 

The information contained in this communication from the sender is confidential. It is intended solely for use by the recipient 
and others authorized to receive it. If you are not the recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution 
or taking action in relation of the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. 
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 BS/AL/DCO

Van:  DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: donderdag 9 september 2021 15:53
Aan:  BS/AL/DJZ/Cluster CR;  DMO/INKOOP/AIP/ILP; 

 BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdMarOptr;  
DMO/INKOOP/AIP

CC:  DMO/INKOOP/AIP/ILP
Onderwerp: RE: artikel 44 vragen SAR-helikopter [PRDF-11016056]

Beste allen, 

Toch weer een stukje goed nieuws, de toezegging van de provincie Zeeland om binnen twee weken het nieuwe 
Luchthavenbesluit te publiceren. Ik denk dat we ons dan ook moeten voorbereiden op de vraag: gaan we contract 
ondertekenen op het moment dat publicatie een feit is? Naar mijn mening (voor wat het waard is) is er dan sprake 
van een acceptabel restrisico, zoals dat bij elke aanbesteding het geval is tot realisatie. 

@ : mail plus bijlagen LA doorsturen naar  ? 

Stel verder voor om onze reactie richting LA op deze manier af te stemmen, ik zal een voorzet geven: 
1. Blij met voornemen publicatie;
2. DMO c.q. Defensie verleent geen vergunningen (vraag 1), ook richten wij ihkv dit project geen basis in (vraag 

2), maar dat doet verder geen afbreuk aan de overige antwoorden;
3. Het wordt tijd dat directeur luchthaven MZ gaat communiceren met Provincie (in kennis stellen van…);
4. Eindoordeel: blij met deze beantwoording en positie van Provincie.

Desgewenst wil ik de coördinatie van beantwoording op me nemen. 

Mvg, 
 

Van: @pelsrijcken.nl>  
Verzonden: donderdag 9 september 2021 15:08 
Aan:  DMO/PROJN/PROJN DIP @mindef.nl>;  BS/AL/DJZ/Cluster CR 
< @mindef.nl>;  DMO/INKOOP/AIP/ILP @mindef.nl>;  
DMO/INKOOP/AIP/ILP < @mindef.nl>;  BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdMarOptr 

@mindef.nl>;  DMO/INKOOP/AIP < @mindef.nl> 
CC: @pelsrijcken.nl>; @pelsrijcken.nl> 
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 | senioradvocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 
11756, 2502 AT Den Haag |  | @pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl | LinkedIn 
Printen, echt nodig? 

Van: @zeeland.nl> 
Verzonden: donderdag 9 september 2021 13:15 
Aan: @pelsrijcken.nl> 
Onderwerp: artikel 44 vragen SAR-helikopter 

Beste  

Bedankt voor je mail met de uitspraak.  
Bijgevoegd tref je de Artikel 44 vragen die door Groenlinks Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten (GS) zijn 
gevraagd met beantwoording door GS. Afgelopen dinsdag zijn de vragen door GS vastgesteld, gepubliceerd en aan 
de Staten gezonden. 

Nu we van ILenT de Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim hebben ontvangen zullen wij het Luchthavenbesluit 
publiceren in het Provinciaal Blad en ter inzage leggen voor beroep. 
Hiermee treedt het Luchthavenbesluit direct in werking. Dit zal binnen 14 dagen gebeuren. 

Groeten  

 | Jurist 
T.  | M.  | E. @zeeland.nl 

Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +  
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | www.zeeland.nl | @provzeeland | facebook.com/provinciezeeland | 
instagram.com/provinciezeeland | dataportaal.zeeland.nl 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten 
waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u 
verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een 
overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap 
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 
27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie 
rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene 
voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs 
elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden. 

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally 
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privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All 
our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the 
Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever 
Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of Commerce 
Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions which 
include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 36/2020. 
Our general terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-terms-and-conditions 
and upon request we will provide you with a copy, free of charge.  
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 BS/AL/DCO

Van:  BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdMarOptr
Verzonden: woensdag 15 september 2021 15:01
Aan: DMO/PROJN/PROJN DIP
Onderwerp: FW: vragen GL en antwoorden en brief ILT

Hi  

Zie graag hieronder. 

Lijkt mij goed dat dit meegenomen wordt in de lopende discussies. Aan wie moet dit allemaal gestuurd worden? Of 
zet jij dit nog verder uit? 

Ik verneem het graag. 

