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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Wednesday, 29, 2020, 12:09 AM
To: ‘ mindef.nI” mindef.nI>; ‘ mindef.nI”

mi ndef. ni>
Cc: ‘ rijksoverheid.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nI>
Subject: RE: net binnengekomen commentaar Stas

Ik denk dat de samenvatting van het RVB-rapport niet het belangrijkste punt zou moeten zijn, maar ik heb daar nu even gericht
naar gekeken.
Het is niet dat ik persé mijn formuleringen erdoor wil drukken, maar ik stel vast dat de aanpassingen die zijn gedaan naar
aanleiding van het eerdere commentaar van de stas vrijwel allemaal wederom niet (geheel) de goedkeuring kunnen
wegdragen. Ik heb overigens moeite om alle teksten te kunnen lezen...
Ik krijg het idee dat we sommige zinnen maar beter helemaal kunnen schrappen. Daarmee trek je informatie uit de
samenvatting weg, maar vermijd je ook verkeerde interpretaties van sommige passages.
Ik zal proberen daar woensdagochtend een nieuw voorstel voor te doen.
Over de conclusie moeten we het misschien nog even hebben. Ik krijg het gevoel dat de stas daar wel heel graag eigen teksten
in wil hebben en ik betwijfel of wij — als de stellers van het rapport — dat wel zé willen steunen... Misschien moet de stas iets
meer afstand nemen van de rapporten die haar zijn aangeboden en moet ze hr conclusies en interpretaties daarvan
nadrukkelijker in de appreciatiebrief zetten. Dan voorkomt ze ook dat zij zélf nadrukkelijk op de rapporten kan worden
aangesproken.
Misschien moeten jullie die meenemen in je overleg.
Groet,

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 28 januari 2020 17:16
Aan: mindef.nl
CC: rijksoverheid.nI>;

rijksoverheid.nI>; mindef.nl
Onderwerp: net binnengekomen commentaar Stas

Een hardcopy ligt op je bureau. Ik heb jouw inzichten nodig om dit te kunnen begrijpen en verwerken.
Mvg

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. 1f 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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From: ‘ rijksoverheid.nl>
Sent: Wednesday, 29, 2020, 5:23 PM
To: “ mindef.nl” < mindef.nI>;

rijksoverheid.nl>; ‘ mindef.nl”

________

mindef.nI>
Subject: RE: nieuwe tijdplan Herwijnen

Heren,
Ik reageer even op het tijdschema in verband met de consequenties voor de klaarliggende vvgb’s.
De publicatie in de SC (van het RCR besluit) is verschoven naar vr 14/2. Ik begrijp dat dit niet anders kan.
De communicatie met de gemeente (inclusief onderliggende stukken is op vr 7/2. De Kamer krijgt alle stukken op ma 10/2.
De website zal ook op ma 10/2 alle stukken publiceren.
Met andere woorden: op maandag 10/2 wordt alles openbaar en kan heel Nederland kennis nemen van de verschillende
rapporten en het RCR-besluit van de staatssecretaris.
Is het dan een bezwaar om het verstrekken van de vvgb voor het windpark Noord-Beveland ook op 10/2 te laten gebeuren?
Dan kan met goed fatsoen toch niemand stellen dat dit vooruitloopt op het bekend maken van de stukken?
Als we moeten wachten tot n de publicatie in de SC (een week later), dan stellen we het vertrouwen van de initiatiefnemers
van het windpark wel erg op de proef, vrees ik.
De andere klaarliggende vvgb (A16 in Noord-Brabant), kan prima wachten tot na die publicatiedatum. Dat komt niet op een
dag.
Hoor graag

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 29 2020 16:24
Aan: rijksoverheid.nl>; FI mindef.nl;

rijksoverheid.nl>; tno.nl; mindef.nl;
tno.nl; ni

Onderwerp: nieuwe tijdplan Herwijnen en check op (on)juistheden versie 10
Beste collega’s,

Een nieuwe versie de (10e) heeft zonet, na een loos alarm op het PKC waardoor iedereen naar buiten moest, het
daglicht gezien. Zo goed als mogelijk hebben en ik de aantekeningen van de Stas van gistermiddag verwerkt.
Dat was een flinke klus. Deze versie gaat mee in de avondpost voor de Stas (die deze week toch niet op reis is
gegaan). Morgen komen daar waarschijnlijk nog een serie opmerkingen bij.
Willen jullie even checken op feitellike (on)iuistheden en als het echt niet klopt een tekstvoorstel doen? Svp voor
morgen 11.00u. Morgenmiddag maak ik het gehele pakket af. De concept-brief aan de gem W Betuwe doe ik

daarbij op basis van de hopelijk dan goedgekeurde formuleringen
Het plan is nu conform bijgevoegd tijdschema. Publicatie Staatscourant is een week opgeschoven.
Merci.
Mvg

Dit bericht kan informatie be’atten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dt bericht abusievelijk aan u is
toegezonden woidt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te veRvijoeren. De Staat aenvaardt geen aansprakelijkheid voor
schaus van rele aard zr die verband houdt met risico’s ei bonnen aan het elektronsch verzenden an beiichten
This message may contain ntormation that is not intended for you t you are not the acidresse or if this message was cent to you by
roistake you are requested to inform ue sender and delete the nEssene The Stete accepts no liability for -Joncoe of any kind resulting from
the risks inherent in the electronic transmission of messages
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Wednesday, 29, 2020, 1:01 PM
To 1 mindefnl mindefnl> mindefnl”

mindef.nl>
Cc: ‘ rijksoverheid.nI>
Subject: Samenvatting, alternatieve tekst
Attachments: Samenvatting, alternatieve tekst.docx

Heten,

Bijgaand mijn verwerking en becommentariëring van het 2e commentaar van de stas op de samenvatting. Het merendeel neem
ik over. Ik vind wel dat het misschien iets consequenter zo moeten. Zie mijn opmerkingen in de kantlijn.

Dit beich: krn informatie bevatten di nier voor u is bestemo Indien u niet cie oeadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
inacC:oner wordt u verzocht dat aa de ef:ender te ceioen en het berichtte verwijderen De Staat aervaardt geen aanacrakz vii heid voor
s:riade van welke aard ook die verband houdt met riv:c s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This iessa:e may contain information that is not intended for you 1f you are not the addiessee or if this nessace was sentto you by
mistake OLi are requested to inform the sender and osiete the message The State accsprs no iabilirv for damage of any kind esulting from
the riaks inherent in the electronic transmission of messsces
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From: rijksoverheid.nl>
Sent: Thursday, 30, 2020, 11:19AM
To: “ mindef.nl’” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef. nI>
Cc: ‘ mindef.nl” mindef.nl>
Subject: RE: nieuwe tijdplan Herwijnen en check op (on)juistheden versie 10
Attachments: grove planning versie 3001 2020.docx

e.a.,
Bijgaand een grove planning RCR/RIP radar. Deze wijkt op een aantal punten af van jullie PPT plaatje.
Even bellen hierover?

Van: mindef.nl < mindef.nI>
Verzonden: donderdag 30 2020 11:03
Aan: mindef.nl; tno.nl; tno.nl;

rijksoverheid.nl>; mindef.nl;
rijksoverheid.nl>

CC: mindef.nl; ni
Onderwerp: RE: nieuwe tijdplan Herwijnen en check op (on)juistheden versie 10
Dank voor jullie commentaar.
NB, ik probeer dat in te voegen tussen het aanvullende commentaar wat ik van de Stas
verwacht.
Vwb de frase: Ik (stas) heb beide rapporten met de gemeente West Betuwe en de Provincie
Gelderland op 7 februari ii. Qedeeld.
Jullie vragen: Wanneer gaat deze brief uit? Na 7 feb 2020? Hoe verhoudt zich dat met de
laatste zin dat de rapporten persoonlijk met de burgemeester zijn gedeeld? Dat is toch al
eerder dan op 7 februari?
Idee cfm de ppoint (waarvan de nieuwste bijgevoegd): deze kamerbrief wordt ma 10 feb

verstuurd, daarin kan Stas dus verwijzen naar de vrijdag de 7e feb j.I.. Ja, inzet is dat ze
volgende week de burgervader telefonisch spreekt.
Overigens, 3 feb staat een gesprek tussen en wethouder gem WBetuwe gepland.
Mvg

From: BS/AL/DJZ/Cl BST< mindef.nl>
Sent: donderdag 30 2020 09:00
To:’ tno.nl>; tno.nl>;

AL/DS/DAOG < mindef.nl>; rijksoverheid.nl;
DMO/PROJN/STGP mindef.nl>; riiksoverheid.nl;
ni

Subject: RE: nieuwe tijdplan Herwijnen en check op (on)juistheden versie 10
Enkele aanvullende opmerkingen in de kantlijn in de versie van
Hartelijke groeten,

Van: tno.nl>
Verzonden: donderdag 30 2020 08:24
Aan: ( tno.nl>; AL/DS/DAOG

mindef.nl>; riiksoverheid.nl; DMO/PROJN/STGP
mindef.nl>; riiksoverheid.nl; BS/AL/DJZ/Cl

BST< mindef.nl>; nI
Onderwerp: RE: nieuwe tijdplan Herwijnen en check op (on)juistheden versie 10
Goedemorgen collega’s



Het is mij, ondanks mijn uitgesproken verwachting, gisterenavond niet meer gelukt om te reageren. Ik

had mijn aandacht even voor privézaken nodig.
In de bijlage mijn bijdragen aan Versie 10.

M .vr.gr.

T+31(
Senior research scientist M Location From.

Electronic Defence E tno.nl

AnoaHon
ar IIB fl5

< th
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you eil @tno.
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, nI>
for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of —

messages. Sent:
woensd

ag29 2020 18:05
To: mindef.nl; rijksoverheid.nl; mindef.nl;

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

Subject: RE: nieuwe tijdplan Herwijnen en check op (on)juistheden versie 10
Paar korte punten:

a) TNO heeft geen nulmeting gedaan. Wordt gedoeld op de metingen die TUV Rheinland heeft
gedaan? Die waren toch niet nabij Broekgraaf 1?

b) Tijdens inloopavond ... : Gaat RIVM ook toelichten? Is dat zeker?

c) Metingen: na de plaatsing, niet tijdens de plaatsing.

d) Mijn opinie over de verklaring van geen bezwaar heb ik eerder geventileerd.

