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EijlagenGeachte ,
Geen

Bij brief van 25 januari 2022, ontvangen op 5 februari jl., heeft u een verzoek
ingediend als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van de Wet open overheid (Woo).
In uw verzoek vraagt u naar aantallen Beams die in 2022 zijn uitgevoerd door de Bij beantwoording, datum,

C-130 Hercules-transportvliegtuigen op respectievelijk: (i) Vliegbasis Eindhoven, onze referentie en onderwerp

(ii) Vliegbasis Volkel en (iii) Vliegbasis Leeuwarden. Bovendien vraagt u om (iv)
verme en.

een overzicht van aantallen andersoortige tactische naderingen die door de
Koninklijke Luchtmacht en diens bondgenoten op vliegbasis Eindhoven zijn
uitgevoerd. Van deze tactische naderingen wenst u ook de bijbehorende
vlieghoogten te ontvangen.

Over de Beam heeft u in het verleden al diverse vragen gesteld. De Beam betreft
een tactische nadering, waarbij het vliegtuig haaks over de landingsbaan vliegt,
een bocht van 270 graden maakt en landt.

Besluit
In antwoord op verzoek maak ik de gevraagde aantallen Beams die in 2022 zijn
uitgevoerd op de door u genoemde vliegbases met dit besluit openbaar. Daarnaast
verstrek ik ook een overzicht van andere tactische naderingen die door C-130
Hercules-transportvliegtuigen op vliegbasis Eindhoven zijn uitgevoerd.

De gegevens zijn afkomstig uit het operationeel management- en
informatiesysteem (OMIS), dat onder meer gebruikt wordt voor dagelijkse
planningen en trainingen. Het door u gevraagde overzicht van de vlieghoogten van
de tactische naderingen valt niet uit dit systeem te halen. Voor het achterhalen
van dergelijke gegevens dienen immers radarbeelden handmatig te worden
geraadpleegd die in een ander systeem zijn gelogd. Een door u gevraagd overzicht
bestaat dus niet. Evenmin vloeit uit de Woo de verplichting voort om een dergelijk
overzicht desgevraagd op te stellen. Zo volgt uit vaste jurisprudentie van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zie onder meer de uitspraak
van 2 maart 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AS8433) dat de Woo slechts het recht geeft
op informatie neergelegd in documenten en verplicht de Woo niet tot het vergaren
van informatie dan wel het bewerken of opstellen van documenten. Het door u
gevraagde overzicht veronderstelt onder meer dat gegevens uit diverse ICT
systemen van Defensie moeten worden verzameld en vervolgens aan elkaar
moeten worden gekoppeld. Als vermeld, strekt de Woo niet zo ver.
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1) Beam naderingen op Vliegbasis Eindhoven 2022
b,4AMC RWY 03

1 Shallow Beam 1 74

eh t1 ACC Volke) - RWY -——— c RWY 06R
IBeam 4 1

iii Beam naderingen o Viie basis Leeuwarden 2022
en cli RWY 23

Beam south 2 2
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Datum 1 0 MAART 2023

RWY21 .

Shallow straight in 8
Teardrop 5 2
Teardrop East 4
Teardrop West 9
Steep straight in 1
Steep Overhead 3

De Minister van Defensie
voor dee
De Secr4taris-Generaal,

/ mr. G.E%I\. van Craaika,ip t

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit bezwaar indienen bij de Minister van
Defensie. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan DienstenCentrum Juridische Dienstverlening, Commissie
advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift moet zijn
ondertekend, een dagtekening bevatten en van de naam en het adres van de indiener zijn voorzien. Uit het
bezwaarschrift moet duidelijk blijken tegen welk besluit en op welke gronden bezwaar wordt gemaakt.

ii) Beam naderingen op Viieqbasis Volkei 2022

iv)

Onze referentie

BS2023007018

Overige tactische naderingn op Viiegbais Eindhoven 2022

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

HoogaChtend,
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