Hartelijke groet, 
 

 

.................................................................................
Directie Plannen 
Defensiestaf 
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 28 | 2511 BS | Den Haag | Kamernummer  
Postbus 20701 | 2500 ES | Den Haag | MPC 58B 
.................................................................................. 
M +  

@mindef.nl 
www.defensie.nl

Disclaimer: De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie 
bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te 
nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of 
verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen, het origineel te vernietigen op al uw systemen en 
contact op te nemen met de afzender. 

Disclaimer: The information sent in this email is intended solely for the addressee(s) and may contain personal or confidential information. Use of this 
information by anyone other than the addressee(s) and use by those who are not authorised to take note of this information is prohibited. If you are not the 
addressee or are not authorised to take note of this information, the disclosure, reproduction and/or distribution of this information to third parties is not 
permitted and you are requested to return this message, destroy the original on all of your systems and to contact the sender. 

From: @minienw.nl>  
Sent: woensdag 15 september 2021 12:26 
To:  BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdMarOptr < @mindef.nl> 
Subject: vragen GL en antwoorden en brief ILT 

Hallo  

Zoals je waarschijnlijk weet heeft GL binnen de provincie Zeeland vragen gesteld over artikel 44 van het reglement 
van orde inzake vliegveld Midden Zeeland. 
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Deze vragen zijn op 7 september jl. beantwoord. Hierbij de vragen en antwoorden. Zie vraag 3 met antwoord. PS 
geeft aan niets te weten van een aanvraag, maar deze moet wel passen binnen de voorwaarden van het 
luchthavenbesluit. Wordt dat niet getoetst door de Provincie? En van belang voor het volgende. 
Ben je op de hoogte dat ILT bijgaande brief heeft gestuurd? Zie laatste alinea. (Dit laatste deel ik op advies (dat ik 
vandaag kreeg) van onze directie Luchtvaart).  

Vrgr 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht 
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De 
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden 
aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. 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.  

10.2e
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 BS/AL/DCO

Van: @bristowgroup.com
Verzonden: dinsdag 20 april 2021 13:23
Aan: , DMO/PROJN/PROJN DIP
CC: @bristowgroup.com
Onderwerp: FW: Verzoek bevestiging status van afhandeling wijziging luchthaven besluit 

Midden Zeeland

Hello  

Please see below the email from which you referenced in relation to clarification on the 
progression of the Midden Zeeland Airfield decree amendment. 
We remain available to provide further support as required. 

Kind regards,  

Bid Manager – NLCG SARHC
Bristow Search and Rescue 

NL Mobile nr 

UK Mobile nr

@bristowgroup.com 

Confidence in flight. Worldwide. 

From: @ .nl> 
Date: Tuesday, 20 April 2021 at 12:33 
To: @bristowgroup.com> 
Subject: FW: Verzoek bevestiging status van afhandeling wijziging luchthaven besluit Midden Zeeland 

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize 
the sender and know the content is safe. 

Beste , 

De wijziging van het luchthavenbesluit is vastgesteld door de Provincie. 
Momenteel is de verklaring veilig gebruik luchthaven aangevraagd bij Ilent. 
Hier dienen we alleen aan te geven dat de vliegrouten vrij van obstakels zijn, inhoudelijk kunnen hier er geen 
wijzigingen uit voort komen. 
AS vrijdag is daar het laatste overleg over waarna ik verwacht binnen enkele weken de wijzigingen van kracht zijn en 
het nieuwe luchthavenbesluit in werking treed. 
Onder het huidige luchthaven besluit zijn de SAR vluchten ook toegelaten omdat deze onder defensievluchten 
vallen. 
De privatisering van de SAR en HEMS vluchten zijn dan ook de aanleiding om deze vluchten als zodanig te 
omschrijven om verwarring te voorkomen en zijn in het nieuwe luchthaven besluit apart vernoemd. 
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Hopende je hiermee van dienst te zijn, 

Met vriendelijke groet, 

Zeeland Airport BV 
Vliegveld Midden Zeeland 
Calandweg 36 
4341 RA ARNEMUIDEN 

Van: @bristowgroup.com>  
Verzonden: dinsdag 20 april 2021 10:23 
Aan: @vliegveldzeeland.nl 
CC: @bristowgroup.com> 
Onderwerp: Verzoek bevestiging status van afhandeling wijziging luchthaven besluit Midden Zeeland 

Geachte , 

Zoals besproken, zou jij bevestiging of aanvullingen kunnen geven over het volgende: 
De Provinciale Staten van Zeeland hebben op 10 juli 2020 een ontwerp besluit genomen om de verordening 
luchthavenbesluit Midden Zeeland aan te passen.  