Vriendelijk groetend,

From: mindef.nl < mindef.nl>

Sent: Wednesday, 29, 2020 4:24 PM

To: riiksoverheid.nl; mindef.nl; riiksoverheid.nl;
tno.nl>; mindef.nl; t

tno.nl>; nI

Subject: nieuwe tijdplan Herwijnen en check op (on)juistheden versie 10
Beste collega’s,

Een nieuwe versie de (lOo) heeft zonet, na een loos alarm op het PKC waardoor iedereen naar buiten moest, het
daglicht gezien. Zo goed als mogelijk hebben en ik de aantekeningen van de Stas van gistermiddag verwerkt.
Dat was een flinke klus. Deze versie gaat mee in de avond post voor de Stas (die deze week toch niet op reis is
gegaan). Morgen komen daar waarschijnlijk nog een serie opmerkingen bij.
Willen jullie even checken op feitelijke (on)juistheden en als het echt niet klopt een tekstvoorstel doen? Svp voor
morgen 11.00u. Morgenmiddag maak ik het gehele pakket af. De concept-brief aan de gem W Betuwe doe ik
daarbij op basis van de hopelijk dan goedgekeurde formuleringen
Het plan is nu conform bijgevoegd tijdschema. Publicatie Staatscourant is een week opgeschoven.
M erci.
Mvg

From: AL/DS/DAOG

Sent: woensdag 29 2020 16:05

To: (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>;



BS/AL/BSG < mindef.nl>
Cc: AL/HDB mindef.nl>
Subject: EW: HERWIJNEN 2020 01 29 aanbiedingsbrief aan TK en EK met TC (9)+dci

Hierbij de concept aanbiedingsbrief rapporten Herwijnen voor EK en TK. Die voor gem West Betuwe (i.a.a.) Prov
Gelderland volgt op basis van goedgekeurde teksten van voorliggende brief.
Mvg

From: AL/HDB mindef.nl>
Sent: woensdag 29 2020 15:58
To: AL/DS/DAOG < mindef.nl>
Cc: AL/HDB mindef.nl>
Subject: HERWIJNEN 2020 01 29 aanbiedingsbrief aan TK en EK met TC (9)+dci

graag TC en schone versie printen voor STAS
Erna II aan Luttge en Koebrugge cc mij
En delen met WG

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. 1f 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. 1f 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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Grove planning RCR/RIP militaire radar Herwijnen

- Kennisgeving besluit lokale media

- Publicatie besluit RCR

- Publicatie Voorontwerp Inpassingsplan

- Eerste inloopbijeenkomst

- Publicatie Ontwerp RIP en besluiten

- Tweede inloopbijeenkomst

- Publicatie definitief RIP en besluiten

- Start bouw

- Beroepstermijn mcl mogelijke uitspraak RvS

12 februari 2020

14 februari 2020

27 maart 2020

week van 13 april 2020

5 juni 2020

week 15 juni 2020

25 september 2020

30 november 2020

21 mei 2021
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From: DMO/PROJN/STGP’ mindef.nl>
Sent: Friday, 31, 2020, 1:45 PM
To: ‘ AL/HDB” mindef.nl>
Subject: RE: HERWIJNEN proces

Kvo
Heb RVB en TNO geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mindef.nl

AL/HDB mindef.nI>
Verzonden: vrijdag 31 2020 12:00
Aan: DMO/PROJN/STGP mindef.nI>;

AL/DS/DAOG < mindef.nI>; , BS/AL/H DB/Stafbu reau

@ mi nd ef. ni>
CC: AL/HDB mindef.nl>
Onderwerp: HERWIJNEN proces

Net met STAS gesproken
We gaan RCR doorzetten
Vandaag belt ze Burgemeester en kondigt dit aan
Maandag kan na haar gesprek een kopie van elk rapport achterlaten

maandag blokken voor Kamerbrief, zorg dat je in de ochtend alvast begin met
verwerken commentaar en overleggen met secretariaat als dingen niet leesbaar zijn

van 12 tot 1330 inplannen schrijfsessie
Vragen dan bellen

Directeur Integraal Beleid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M+
mindef.nI

www . defensie. n 1
Secretariaat:

T:
(op woensdag flex)
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From: ‘ Ing., DMO/PROJN/PRO]N DIP” < mindef.nl>
Sent: Fciday, 31, 2020, 1:55 PM
To: ‘ AL/HDB’ mindef.nl>;
DMO/PROJN/STGP” mindef.nl>; ‘ AUDS/DAOG”

mindef.nl>
Cc: BS/AL/DCO” mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl”

rijksoverheid. nI>
Subject: Definitief verslag gesprek radarruil met KNMI
Attachments: verslag Defensie radar december 201 9.pdf

@alI,
Bijgesloten het definitieve verslag van het gesprek met het KNMI over een mogelijke
radarruil. Het verslag is door beide partijen voor akkoord ondertekend.
Ik zal in de loop van volgende week er voor zorgen dat dit verslag in xPostWeb wordt
opgenomen. Ik stel voor dat hij ook op het Internet wordt geplaatst.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mindef.nl

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31
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From: ‘ BS/AUD]Z” < mindef.nl>
Sent: Friday, 31, 2020, 5:26 PM
To: AUHDB” mindef.nl>;
BS/AL/DJZ/Cl BST” < mindef.nl>
Cc: ‘ AUDS/DAOG” < mindef.nl>;

AUBSG” < mindef.nl>; ‘ (LD), Drs. EMSD, BS/AUBSG/Mobpool”
mindef.nl>

Subject: RE: Herwijnen

________________________________________________________

is dat de nota over de vaststellingsovereenkomst?
Daarvan heb ik alleen een concept gezien. Dat stuk zou ik graag met bespreken.
Dat doe ik begin volgende week.
Is dat vroeg genoeg? Ik ben niet bekend met bijzondere termijnen, of zie ik iets over het
hoofd?
Met vriendelijke groeten,

From: AL/HDB mindef.nl>
Sent: vrijdag 31 2020 17:20
To: BS/AL/DJZ/CI BST< mindef.nl>;
BS/AL/DJZ< mindef.nI>
Cc: AL/DS/DAOG < mindef.nl>; AL/BSG

mindef.nl>; (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool
min def. ni>

Subject: Herwijnen

Willen jullie de nota aan STAS sturen?

Directeur integraal Beleid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CE 1 Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

mindef.nl
www.defensie. ni
Secretariaat:

T:
(op woensdag flex)
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From: “ rijksoverheid.nI>
Sent: Monday, February 3, 2020, 12:03 PM
To: “ mindef.ni’ < mindef.nI>;

rijksoverheid.nI>; ‘ mindef.nI” mindef.nI>;
mindef.nI’ < mindef.nI>

Subject: RE: Herwijnen

Heren,
Een aantal van u heeft zo dadelijk een “schrijfsessie” heb ik begrepen.
Als u, indachtig de nieuwe opmerkingen van de stas in de kantljnen van pagina 5 van het rapport (samenvatting), daarbij de
teksten wenst aan te passen, dan is mijn advies dat u daarbij slechts de woorden “en doorlooptijd” toevoegt achter”... de
projectkosten.. .“ in regel 4 van de conclusie. Tevens zou u kunnen toevoegen “(het zal nodig zijn om een aparte toegangsweg en
kabel en leidingtracés aan te leggen)” achter deze zin. Maar eigenlijk vind ik het onzinnig omdat je daarmee meer gewicht aan
dat element gaat toekennen dan in hët rapport zelf is gedaan. Dat zou je dan eigenlijk ook moeten aapassen door er meer nadruk
op te leggen.
De stas wil graag de “18 â 24 maanden” verduidelijkt hebben. Ik zou daarvoor verwijzen naar het rapport zelf. Daar staat dit
ruimer in beschreven. Om de indicatieve betekenis te versterken, stel ik voor dat u er “anderhalf â twee jaar” van maakt. Ik wijs
bovendien op de aanduiding “minimaal”. Zo lang we geen lokaal onderzoek uitvoeren en in gesprek gaan met de betreffende
gemeente en eigenaren van potentieel te verwerven percelen, weten we eigenlijk helemaal niets zeker. Het enig e dat we weten is
dat we minimaal anderhalf twee jaar langer bezig zullen zijn dan wanneer we nu (eindelijk) kunnen starten in Herwijnen. Maar
elke poging om het preciezer te duiden is een slag in de lucht.
Ook het aanleggen van een nieuwe toegangsweg kost tijd die je in Herwijnen niet nodig hebt. Of dit een langere doorlooptijd
betekent is speculeren. Het lijkt mij wel waarschijnlijk, maar je weet nog niet of de aanleg daarvan niet ook deels parallel aan
andere stappen gedaan kan worden. Ik zou dit soort gedachten achterhouden voor het ongetwijfeld komende debat.
Groet,

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: maandag 3 februari 2020 11:0 1
Aan: rjksoverheid.nl>;

rjksoverheid.nl>
Onderwerp: fW: Herwijnen
Zie nieuwe aanwijzingen van hogerhand.
Mvg

From: AL/HDB mindef.nl>
Sent: zondag 2 februari 2020 16:26
To: AL/D$/DAOG < mindef.nI>;
DMO/PROJN/STGP mindef.nl>
Cc: AL/HDB mindef.nl>; (LD),
Drs. EM$D, BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>
Subj eet: Fwd: Herwijnen

Graag de 18-24 maanden vraag uitzoeken en beantwoorden Daarna eventueel opnemen in de
brief
Kosten indicatie extra grond opvragen bij RVB
Even kijken wat we met de TNO aanbevelingen hebben gedaan
Tot slot de checkvraag van STAS... zijn de suggesties WB en inwoners meegenomen?\

Directeur Integraal Beleid
+31

Begin doorgestuurd bericht:



Van: “Visser, B, Drs.” < mindef.nl>
Datum: 2 februari 2020 om 14:55:13 CET
Aan: ‘ AL1}IDB” mindef.nl>,

(LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool”
mindef.nl>,” AL/BSG”

mindefnl>
Kopie:” AL/BSG” < rmindefnl>
Onderwerp: Herwijnen

Dag allemaal,

Ik ga niet over de teksten, maar voor brief zelf toch de vraag of in die 18-24
maanden ook infrastructurele aanpassingen zitten en of dit best case scenario is en of
we ook een worst case scenario hebben uitgewerkt. Nav deze zinnen zullen we de
vraag krijgen hoeveel hoger de projectkosten zijn en of dat de reden is dat ze
afvallen. Hoor graag op beide, om eventueel in brief te verwerken.
En nav de samenvatting TNO, daar staan een aantal aanbevelingen voor defensie in,
net als in rapport. Nemen we die over en zetten we dat in brief?
En is duidelijk in beide rapporten hoe we vragen en suggesties hebben meegenomen
van west Betuwe zelf en inwoners, hoor graag!