Dit ontwerp besluit zal binnen korte tijd, en zonder wijzigingen die onze voorgenomen SAR operatie beïnvloeden, in 
werking treden. 
Kun je aangeven waar de afhandeling van het besluit zich exact bevindt en bevestigen dat er geen punten van 
discussie zijn die de SAR operatie zouden beïnvloeden? 

Kun je een inschatting geven van een datum waarop de nieuwe verordening luchthavenbesluit gepubliceerd zal 
worden? 
Indien beschikbaar zou verdere onderbouwing of verificatie waarover je beschikking hebt zeer welkom zijn. 

Bij voorbaat dank voor je antwoord en met vriendelijke groet, 

Bristow Search and Rescue 

NL Mobile nr 
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UK Mobile nr 

@bristowgroup.com 

Confidence in flight. Worldwide. 

Disclaimer 

The information contained in this communication from the sender is confidential. It is intended solely for 
use by the recipient and others authorized to receive it. If you are not the recipient, you are hereby notified 
that any disclosure, copying, distribution or taking action in relation of the contents of this information is 
strictly prohibited and may be unlawful. 
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 BS/AL/DCO

Van: @bristowgroup.com
Verzonden: dinsdag 7 september 2021 15:21
Aan:  DMO/PROJN/PROJN DIP
Onderwerp: FW: Notitie obstakelvlakken Vliegveld Midden-Zeeland

Hi , hierbij de aanvraag zoals deze is gedaan waarin je kan zien dat de  als benchmark is genomen. De 
inhoud heeft  aangemerkt als vertrouwelijk. 
Met vriendelijke groeten,

Project Manager - NLCG SARHC 
Bristow Search and Rescue 
NL Mobile nr

UK Mobile nr

@bristowgroup.com 

Confidence in flight. Worldwide. 

From: @ .nl> 
Date: Friday, 3 September 2021 at 13:36 
To: @bristowgroup.com> 
Subject: Fwd: Notitie obstakelvlakken Vliegveld Midden-Zeeland 

CAUTION: This email originated from outside of the organization. Do not click links or open attachments unless you recognize 
the sender and know the content is safe. 

 
Hierbij het dokument waarop de beschikking is afgegeven. 
De wordt bij naam en toenaam genoemd. 
De inhoud is vertrouwelijk. 

 
 voor iOS downloaden 

Van: (Adecs Airinfra Consultants BV) @airinfra.eu> 
Verzonden: woensdag, juli 28, 2021 10:21 AM 
Aan: 
Onderwerp: RE: Notitie obstakelvlakken Vliegveld Midden-Zeeland  
Hi  
Ik heb de coördinaten van de FATO toegevoegd. 
Over de Safety Area afmetingen: dit is correct in het document vermeld. De breedte van de Safety Area is 0,25 x D, 
wat gelijk is aan 4,4 meter.  
In het figuur geven wij de diameter aan van de cirkel, en in dat geval geldt dat de 4,4 meter natuurlijk aan beide 
kanten toegevoegd moet worden, dus 8,8 meter in totaal. Ik heb het in de tekst met een zin verduidelijkt. 
Mvg, 

 
Met vriendelijke groet, 

www. .nl 
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email: @ .nl
BTW 
KVK  
Bankrekno.: 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 

Airport Consultant 

e-mail: @airinfra.eu web: www.airinfra.eu
tel.: mob.:

post:
Prinses Beatrixlaan 542 | 2595 BM | Den Haag | The 
Netherlands 

Disclaimer

The information contained in this communication from the sender is confidential. It is intended solely for use by the recipient 
and others authorized to receive it. If you are not the recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution 
or taking action in relation of the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. 
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Beste allen, 
Ter info de mail die ik zojuist verstuurde aan de Provincie Zeeland!
Groet  

| senioradvocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den 
Haag | +31 70 | @pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl | LinkedIn 

Printen, echt nodig?

Beste , 
Dank voor je bericht! Vanmiddag belden wij al even. Als besproken besteedt het Ministerie van 
Defensie Search and Rescue Helicopter diensten aan voor de Nederlandse Kustwacht. De Kustwacht is 
(kort gezegd) een onderdeel van de Staat dat valt onder meerdere ministeries. De Kustwacht is dus 
niet een Defensie onderdeel. De uitvoering van SAR helikoptervluchten wordt met deze aanbesteding 
aan een particuliere marktpartij uitbesteed, de helikopters blijven eigendom van de marktpartij. Er zal 
geen militair personeel aan boord zijn van de helikopters. De argumenten die jij noemde onder punt 1 
en 2 (zie hieronder geel gemarkeerd) kloppen dus niet (meer), zo meldde Defensie mij. 