En hoe langer ik er over nadenk, zou ik uiterlijk woensdagochtend de brief versturen
aan gemeenteraad en college. In de middag brief naar beide kamers. Dit biedt het
college de kans om hun reactie in hun college vergadering voor te bereiden.
Ik neem aan dat Dco ook in de loop is met planning en inhoud?

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. 1f 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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Sent: Monday, February 3, 2020, 5:12 PM
To: ‘ mindef.nl”
Cc: ‘ mindef.nl”

tno.nl>;
tno.nI” < tno.nI>

mindef.nI” mindef.nl>;
m indef. fl1>

Subject: RE: nieuwe vervolmakingsronde, nieuwe kansen

Ik reken mezelf tot de volhouders, maar ik word toch wel een beetje stil van wat ik zie aan commentaar rond de
aanbiedingsbrief. Het lijkt wel alsof er commentaar is geleverd op een eerste uit de losse pols geschreven opzetje. Ik begin
eraan te twijfelen of het zin heeft om überhaupt door te gaan op het ingeslagen pad en dat er niet beter een geheel nieuwe
opzet moet worden gemaakt waarbij eerst gedetailleerd wordt opgetekend wat de stas allemaal wel en niet wil zeggen, want
dit kan alleen maar een volgende integrale correctieronde opleveren.
Dat gezegd hebbende: pagina’s 2 van 5 en 4 van 5 van de brief ontbreken. Ik kan me alleen niet voorstellen dat daar alles naar
wens was. Kun je die nog naleveren?
Ik heb speciaal gekeken naar de paragraaf over het locatieonderzoek. Voor zover ik kan overzien, valt het commentaar daarop
eigenlijk nog wel mee.

Waar Commentaar Reactie/voorstel

Pag. 3 van 5, le volle alinea, 3e ,,te weten 1, 2, 3” niet overnemen; details lees je in het rapport.

regel Bovendien zijn de betreffende locaties in hoge mate
indicatief. Wanneer je de namen hier zo opneemt,
spits je de aandacht hier ook nadrukkelijk op.

Pag. 3 van 5, 1e volle alinea, 8e “ee”, “,dan wel bestemd kan Redactioneel lijkt me dit niet nodig. In de volgende

regel worden” alinea staat al dat vanwege de planologische
omstandigheden (bestemming...) veel extra tijd
benodigd is. In deze brief hoef je toch geen juridische
volledigheid na te streven alsof dit een soort pleitnota
is? Je kunt en moet in deze brief niet proberen alles
uit het onderzoek exact op te nemen. Daar is het
rapport voor. Dit is de appreciatiebrief.

Pag. 3 van 5, 2e volle alinea, opm. “maar dit staat nog los van de Dat is wel correct, maar er staat niet voor niets

in de kantlijn benodigde infra” (over de 18— “minimaal” voor.
24 maanden) Ik zou hier ook wederom willen pleiten voor

“anderhalf twee jaar” om het indicatieve te
benadrukken. Zie ook de reactie die we eerder gaven.
Het is niet fout om hier aan te vullen “en de
bijkomende infrastructurele werkzaamheden”, of
zoiets, maar dan geldt hetzelfde als hierboven: is er
een noodzaak om hier z6 compleet te moeten zijn?
Het verandert niets aan de strekking.

Pag. 3 van 5, 2e volle alinea, “... ontsluitingsweg bewust Ik kan het niet goed lezen... maar de

laatste zin weggelaten?” ontsluitingswegen komen al terug in de 1e volle
alinea. Er is dus alleen iets redactioneels gedaan...
Geen verdere aanpassing nodig, lijkt mij.

‘Less is more’ zou ik zeggen over deze brief. De kracht ervan begint nu te lijden onder de drang om het volledig en genuanceerd
te maken. Dat geldt ook voor de andere alinea’s, wat mii betreft.
Ik heb mijn blik ook even laten gaan over de reactiebundel. Daarin zie ik een heleboel reacties/antwoorden die ik toch ook niet
zo sterk vind: zijn het nu antwoorden aan de vragenstellers, of genuanceerde ambtelijke notities?. Ook waar geen commentaar
van de stas is te vinden, Ik zal een poging doen om wat suggesties aan te leveren, zonder de strekking van het geheel aan te
tasten, want daar zit niemand op te wachten. Als dat allemaal te lang duurt; niet op blijven wachten... het moet door.
Over de samenvatting: ik wil graag met even de voorgestelde aanpassingen afstemmen voordat de (aller, aller) laatste
wijziging wordt doorgevoerd.
Groet,

From: rijksoverheid.nI>

m indef. ni>
mindef.nI>;

mindef.nl”
tno. nl’

m indef. nI>;
rijksoverheid nl>;

mindef.nI’



Van: mindef.nl < mindef.nl>

Verzonden: maandag 3 februari 2020 13:27
Aan: rijksoverheid.nl>;

rijksoverheid.nl>; mindef.nl
CC: mindef.nl; tno.nl; mindef.nl;

tno.nl

Onderwerp: nieuwe vervolmakingsronde, nieuwe kansen
Beste volhouders,
Hierbij enig commentaar dat ik rond de lunch in handen gedrukt kreeg.
Er was een 90-minuten durende “schrijfsessie” gepland met een assistent van de Stas en Er zijn echter andere
dossiers die de voorrang krijgen. Ik ga nu dus alleen aan de slag met ontcijfering en de vervolmaking van de
aanbiedingsbrief (die aan de gemeente West Betuwe heb ik nog niet teruggekregen).

Voor RVB: ik zie tal van opmerkingen in jullie 1e deel van de vragenbundel. De opmerkingen bij de vragen van de
vragenstellers lijken me niet de hoogste prio te hebben, maar scan het svp, kijk waar je iets zinnigs kan toevoegen
en doe mij uiterlijk wo 12.00u de nieuwste versie retour.
Het vigerende plan is wo of do alles opnieuw aan onze Stas voor te leggen.
Mvg

From: AL/D5/DAOG
Sent: donderdag 30 2020 11:46
To:’ rijksoverheid.nl>; ‘

rijksoverheid.nl)T < rijksoverheid.nl>; 1

tno.nl>; BS/AL/D]Z/Cl BST
mindef.nl>;’ ( tno.nl>;

AL/HDB mindef.nl>
Cc: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>

Subject: dank voor jullie check op (on)juistheden
Beste collega’s,
Dank voor jullie commentaar. Met lichtblauw heb ik de n.m.m. belangrijkste vijf inhoudelijke opmerkingen
verwerkt.
Van de Stas heb ik nog geen commentaar gezien. Als dat zo blijft, zal ik deze versie vanmiddag tezamen met alle
andere (aangepaste) bijlages in een pakket aanbieden. Morgen heb ik verlof.
Mvg

From: AL/DS/DAOG

Sent: woensdag 29 2020 16:23

To:’ riiksoverheid.nl>; DMO/PRQJN/STGP

mindef.nI>; t rijksoverheid.nl)

riiksoverheid.nl>; 1 tno.nl>;

BS/AL/DJZ/Cl BST< mindef.nl>;’ t
tno.nl>;’ nI>

Subject: nieuwe tijdplan Herwijnen en check op (on)juistheden versie 10
Beste collega’s,

Een nieuwe versie de (109 heeft zonet, na een loos alarm op het PKC waardoor iedereen naar buiten moest, het
daglicht gezien. Zo goed als mogelijk hebben en ik de aantekeningen van de Stas van gistermiddag verwerkt.
Dat was een flinke klus. Deze versie gaat mee in de avondpost voor de Stas (die deze week toch niet op reis is
gegaan). Morgen komen daar waarschijnlijk nog een serie opmerkingen bij.
Willen jullie even checken op feitelijke (on)Iuistheden en als het echt niet klopt een tekstvoorstel doen? Svp voor
morgen 11.00u. Morgenmiddag maak ik het gehele pakket af. De concept-brief aan de gem W Betuwe doe ik
daarbij op basis van de hopelijk dan goedgekeurde formuleringen
Het plan is nu conform bijgevoegd tijdschema. Publicatie Staatscourant is een week opgeschoven.



Merci.
Mvg

From: AL/DS/DAOG
Sent: woensdag 29 2020 16:05
To: (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>;

ALJBSG < mindef.nl>
Cc: AL/HDB mindef.nl>
Subject: FW: HERWIJNEN 2020 01 29 aanbiedingsbrief aan TK en EK met TC (9)+dci

Hierbij de concept aanbiedingsbrief rapporten Herwijnen voor EK en TK. Die voor gem West Betuwe (i.a.a.) Prov
Gelderland volgt op basis van goedgekeurde teksten van voorliggende brief.
Mvg

From: AL/HDB mindef.nl>
Sent: woensdag 29 2020 15:58
To: AL/DS/DAOG < mindef.nl>
Cc: AL/HDB mindef.nl>
Subject: HERWIJNEN 2020 01 29 aanbiedingsbrief aan TK en EK met TC (9)+dci

graag IC en schone versie printen voor STAS
Email aan en cc mij
En delen met WG

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. 1f 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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From: DMO/PROJN/STGP” mindef.nl>
Sent: Tuesday, February 4, 2020, 8:23 AM
To:’ AL/HDB” mindef.nl>
Subject: RE: Herwijnen bezoek gemeente

donderdag
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mindef.nl

AL/HDB mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 08:17
Aan: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>
Onderwerp: RE: Herwijnen bezoek gemeente
Voorkeur voor een dag

From: DMO/PRO]N/STGP mindef.nl>
Sent: dinsdag 4 februari 2020 07:29
To: AL/HDB mindef.nl>
Subject: RE: Herwijnen bezoek gemeente
Hi
Ik zie geen aanleiding in het gesprek van gisteren om teksten aan te passen. Wel graag
morgen ook Q&A-bundel meesturen. ©
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

min def. nl

Van: mindef.nl>
Verzonden: maandag 3 februari 2020 23:09
Aan: AL/HDB mindef.nI>
CC: DMO/PROJN/STGP mindef.nI>;

AL/DS/DAOG < mindef.nl>; (LD), Drs. EMSD, 8S/AL/BSG/Mobpool
mindef.nl>; AL/BSG < mindef.nl>

Onderwerp: Re: Herwijnen bezoek gemeente
Dag
Dank voor korte terugkoppeling. Eens mbt brief aan raad en college, volgens mij was dat ook de
afspraak. Is er een voorkeur voor een dag?
En leidt bezoek tot aanpassing van de brief. En/of leiden de vragen tot aanpassing van brief of Q&A?
Zoals alternatieven onderzoek, moeten we daar nog iets mee?

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 3 feb. 2020 om 19:40 AL/HDB
mindef.nI> het volgende geschreven:



Barbara, Ik heb een korte terugkoppeling ontvangen van
Sfeer goed
Cumulatieve Effecten onderzoek veel vragen ter verduidelijking, lange discussie
met de man die de vragen over laag frequent gebrom had gesteld.

heeft duidelijke uitleg kunnen geven (causaliteit nooit bewezen).
Locatie onderzoek. Wethouder geeft aan dat ze liever ziet dat we naar 1 van de
3 alternatieven gaan. heeft eerst aangegeven dat het even veilig is te
Herwijnen als op de alternatieven, heeft tijdsvertraging aangedragen en
aangegeven dat er bij de alternatieven ook maatschappelijke onrust zal
ontstaan (naar verwachting)
Rapport Zwamborn achtergelaten, morgen sturen we het andere rapport na
laatste redactionele changes...
Vraag van wethouder Kan de Aanbiedingsbrief aan college en de raad worden
gestuurd. Draagt zorg voor.
RCR doorgesproken en gemeente geeft aan bij inloopavonden te willen
ondersteunen

Directeur Integraal Beleid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M
mindef.nl

www.defensie. nI
Secretariaat:

T:
(op woensdag flex)
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From: ‘ rijksoverheid.nl>
Sent: Tuesday, Febtuary 4, 2020, 3:41 PM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>
Cc: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl’

mindef.nl>; ‘ mindef.nI” mindef.nI>
Subject: definitieve laatste versie van het locatieonderzoek
Attachments: rapport alternatieve locaties Herwijnen definitief.pdf

Bijgaand in pdf het definitieve rapport (zonder bijlagen) van het Locatieonderzoek. Ik heb in de samenvatting een enkel woord
toegevoegd waaruit nog duidelijker moet blijken dat de doorlooptijd van een locatiealternatief hoger zullen uitvallen dan in
Herwijnen. Je moet goed zoeken om het te vinden, maar het is zoveel mogelijk in de geest van de opmerkingen van de
staatssecretaris. Om het evenwicht te bewaren heb ik vergelijkbare woorden toegevoegd op de laatste bladzijde van het
onderzoek zelf.
De datum van het stuk heb ik ook veranderd. Het is nu 4 februari 2020 geworden.
De bijlagen blijven onveranderd. Daarom stuur ik die niet toe. Dat betekent dat jij bij de verzending die er zelf weer bij moet
pakken.
Ik maak voor de anderen nog wel een integraal document van dit hoofdrapport en de bijlagen in pdf.
Vriendelijke groet,

Dit bericht kar intormate be’aUer die niet voor u Is hesr’iio Indien u niet os oeadresseerde bent of dit bericht ahusievehifr aan u is
wordt u verzocht dat aan de or:eroei te meicen en her oh te verwiideren Le SLaat aanvaardt oeen carsorat eLsheid voor

sonade van wel e aard ook die verband houdt met tiert os verhorder aan her eIekrronsci verzetder van Le’ rhren
This message may contarn information that is not intended tot you 1f you als not the addressee Ot 1f tfr message was cent to you by
oistake you are re:tissle: to inform ie sender and delete the message The State accepts no Iabrlity for damace of any kind esulting from
the risks inherent in the etectronic transmission of messacss



doc 1330

From: “ rijksoverheid.nI>
Sent: Tuesday, February 4, 2020, 11:28 AM
To: “ mindef.nI” mindef.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nI>; ‘ rijksoverheid.nI>;
mindef.nI” mindef.nI>

Cc:” mindef.nI” mindef.nI>
Subject: RE: Herwijnen

en ik stemmen wederom even met elkaar af voordat we hierop antwoorden.

Oorspronkelijk bericht
Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 11:03
Aan: mindef.nl;

rijksoverheid.nl>;
rijksoverheid.nl>; mindef.nl

CC: mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: 5W: Herwijnen

Paar concrete vragen nog

wat zit er in de genoemde 18 tot 24 maanden. Is dat de periode die nodig
is om hetzelfde uitgangspunt te bereiken als nu op Herwijnen geldt (dus
verwerving grond en kabels en toegangswegen) of meer of minder? Dat met
duidelijk worden uit de tekst. De meerkosten hiervan moeten ook duidelijk
zijn, nog niet in brief vermelden maar wel rekening mee houden dat ze nog in
de brief moeten voor verzending

de conclusies en aanbevelingen uit de rapporten nog even lezen en
bekijken of ze terugkomen in de brief anders meenemen

Woensdagochtend brief verzenden aan gemeente daarna aan kamer (morgen
dus graag hier zijn en eventuele thuiswerkdag met donderdag ruilen)

blijf in de loop houden

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. 1f 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



doc 1331

From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Tuesday, February 4, 2020, 12:08 PM
To: mindef.nl” < Tmindef.nI>; ‘ mindef.nl”

mindef.nI>; ‘ rijksoverheid.nl>;
rmindef.nl mindef.nl>; ‘ mindef.nI”

mindef.nI>
Cc: ‘ tno.nI’ < tno.nl>; mindef.nl’

mindef.nl>; ‘ tno.nl’ < tno.nl>
Subject: RE: nieuwe vervolmakingsronde, nieuwe kansen

Bijgaand in rood mijn suggesties en enkele commentaren.

Groet,

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 08:23
Aan: rijksoverheid.nl>; mindef.nl;

rijksoverheid.nl>; mindef.nl; mindef.nl
CC: tno.nl; mindef.nl; tno.nl
Onderwerp: RE: nieuwe vervolmakingsronde, nieuwe kansen
@all,

Ik heb even een vergelijkbare tabel geprobeerd te maken voor de opmerkingen op de reactiebundel. Ik kijk er
vanmiddag verder naar want ik moet nu wat anders oppakken, maar misschien kunnen anderen hierin alvast
meedenken.

Waar Commentaar Reactie
Blz 1. (onleesbaar) eerder

wel (onleesbaar) in
deze is gedaan! Waar
zijn die
“mis wat er eerder met mijn

op- en aanmerkingen in

deze is gedaan! Waar zijn

deze?”

Blz 2. Antwoord 1.1 — Van En dat doen we dan! Misschien de zin “en Defensie maakt gebruik van
een richtafstand kan dus deze optie.”
worden afgeweken indien En/of verwijzen naar de rapporten van TNO en RVB (par.

dit voldoende is 2.2)

onderbouwd met een
onderzoek.

Blz 2. Alinea 3e regel: “te”
ballonvaarten schrappen

BIz 3. Antwoord 1.2 - Hier staat een kruisje Ik weet niet of we hier iets mee moeten.
Bovendien is het bij. Ik vind het ook een rare zin die niets toevoegt: voorstel om

operationeel niet Volgens mij wordt bedoeld
te schrappen

wenselijk om beide radars deze zin te schrappen

in de sta ring mode te
zetten, dus in een aantal
gevallen zal de
noordelijke radar in
sta ring mode worden
gezet



Blz 3. Antwoord 1.2 -

Inderdaad zijn moderne
jachtvliegtuigen, zoals de
F-35, lastiger met de
radar waar te nemen.
Gedurende oefeningen
zal in het vliegtuig echter
een radartransponder
worden geactiveerd,
waardoor het vliegtuig

met een zogenaamde
secundaire radar kan
worden waargenomen.

ik stel voor het antwoord te laten zoals hij nu is.
De opmerking van de stas staat bij een
omcirkeling van het woord “oefeningen”. In het
algemeen zijn moderne jachtvliegtuigen lastiger
met een radar waar te nemen en dat staat er ook
al.

maar bij onbekend
toestel?

Blz 4. Antwoord 2.1. — In Welke pagina Stel voor om hier “in het TNO-rapport wordt in
het TNO-rapport wordt hoofdstuk 3 nader op dit onderwerp ingegaan” te
op dit onderwerp nader schrijven.
ingegaan.

Blz 4. Antwoord 2.3. — In Waar? Vraag aan TNO gesteld
het TNO rapport wordt Verwijzing naar TNO-rapport goed, maar een
inhoudelijk ingegaan op korte heldere ontkenning (indien terecht) zou
de gestelde vragen, hier wel wenselijk zijn: kunt u bevestigen dat...?

Nee, dat is niet het geval. Zie TNO, pag. etc

Blz 7. Antwoord 3.1 Voorstel andere tekst:
De reden dat de radar niet op Nieuw Milligen kan
blijven heeft te maken met een veranderd
dreigingsbeeld en dat de radar vanaf Nieuw
Milligen daarvoor geen optimale dekking heeft.
In het RVB rapport wordt in paragraaf 1.1. en 1.2.
hierop nader ingegaan.
Het kunnen verkrijgen van een zendvergunning
heeft vooral te maken met de beschikbaarheid
van de frequenties waarop de radar zendt. Dat
moet per locatie worden onderzocht.
De windmolenparken in Flevoland hebben van
Defensie een verklaring van geen bezwaar met
een voorbehoud gekregen. Het voorbehoud is
dat de radar van Nieuw MiIligen op een nieuwe
locatie operationeel moet zijn voordat ze
gerealiseerd kunnen worden. Het belang van een
spoedige realisatie van deze windparken is echter
van dien aard dat hier wel een grote druk op het
realiseren van de nieuwe radarlocatie vanuit

gaat.