Ter achtergrond is het ook goed om te weten dat in de aanbesteding één partij heeft aangeboden dat 
zij de SAR vluchten in de toekomst zal gaan uitvoeren vanaf Midden-Zeeland onder het nieuwe 
Luchthavenbesluit. Deze partij is de voorlopige winnaar van de aanbesteding. De komt 
in kort geding op tegen deze voorlopige gunning en lijkt niet op de hoogte van het nieuwe 
Luchthavenbesluit en stelt uitsluitend dat de voorlopige winnaar niet kan gaan vliegen vanaf Midden- 
Zeeland gelet op de bepalingen van het huidige Luchthavenbesluit. 
In dat licht heeft Defensie willen informeren bij de Provincie Zeeland wat de huidige stand van zaken is 
m.b.t. het nieuwe Luchthavenbesluit. Dit is immers naar wij begrijpen in juli 2020 door Provinciale 
Staten vastgesteld maar is (nog) niet inwerking getreden. 
Als besproken zou Defensie geholpen zijn als de Provincie ons kort zou kunnen berichten wat de 
huidige status/stand van zaken is m.b.t. dit nieuwe Luchthavenbesluit en wat de verwachte 
doorlooptijd tot inwerkingtreding nog is, zodat wij met dit bericht de rechtbank en partijen juist 
kunnen informeren. 
Mocht je nog vragen hebben of willen overleggen bel dan gerust. 
Vriendelijke groet, 

| senioradvocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den 
Haag | +31 70 | @pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl | LinkedIn 

Printen, echt nodig?
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Artikel 4 Luchthavenluchtverkeer
1. Op de luchthaven is uitsluitend burgerluchtverkeer met vliegtuigen met een maximum start-gewicht van 6.000 kg, 
helikopters met een maximaal startgewicht van 6.000 kg, gyroplanes, zweefvliegtuigen en vrije ballonen toegestaan.
2. In afwijking van het eerste lid is op de luchthaven gebruik van militaire vliegtuigen of militaire 
helikopters alleen toegestaan indien de bewegingen plaatsvinden ten behoeve van vluchten die voor 
bijzonder personenvervoer noodzakelijk zijn, operationeel noodzakelijke vluchten en oefenvluchten.
3. Het maximaal aantal vliegbewegingen per gebruiksjaar met burgervliegtuigen, helikopters, gyroplanes en militaire 
vliegtuigen en helikopters op de luchthaven is 46.558. Binnen dit maximaal aantal vliegbewegingen per gebruiksjaar is 
het toegestaan maximaal 800 bewegingen met helikopters te laten plaatsvinden, waarvan maximaal 60 bewegingen 
buiten de daglichtperiode mogen plaatsvinden ten behoeve van helikopters in het kader van spoedeisende hulpverlening 
en/of de uitoefening van politietaken als bedoeld in artikel 3 van de Politiewet 2012.

militaire helikopters zijn alleen toegestaan indien de bewegingen plaatsvinden ten behoeve van 
vluchten die voor bijzonder personenvervoer noodzakelijk zijn, operationeel noodzakelijke vluchten en 
oefenvluchten. 
Wij zouden kunnen redeneren dat een SAR helikopter onder militaire helikopters valt omdat:

 

11.1

11.1

11.1

11.1

10.2e

10.2e
10.2e

10.2e 10.2e

10.2e
10.2e

10.2e
10.2e

10.2e 10.2e



Geachte mevrouw, 
Zojuist sprak ik u samen met mijn collega (cc) over het nieuwe Luchthavenbesluit 
Midden-Zeeland. Als besproken bellen wij namens het ministerie van defensie in de aanbesteding 
Search and Rescue Helicopter Capacity en zouden wij graag met de RUD overleggen over de stand van 
zaken met betrekking tot dit besluit.
Wij horen graag of dat zo meteen zou schikken. 
Vriendelijke groet, 

| senioradvocaat | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den 
Haag | +31 70 | @pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl | LinkedIn 

Printen, echt nodig?
 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het 
beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de 
afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 
van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en 
ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn 
gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene 
voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op 
andere wijze kosteloos aan u toegezonden. 
 
This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not 
the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an 
agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 
N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with 
the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions 
which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general 
terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-terms-and-conditions and upon request we will provide 
you with a copy, free of charge. 
 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het 
beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de 
afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 
van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en 
ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn 
gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 36/2020. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene 
voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op 
andere wijze kosteloos aan u toegezonden. 
 
This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. If you are not 
the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an 
agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 
N.V. and the client. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with 
the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions 
which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 36/2020. Our general 
terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.nl/en/general-terms-and-conditions and upon request we will provide 
you with a copy, free of charge. 
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