Blz 7. Vraag 3.2. — Hier staan meerdere Ik zou het antwoord iets korter maken:
Alternatieve locaties onleesbare “Bovenstaande onderwerpen komen alle aan de orde in het

opmerkingen bij “locatieonderzoek zuidelijke SMART-L radar” dat het
Rijksvastgoedbedrijf heeft uitgevoerd in overleg met
Defensie en TNO.”



BIz 7, streepje 4 “Waarom de bijlage ?
met (onleesbaar) erbij”

Blz 7, streepje 6 “afwegingskader erbij Ik zou het houden op de bestaande verwijzing
zetten en verwijzen naar het locatieonderzoek
naar (onleesbaar)”

-

Blz 7, streepje 13 “kunnen we dit Nee, dat is niet zonder meer te duiden. Het is
“hoge bouwwerken” en duiden?” relatief: een radar pal naast een gebouw van een
“een zekere afstand” paar verdiepingen kan daardoor niets meer

“zien” terwijl dat zelfde gebouw even verderop
geen enkel bezwaar meer hoeft te zijn. Dit zou in

V een aparte reactie meegenomen kunnen
worden. In par. 2.5.4 wordt hier ook op ingegaan,
dus het algemene antwoord zou kunnen
volstaan.

Blz 7, streepje 15 “waarom hier niet Dit is een onbeantwoordbare vraag. Je voelt dat
apart antwoord op” de vragensteller ons op een woordje probeert te

vangen. Waarom de ene locatie geschikt is en de
andere niet, wordt met het hele onderzoek
toegelicht. Om dat nu in een apart kader kort
samen te vatten, lijkt me ondoenlijk.

Blz 8, vervolgantwoorden Moet zijn corrigeren
3.2 “vervolgvragen 3.2.”
BIz 8, vervolgantwoorden 1e antwoord aanvullen: “In de Regeling algemene regels ruimtelijke
3.2 ordening (Rarro) is in bijlage 8.4 aangegeven

boven welke hoogtes windmolens moeten
worden getoetst op eventuele verstoringen van
radars. In de praktijk betekent dit dat alle
moderne hoge windturbines moeten worden
getoetst.”

Blz 8, vervolgantwoorden “... voorwaarde ... moeilijk te stellen.” Deze
3.2 voorwaarde is niet te stellen. Het is dus ook een
2e antwoord hele flauwe vraag. Graag “moeilijk” vervangen

door “niet”. Rest laten staan.
Blz 8. Antwoord 3.3 - Een Dus omdat er een Voor en/of
nieuwe activiteit in een alternatief is, kan het Dat zou Je zo kunnen stellen. Herwijnen is dan het

Natura-2000 gebied is niet? alternatief.
. Ik stel voor dat het antwoord iets anders wordt

alleen toegestaan indien geformuleerd:
er geen alternatief is. “In het locatieonderzoek wordt in par. 2.5.5 ingegaan op dit

onderwerp. Het is niet zo dat er onderscheid wordt gemaakt

tussen natuurwaarden en de gezondheid van mensen. Beide
onderwerpen stellen eisen aan de vestigingsmogelijkheden

van een radarinstallatie.”

Blz 9. Antwoord 3.4 - De En geldt niet meer. De eis geldt formeel nog steeds (hij is nooit
strategische ingetrokken) alleen het is zeer onwaarschijnlijk
verplaatsbaarheid van de dat we dit in de praktijk gaan uitvoeren.
radar was vooral bedoeld Wel stel ik voor de tekst enigszins aan te passen,
voor de inzet van een omdat hij de vraag niet beantwoordt:
radar tijdens missies en “De strategische verplaatsbaarheid van de radar



Vind ik wel een heel mooi genuanceerd

antwoord. Maar ik zou hier bij voorkeur

aangeven dat we dan inderdaad een behoorlijk

veiligheidsprobleem hebben. Er zou een beroep

gedaan kunnen worden op andere

radarsystemen, maar die zijn schaars en niet

zomaar beschikbaar. Nederland moet zijn eigen

taken zelf kunnen vervullen en dat kan bij uitval

niet volwaardig meet. En dus is dit een extra

aanleiding om de noodzaak voor een snelle

oplossing te onderstrepen.

Blz 10. Antwoord 4.2. — Via wat? Ik stel voor hier het email adres

Deze zijn onder bepaalde radars@mindef.nl bij te zetten.

categorieen

bijeengebracht. Mocht

uw vraag er niet bijstaan,

neem dan vooral contact

met ons op.

Blz 10. Vraag 4.3 - ... dat Dat klopt toch niet? De opmerking “een zeer sterk vermogen heeft” is

de militaire radar een altijd subjectief. Ik denk dan ook niet dat we dat

zeer sterk vermogen hier moeten ontkennen. Ik stel voor de tekst te

heeft om 2.000 km ver te laten zoals die nu is.

kijken?

Blz 11. Antwoord 4.4. - In Met wie wanneer en Dit is iets wat we nu via het RIVM aan het

het kader van de RCR- waar (onleesbaar) vormgeven zijn, Ik stel voor om ons antwoord

procedure zal Defensie niet aan te passen.

persoonlijk contact

leggen met de bewoners

die in de directe

omgeving wonen.

BIz 11. Vraag 4.6 - Ligt er Waarom geen Als de vraag wordt genoteerd, moet er wel iets

een protocol als er antwoord op deze komen te staan, maar het is ook eigenlijk geen

problemen komen na het vraag? vraag... Daarom kun je slechts aangeven of er

opstarten van de radar überhaupt een soort protocol ligt. ie kunt ook

om eventuele bepaalde antwoorden dat voor de ingebruikname van de

oorzaken uit te sluiten? radar deze uitgebreid wordt getest zoals nu ook

in Wier gebeurt.
De vraag over levend vee zou ik niet direct beantwoorden,

maar het zou mooi zijn als je kunt aangeven welke instantie

het eerste aanspreekpunt is voor alle vragen: DcO, of AOC5?
Ik vind het adres van “claims” eigenlijk niet logisch; dat zet

je in na geconstateerde (of althans ervaren) schade. Hier wil

oefeningen in het

buitenland. Deze eis ging

niet over deze radar in

Herwijnen en over

verplaatsing binnen

Nederland

Blz 9 antwoord 3.5

was vooral bedoeld voor mogelijke inzet van de

radar tijdens missies en oefeningen in het

buitenland. De eis was niet gekoppeld aan een

specifieke radar of aan een specifieke locatie.”



men vooraf vragen stellen, dan zou je iets gerichter moeten
verwijzen, lukt mii.

Blz 12. Antwoord 5.1. - Waarom nu Ik denk dat de opmerking van de stas gaat over
Defensie zal ruim op tijd (onleesbaar) waarom we nu niet al dit contact leggen. De
in overleg met de GGD “waarom nu al niet?” radar in Herwijnen zal naar alle waarschijnlijkheid
treden om te zien of medio 2022 operationeel in gebruik worden
monitoring van genomen. Ik denk dat ons dat voldoende tijd
gezondheidsklachten geeft om eerst de RCR procedure te doorlopen
mogelijk is. voordat we de gevraagde monitoring met de

GGD gaan bespreken.
Blz 12. Vergelijkingssite Maar hebben we zelf Volgens het antwoord wel dus. Ik zou de zin over
Moneyview beoordeelt contact opgenomen Moneyview maar weglaten want die concludeert
verzekeraars op met verbond van hetzelfde.
standaard uitsluitingen en verzekeraars
ook daar staat over
elektromagnetische
straling niets vermeld.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mindef.nl

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

rijksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 3 februari 2020 17:12
Aan: AL/DS/DAOG<

______

CC: DMO/PROJN/STGP

_______ ____

BS/AL/DJZ/CI BST

_________ _____

rijksoverheid. nI>;
DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>;

min def. n 1>
Onderwerp: RE: nieuwe vervolmakingsronde, nieuwe kansen

Ik reken mezelf tot de volhouders, maar ik word toch wel een beetje stil van wat ik zie aan commentaar rond de
aanbiedingsbrief. Het lijkt wel alsof er commentaar is geleverd op een eerste uit de losse pols geschreven opzetje. Ik begin
eraan te twijfelen of het zin heeft om überhaupt door te gaan op het ingeslagen pad en dat er niet beter een geheel nieuwe
opzet moet worden gemaakt waarbij eerst gedetailleerd wordt opgetekend wat de stas allemaal wel en niet wil zeggen, want
dit kan alleen maar een volgende integrale correctieronde opleveren.
Dat gezegd hebbende: pagina’s 2 van 5 en 4 van 5 van de brief ontbreken. Ik kan me alleen niet voorstellen dat daar alles naar
wens was. Kun je die nog naleveren?
Ik heb speciaal gekeken naar de paragraaf over het locatieonderzoek. voor zover ik kan overzien, valt het commentaar daarop
eigenlijk nog wel mee.

Waar Commentaar Reactie/voorstel

Pag. 3 van 5, le volle alinea, 3e ,,te weten 1, 2, 3” niet overnemen; details lees je in het rapport.

regel Bovendien zijn de betreffende locaties in hoge mate

mi ndef. n 1>
mindef.nl>; tno.nl;

mindef.nl>; tno.nl;
Ing.,

AL/H D B



indicatief. Wanneer je de namen hier zo opneemt,
spits je de aandacht hier ook nadrukkelijk op.

Pag. 3 van , l volle alinea, 8e “e+”, “,dan wel bestemd kan Redactioneel lijkt me dit niet nodig. In de volgende

regel worden” alinea staat al dat vanwege de planologische
omstandigheden (bestemming...) veel extra tijd
benodigd is. In deze brief hoef je toch geen juridische
volledigheid na te streven alsof dit een soort pleitnota
is? Je kunt en moet in deze brief niet proberen alles
uit het onderzoek exact op te nemen. Daar is het
rapport voor. Dit is de appreciatiebrief.

Pag. 3 van 5 2e volle alinea, opm. “maar dit staat nog los van de Dat is wel correct, maar er staat niet voor niets

in de kantlijn benodigde infra” (over de 18— “minimaal” voor.
24 maanden) Ik zou hier ook wederom willen pleiten voor

“anderhalf twee laar” om het indicatieve te
benadrukken. Zie ook de reactie die we eerder gaven.
Het is niet fout om hier aan te vullen “en de
bijkomende infrastructurele werkzaamheden”, of
zoiets, maar dan geldt hetzelfde als hierboven: is er
een noodzaak om hier z6 compleet te moeten zijn?
Het verandert niets aan de strekking.

Pag. 3 van 5 2e volle alinea, “... ontsluitingsweg bewust Ik kan het niet goed lezen... maar de

laatste zin weggelaten?” ontsluitingswegen komen al terug in de 1e volle
alinea. Er is dus alleen iets redactioneels gedaan...
Geen verdere aanpassing nodig, lijkt mij.

‘Less is more’ zou ik zeggen over deze brief. De kracht ervan begint nu te liiden onder de drang om het volledig en genuanceerd
te maken. Dat geldt ook voor de andere alinea’s, wat mii betreft.
Ik heb mijn blik ook even laten gaan over de reactiebundel. Daarin zie ik een heleboel reacties/antwoorden die ik toch ook niet
zo sterk vind: zijn het nu antwoorden aan de vragenstellers, of genuanceerde ambtelijke notities?. Ook waar geen commentaar
van de stas is te vinden, Ik zal een poging doen om wat suggesties aan te leveren, zonder de strekking van het geheel aan te
tasten, want daar zit niemand op te wachten. Als dat allemaal te lang duurt; niet op blijven wachten... het moet door.
Over de samenvatting: ik wil graag met even de voorgestelde aanpassingen afstemmen voordat de (aller, aller) laatste
wijziging wordt doorgevoerd.
Groet,

rijksoverheid.nl>;

______________

mi ndef. ni

_________

tno.nI; mindef.nI;
tno.nI

Onderwerp: nieuwe vervolmakingsronde, nieuwe kansen
Beste volhouders,
Hierbij enig commentaar dat ik rond de lunch in handen gedrukt kreeg.
Er was een 90-minuten durende “schrijfsessie” gepland met een assistent van de Stas en Er zijn echter andere
dossiers die de voorrang krijgen. Ik ga nu dus alleen aan de slag met ontcijfering en de vervolmaking van de
aanbiedingsbrief (die aan de gemeente West Betuwe heb ik nog niet teruggekregen).

Voor RVB: ik zie tal van opmerkingen in jullie 1e deel van de vragenbundel. De opmerkingen bij de vragen van de
vragenstellers lijken me niet de hoogste prio te maar scan het svp, kijk waar je iets zinnigs kan toevoegen
en doe mij uiterlijk wo 12.00u de nieuwste versie retour.
Het vigerende plan is wo of do alles opnieuw aan onze Stas voor te leggen.
Mvg

From:
Sent: donderdag 30
To:

Van: mindef.nI < mindef.nI>
Verzonden: maandag 3 februari 2020 13:27
Aan:

CC:
riiksoverheid.nl>;

min def. n t;

AL/DS/DAOG
2020 11:46

riiksoverheid.nI>;



t rijksoverheid.nl)’ < rijksoverheid.nl>;’
tno.nl>; BS/AL/DJZ/Cl BST
mindef.nl>; t tno.nl>;

AL/HDB mindef.nl>
Cc: DMO/PRO]N/STGP mindef.nl>
Subject: dank voor jullie check op (on)juistheden
Beste collega’s,
Dank voor jullie commentaar. Met lichtblauw heb ik de n.m.m. belangrijkste vijf inhoudelijke opmerkingen
verwerkt.
Van de Stas heb ik nog geen commentaar gezien. Als dat zo blijft, zal ik deze versie vanmiddag tezamen met alle
andere (aangepaste) bijlages in een pakket aanbieden. Morgen heb ik verlof.
Mvg

From: AL/DS/DAOG
Sent: woensdag 29 2020 16:23
To:’ rijksoverheid.nl>; DMO/PROJN/STGP

mindef.nl>; t rijksoverheid.nI)
rijksoverheid.nl>; 1 tno.nl>;

BS/AL/DJZ/Cl BST < mindef.nl>;’ t
tno.nl>;’ nI>

Subject: nieuwe tijdplan Herwijnen en check op (on)juistheden versie 10
Beste collega’s,

Een nieuwe versie de (109 heeft zonet, na een loos alarm op het PKC waardoor iedereen naar buiten moest, het
daglicht gezien. Zo goed als mogelijk hebben en ik de aantekeningen van de Stas van gistermiddag verwerkt.
Dat was een flinke klus. Deze versie gaat mee in de avondpost voor de Stas (die deze week toch niet op reis is
gegaan). Morgen komen daar waarschijnlijk nog een serie opmerkingen bij.
Willen jullie even checken op feitelijke tonNuistheden en als het echt niet klopt een tekstvoorstel doen? Svp voor
morgen 11.00u. Morgenmiddag maak ik het gehele pakket af. De concept-brief aan de gem W Betuwe doe ik
daarbij op basis van de hopelijk dan goedgekeurde formuleringen
Het plan is nu conform bijgevoegd tijdschema. Publicatie Staatscourant is een week opgeschoven.
Merci.
Mvg

From: AL/DS/DAOG
Sent: woensdag 29 2020 16:05
To: (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>;

AL/BSG < mindef.nl>
Cc: AL/HDB mindef.nl>
Subject: FW: HERWIJNEN 2020 01 29 aanbiedingsbrief aan TK en EK met TC (9)+dci

Hierbij de concept aanbiedingsbrief rapporten Herwijnen voor EK en TK. Die voor gem West Betuwe (i.a.a.) Prov
Gelderland volgt op basis van goedgekeurde teksten van voorliggende brief.
Mvg

From: AL/HDB mindef.nl>
Sent: woensdag 29 2020 15:58

To: AL/DS/DAOG < mindef.nl>
Cc: AL/HDB mindef.nl>
Subject: HERWIJNEN 2020 01 29 aanbiedingsbrief aan TK en EK met TC (9)+dci

graag TC en schone versie printen voor STAS
Email aan en cc mij
En delen met WG
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Tuesday, February 4, 2020, 8:46 AM
To: ‘ mindef.nI” < mindef.nI>; mindef.nI”

mindef.nI>; ‘ mindef.nI” mindef.nI>
Cc: ‘ rijksoverheid.nI>; ‘ mindef.nI”

m indef. ni>
Subject: RE: aan west betuwe

Hoi gisteren afgesproken dat liet rapport naar de heer
gemaild kan worden vandaag. Onderstaand mailadres is correct. Hoeft niet
perse vanmorgen. Ik zal hem nog wel een mail sturen dat hij het rapport voor
het einde van de middag tegemoet kan zien.

Gisteren is ook besproken dat de aanbieding per brief zowel aan college als
aan gemeenteraad gericht dient te worden zodat er geen ruis ontstaat of de
raad wel op tijd wordt geïnformeerd.

Ik ben vanmorgen ook bezet maar heb vanmiddag tijd voor dit dossier.

Groeten

Oorspronkelijk bericht
Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: maandag 3 februari 2020 14:47
Aan: mindef.nl;
< rijksoverheid.nl>; mindef.nl
CC: rijksoverheid.nl>;

mindef. nl
Onderwerp: RE: Rapporten aan west betuwe

Je wilt dat ik morgen het definitieve RVB—rapport, inclusief 4 bijlagen, mail
naar gem West Betuwe? Ik neem aan dat je wilt dat ik het TNO-rapport er
elektronisch bij doe?

naar wie? Ik kreeg ooit een emailadres van ene Heer door.
Klopt dat nog?

Ambtelijk contact:

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

West3etuwe.nl Aanwezig op:
maandag, dinsdag (alleen oneven weken), woensdag en donderdag

wil je dat dan morgen om ll.00u aanleveren?

Mvg

Original Message
From: AL/HD3 mindef.nl>
Sent: maandag 3 februari 2020 14:38
To: AL/DS/DAOG < mindef.nl>;

DMO/PROJN/STGP mindef.nl>



Cc: rijksoverheid.nl;
rijksoverheid.nl>; (LD), Drs. EMSD,

BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>
Subject: aan west betuwe

All ter info, zojuist met afgesproken dat liet rapport TNO vandaag wordt
achtergelaten bij WB Het locatie onderzoek behoeft nog een paar redactionele
wijzigingen en wordt asap, (morgen ioop van de ochtend) nageleverd. Dit ter
voorkoming dat meerdere versies naast elkaar gaan bestaan, graag
afstemmen en zeker stellen dat het rapport morgen in definitieve versie wordt
gestuurd

Directeur Integraal Beleid
+31

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. 1f 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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Sent: Tuesday, February 4, 2020, 10:36 PM
To: “ mindef.nl’”

mindef.nl>;
mindef.nl

@mindef.nl>
mindef.nI”

e.a
Bijgaand enkele opmerkingen en aanvullingen van mijn kant. Deze gelden vanzelfsprekend ook voor de aanbiedingsbrief aan de
Kamers. Vwb onderstaand actiepunt voor en mij verwijs ik naar mijn eerdere mail van vanavond.
Fijne avond

Van: mindef.nl < mindef.nI>
Verzonden: dinsdag 4 februari 2020 16:53
Aan: mindef.nl;

rijksoverheid.nI>;

From: “ rijksoverheid.nI>

mindef.nI>;
mindef.nI”

mindef.nI>;

mindef.nI>;

mindef.nI’
mindef. fl1>;

mindef.nI’
rijksoverheid.nI>;

tno.nI”
mindef.nI>;

mindef.nI mindef.nI>;
tno.nI>

Subject: RE: versie 14 aanbiedingsbrief onderzoeken Heiwijnen aan EK en TK
Attachments: 2020 02 04 aanbieding rapporten aan gem West Betuwe opm

t@mindef.nl”

0402020.docx

mindef.nI;

_______

mindef.nl; @mindef.nI
CC: mindef.nl; mindef.nl;

rij ksoverheid.nI>; mindef.nI; tno.nl
Onderwerp: versie 14 aanbiedingsbrief onderzoeken Herwijnen aan EK en TK

Hierbij de laatste versie van de aanbiedingsbrief onderzoeken Herwijnen aan EK en TK.
De opmerkingen van en Stas heb ik geprobeerd een plaats te geven, Ik heb er meteen ook maar een
aanbiedingsbrief bijgedaan voor West Betuwe. Op die brief die afgelopen donderdag in de post van de Stas zat,
heb ik geen reactie gekregen. Ze liggen beide ook in een groene map op je bureau.
Vanmiddag is digitaal naar gem West Betuwe gegaan: TNO rapport en RVB-onderzoek (dank voor je
volhardende-aanpaswerk) met vier bijlagen.
De aanpassingen in de Q&A-bundel zijn nog niet gereed.
Werkgroepleden en er zitten in de nieuwste versie 14 nieuwe opdrachten, zoals dat elke
vragensteller een antwoord krijgt op zijn vraag/vragen. Idealiter moet dit gebeuren net na het weekend, en

I zetten jullie hier capaciteit tegen aan?
/ weten jullie misschien waarde groene omslagmap van Herwijnen is bij (B52020000513)? De

versies gaan al twee weken van boven naar beneden zonder deze omslag en de dames die voor de Stas werken
‘m niet, geven ze aan.

Mvg

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. 1f 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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From: rijksoverheid.nl>
Sent: Wednesday, February 5, 2020, 6:06 PM
To: “ mindef.nl” < mindef.nI>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ mindef.nI” mindef.nl>
Cc:” rijksoverheid.nl>; ‘ tno.nl”

tno.nl>; mindef.nl < mindef.nl>;
mindef.nl” mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; rijksoverheid.nl>;
rijksoverheid.nl>

Subject: RE: pakket behorend bij versie 15 en de brief aan de gem WB
Attachments: Reactiebundel militair radarstation HerwijnenDEFO5O22O2O.docx

Beste en
Ik vraag me nog wel af waarom het communicatietraject dat Defensie aan het RIVM gaat opdragen en zeer binnenkort van start
gaat niet wordt genoemd. Dat is toch een hele positieve boodschap die bij beide geadresseerden goed moet vallen.?
Gemeente West Betuwe belde zojuist met de vraag of wij aan kunnen geven wanneer exact het embargo van de toegestuurde
rapporten afgaat? Er ligt namelijk een intern gemeente mail klaar aan het bestuur met een reflectie op het afgelopen maandag
gevoerde gesprek en de conclusie van de stas om vast te houden aan locatie Herwijnen

Kan ik hen berichten dat de brieven morgen uit gaan en dat dus vrijdagmorgen het embargo eraf gaat?
Bijgaand de laatste definitieve versie in zwart met aangescherpt antwoord 2.3. Indien akkoord dan lijkt me het meest logisch
dat deze morgen vanuit Defensie naar gemeente/ wordt gestuurd.
De rapporten en de reactiebundel kunnen dan tevens worden geupload naar de site. @ regel jij dit met
Morgen ga ik ook aan de slag met de update van alle webteksten zodat die voor volgende week woensdag, publicatie
kennsigeving besluit in lokale media, gereed zijn.
@ heb jij nog kunnen kijken naar die kennisgeving en is die akkoord?
Groet

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 5 februari 2020 16:52
Aan: mindef.nl; rijksoverheid.nI>
CC: rijksoverheid.nl>; tno.nl;

mindef.nI; mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: pakket behorend bij versie 15 en de brief aan de gem WB
Beste
Het was vrijwel onmogelijk om alle opmerkingen van de Stas te begrijpen. Ook als je die foto’s van ca. 78 kilobite
vergroot, blijft het wazig. Ik heb mijn best gedaan de opmerkingen van Stas te verwerken ik wel kon begrijpen.

,
4 •.t,44 .4, .

- ‘•:—,. t ‘-... ,dt

— . -

• 4

-_.rw
- b

Z44 liia»r ‘



Die betrekking hebben op?
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Hierbij zend ikje de versie 15 schoon en met Track Changes. Ik heb gepoogd ook enig commentaar van RVB nog in

te voegen. Op je bureau heb ik hardcopies gelegd. ie moet er eerst zelf even naar kijken voordat ze naar de 2e

verdieping gaan. Stas stelde vragen over de review, zie 5 x aantekeningen op A3-formaat. le kan alleen jij
beantwoorden. Bovendien heb ik aanpassingen gedaan in de tekst:

“Tevens zullen de vragenstellers per mail de bundel met vragen en antwoorden toegestuurd
krijgen. Het blijft voor de inwoners van de gemeente West Betuwe ten tijde van de RCR mogelijk om
vragen in te dienen via het e-rnailadres:radarstations@mindef.nl.”
Bij bureau Stas willen ze vast houden aan “iedereen krijgt persoonlijk een antwoord op zijn vraag”. Dat zou altijd,
intern, gezegd zijn. Ik wil voorkomen dat we nu iets zeggen dat we later niet waar kunnen maken.
Daarnaast tref je aan de brief aan de gem WB. Deze heeft dezelfde tekst als de schone versie 15, maar dan in
aangepaste vorm in de kop en daar waar er verwijzingen zijn naar de gemeente. Deze brief zit in een groene flap
die (na overleg met en bureau SG) alleen gericht aan Stas (nr. BS2020000585)
In X-post zijn alle documenten ge-update, inclusief alle te verzenden bijlages, voor beide nummers (BS2020000585
en ... 513).
De aangepaste Q&A-bundel is bijgevoegd. Met rood zie je de laatste aanpassingen. Het antwoord behorende bij
vraag 2.3 verdient nog fijnslijperij van TNO. graag morgenochtend de finale versie met alles in het zwart bij
mij. Als die hier ook als finaal wordt beschouwd moet is nog naar de gemeente. Stuur jij die dan?
Alle bijlages bij het TNO-rapport en 4 x bij RVB-onderzoek heb ik niet bijgevoegd. Stas heeft die al 2 x gezien. De
laatste finale versie van RVB had ik je gisteren van al ontvangen, Ik stuur die nogmaals mee.
Ik heb mijn thuiswerkdag (op medisch advies ivm mijn hersteltraject) op jouw verzoek omgewisseld. Maar gezien
de ‘bureaucratische spoed” in deze fase ben ik bereid om morgen je te assisteren en dan vrijdags thuis te blijven.



Mvg

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 risicos verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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.



From: ‘ DMO/PROJN/STGP” mindef.nI>
Sent: Thursday, February 6, 2020, 8:36 AM
To: ‘ AL/HDB” mindef.nl>
Subject: Laatste versie reactiebundel Herwijnen
Attachments: Reactiebundel militair radarstation Herwijnen_DEF_05022020.docx

Hi als besproken.
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mi ndef. nI
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Versie 040220

Reactiebundel

Alle vragen die in de loop van de tijd door zowel inwoners als lokale overheden en instanties zijn
gesteld, worden beantwoord in dit document. Veel dezelfde vragen zijn op verschillende manieren
gesteld of verwoord. Deze zijn onder bepaalde categorieën bijeengebracht. Met de functie ‘Zoeken’
kunt u door een woord in te vullen makkelijk zoeken naar vragen/antwoorden die met dat woord
te maken hebben. Mocht uw vraag er toch niet bijstaan, neem dan vooral contact met ons op via
radarstationscmindef. nI

Inhoudsopgave

1. Effecten van de radar 2

2. Normen en criteria onderzoek 4

3. Locatie 6

4. Proces en communicatie 9

5. Klachten en schade 11

Effecten van de radar op de gezondheid — door TNO -

1



Versie 040220

1. Effecten van de radar

1.1. Beperkingen voor omwonenden
Het militaire radarstation valt in de zwaarste milieucategorie, klasse 6. Hiervoor geldt
een veilige afstand van 1.500 meter. Het dorp ligt op ca. 800 meter afstand en enkele
boerderijen binnen 300 meter. Wat zijn de beperkingen voor de leefomgeving indien
deze radar wordt geplaatst?
- Worden ook bepaalde wegen afgesloten?
- Wat gebeurt er met de toegankelijkheid van de verschillende wegen rondom de
beoogde locatie?
- Wat gebeurt er met de toegankelijkheid van het nabijgelegen zwemwater (de zandput)
op +- 500 meter?
- Kunnen ballonvaarten in de buurt van de radar, zonder gevaar, plaatsvinden?
- Heeft de plaatsing van de radar gevolgen voor de ontwikkeling van bedrijven en
boerderijen in de nabije omgeven indien zij uit willen breiden? En dan met name de
bedrijven op het bedrijventerrein Zeiving of andere bedrijven en boerderijen in een
vergelijkbare afstand?

Antwoord Li.
Er zijn geen beperkingen voor de leefomgeving, omdat de radar zal voldoen aan de
zogenaamde ICNIRP-richtlijnen. Er zullen geen wegen worden afgesloten voor het
radarstation en ook de toegankelijkheid van de zandput wijzigt niet. Er zijn geen
gevolgen voor de ontwikkeling van bedrijven en boerderijen, mits zij geen hoge
bouwwerken plaatsen die het zicht van de radar beperken, zoals windmolens of hoge
graan s 10 ‘5.

Wat betreft de milieucategorïe 6: Voor activiteiten die vallen onder milieucategorie 6
geldt voor het aspect externe veiligheid, ook wel geduid als ‘gevaar’, de grootste
richtafstand, namelijk een richtafstand van 1500 meter ten opzichte van de
dichtstbijzijnde gevoelige milieubestemming. Ligt een gevoelige bestemming binnen de
richtafstand, dan is een verdere motivering nodig om aan te tonen dat de realisatie van
de activiteit inpasbaar is. Van een richtafstand kan dus worden afgeweken indien dit
voldoende is onderbouwd met onderzoek:

‘Gevaar’ betreft volgens de VNG-brochure alle gevaaraspecten, inclusief brandgevaar en
stofexplosies. Bij het in gebruik hebben van de radarinstallatie wordt niet gewerkt met
gevaarlijke stoffen. Dit in tegenstelling tot andere (bedrijfs)activiteiten die in
milieucategorie 6 vallen, zoals olieraffinaderijen. Gevaren voor de omgeving door brand,
explosies of een gifwolk van gevaarlijke stoffen zijn evenmin aan de orde bij het in
gebruik hebben van de radarinstallatie. Dus voor deze aspecten hoeft geen rekening te
worden gehouden met een richtafstand.

Voor wat betreft het aspect elektromagnetische velden kan in dit geval onderbouwd met
onderzoek van de richtafstand worden afgeweken. Hiervoor is bij het gebruik van de
radarinstallatie de waarborging van de blootstellingslimieten voor elektromagnetische
straling belangrijk. De radarinstallatie mag de in Nederland geldende
blootstellingslimieten, die door de International Commission on Non-lonizing Radiation
Protection (ICNIRP) is bepaald, niet overschrijden.
In het TNO-rapport [1] wordt nader op dit onderwerp ingegaan.

Wat betreft ballonvaarten: Voor ballonvaarten gelden geen bijzondere regels voor al
bestaande radarsystemen, dus ook niet voor de eventuele radar in Herwijnen.
Luchtballonnen moeten zich net als al het luchtverkeer dat op zicht vliegt, houden aan
standaard regelgeving met betrekking tot Obstacle Clearance. De regelgeving schrijft
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voor dat een vlucht op zicht over dichtbevolkte gebieden en steden een hoogte van
minimaal 300 meter boven het hoogste obstakel binnen een straal van 600 meter moet
aanhouden en overal anders een hoogte van 150 meter boven grond of water, of boven
een obstakel in een straal van 150 meter van het hoogste obstakel.

1.2. Overlast van gevechtsvliegtuigen
- Komt er overlast voor de omgeving door het oefenen met straks de F35-
gevechtsvliegtuigen die moeilijk door een radar kunnen worden gedetecteerd?
- Waarom moet er een nieuwe radar komen als sommige vliegtuigen of straaljagers
zoals een 3SF toch niet op een radar is te zien?
- Hoe vaak vinden er oefeningen plaats in combinatie met de radar?
- Gaat de sterke staring mode gebruikt worden bij oefeningen en zoja in welke richting?

Antwoord 1.2.
Voor het oefenen met militaire vliegtuigen, zoals de F-16 en de F-35, zijn in Nederland
speciale oefengebieden in het luchtruim aangewezen. De grootste oefengebieden liggen
boven de Noordzee. Er is geen noodzaak om met militaire vliegtuigen in de buurt van
een radar te oefenen. De bestaande oefengebieden zullen niet wijzigen omdat de radar
op een andere locatie komt te staan. De vluchten tussen de vliegvelden en de
oefengebieden veranderen ook niet.

Wat betreft de staring mode: De staring mode is voor Defensie een nieuwe
operationele mode. Het gebruik van deze mode zal mede afhankelijk zijn van
toekomstige dreigingen. De operationele inzet en het oefenen met deze mode is nog in
ontwikkeling, primair zijn de beide radars bedoeld ten behoeve van het bewaken van het
Nederlandse luchtruim en zal de focus niet liggen op de staring mode.

De staring mode is bedoeld voor het ontdekken en volgen van ballistische raketten en
kan bovendien gebruikt worden om satellieten waar te nemen in de ruimte. In de staring
mode draait de antenne niet rond, dus het zoekgebied is maar beperkt en daarmee is die
mode niet bruikbaar voor het oefenen met vliegtuigen.
De richting zal uiteindelijk afhankelijk zijn van de richting van de actuele dreiging of de
oefening die wordt ondersteund dus daar is op dit moment niets over te zeggen.

Inderdaad zijn moderne jachtvliegtuigen, zoals de F-35, lastiger met radar waar te
nemen. Gedurende oefeningen zal in het vliegtuig echter een radartransponder worden
geactiveerd, waardoor het vliegtuig met een zogenaamde secundaire radar kan worden
waargenomen.
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2. Normen en criteria onderzoek

2.1. Vergelijking andere landen
- Waarom zijn de normen aangaande veiligheid bij straling in Nederland anders dan in de
ons omringende landen?
- Kunt u bevestigen dat de radartoren van Defensie met waarden van 8,3V/m niet
geplaatst had mogen worden in diverse landen in Europa vanwege te hoge
stralingsbelasting?

Antwoord 2.1.
Het is juist dat in sommige landen wordt afgeweken van de ICNIRP-richtlijn. Dit heeft
voornamelijk te maken met blootstelling door telecommunicatiesystemen en zorgen uit
het publieke domein. In het TNO-rapport til wordt in sectie 3.2 op pagina 23 en bijlage
C nader op dit onderwerp nader ingegaan.

2.2. Voorzorgsprincipe
Waarom wordt bij hoogfrequente straling zoals de 3G, 4G en SG zendmasten en
radarinstallaties niet het voorzorgsprincipe gehanteerd? Bij laagfrequente straling zoals
hoogspanningsmasten wordt dat wel gedaan.

Antwoord 2.2.
In het TNO rapport [1] wordt aandacht besteed aan ALARA en aan het voorzorgprincipe.
ALARA (een acroniem van: as low as reasonably achievable, ‘zo laag als redelijkerwijze
uitvoerbaar is’) is een term uit de bescherming tegen ioniserende straling. Dat houdt in
dat bestraling van mensen, dieren, planten en goederen zoveel als redelijkerwijs
mogelijk is, wordt beperkt. In de ICNIRP-richtlijn is een veiligheidsfactor van 50
geïntroduceerd, hetgeen gezien kan worden als toepassing van een voorzorgsprincipe.
Om ALARA toe te passen op radiofrequente elektromagnetische velden bestaat
momenteel geen wetenschappelijke grondslag. Als wordt voldaan aan de ICNIRP-richtlijn
is volgens de huidige wetenschappelijke inzichten de gezondheid van mensen niet in
gevaar.

2.3. Hoogte van de blootstelling
- Kunt u met de komst van de militaire radar bevestigen dat we hiermee de hoogste
stralingsbelasting van Nederland hebben zoals gemiddeld als maximaal (staring modus)
gemeten? Inclusief de cumulatieve straling?
< toelichting: De gemiddelde gemeten hoog frequente stralingswaarden in Nederland
liggen tussen 0,3 en 3 VoIt/m. In Gorinchem is de hoogst gemeten waarde 0,8V/m. De
hoogst gemeten waarde door Agentschap Telecom in Nederland ligt rond de 4,1 VoIt/m
geeft het TNO rapport aan. Dan is volgens memorandum van TNO de minimale
stralingsbelasting door de komst van de Defensieradar 4,5x zo hoog. De maximale
stralingsbelasting in de scanning modus geeft al 8,3V/M aan (16,6% van 50V/m). Dit is
het hoogste stralingsniveau in Nederland.>
- Geeft de komst van 5G een hoger stralingsniveau? Zo ja, wat zijn daar de effecten
van?

Antwoord 2.3.
In het TNO rapport [1] in sectie 5.1.4 op pagina 31 en in de bijbehorende figuren in
hoofdstuk 5 wordt inhoudelijk ingegaan op de gestelde vragen. Door TNO zijn reële
veronderstellingen gemaakt en zo is een goede, en naar boven afgeronde, schatting
gemaakt. Ook wordt nog vermeld dat de radar pas in gebruik genomen zal gaan worden
nadat door metingen (!; dat is de verificatie) wordt aangetoond dat ICNIRP niet wordt
overschreden.
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Evident is dat de ICNIRP-richtlijn die in Nederland gehanteerd wordt gehandhaafd moet
worden. Dus als de toetsingswaarden uit de richtlijn door de komst van 5G overschreden
gaat worden (wat overigens uiterst onzeker is), dan kan 5G daar niet zonder
maatregelen of aanpassing van het stralingsniveau komen.

2.4. ICNIRP-normen
De ICNIRP schrijft op haar website dat er onvoldoende bewijs is dat straling onder de
internationale drempelwaarde leidt tot gezondheidseffecten. Deze Organisatie geeft
echter ook aan dat er nog gaten in de kennis zijn waarvoor meet onderzoek uitgevoerd
moet worden.
- Wat zijn deze gaten in kennis die door ICNIRP worden bedoeld?
- Is Defensie op de hoogte van deze gaten in kennis?
- Zo ja, wat heeft defensie hiermee gedaan?
- Zoniet, waarom niet en gaat u alsnog onderzoeken wat hiermee wordt bedoeld?
- Kunt u bevestigen dat de ICNIRP normering vanuit 1998 geen rekening houdt met
(schadelijke) lange termijn effecten die door hoog frequente straling kunnen ontstaan?

Antwoord 2.4.
Wat de vraagsteller bedoelt is niet duidelijk. Mogelijk wordt het volgende citaat bedoeld
“The biological implication of these small changes is, however, unclear.” Dit gaat over
slaapkwaliteit, namelijk “The only consistently observed finding is a small effect on bram
activity measured by electroencephalography (EEG)” [9]. Wetenschappelijke onzekerheid
is niet vreemd en een normale gang van zaken binnen de wetenschapsbeoefening.
Daarom is het belangrijk dat ICNIRP en de WHO regelmatig de stand van de wetenschap
toetsen.

In aanvulling wordt opgemerkt dat op ICNIRP-website [9] het volgende, na
wetenschappelijke beoordeling van de zekerheden en de onzekerheden, vermeld staat:

“The overall evaluation of all the research on HF fields leads to the conclusion that HF
exposure below the thermal threshold is unlikely to be associated with adverse health
effects.

Tot slot word opgemerkt dat in 2009 ICNIRP de richtlijn uit 1998 heeft herbevestigd, zie
het volgende citaat:

“However, it/s the opinion of ICNIRP that the literature published since the 1998
guidelines has pro vided no evidence of any adverse effects below the basic restrictions
and does not necessitate an immediate revision of its guidance on limiting exposure to
high frequency electromagnetic fields.” [10].

Zie ook het TNO-rapport [1].

2.5. Drempelwaarde
Kunt u uitsluiten dat de straling nooit boven de drempelwaarde uitkomt? Ook als zowel
de militaire radar, de KNMI-radar en eventueel een 5G-netwerk op hetzelfde moment op
piekvermogen functioneren, plus de straling van andere bronnen?

Antwoord 2.5.
Het Ministerie van Defensie doet al het mogelijke om er zeker van te zijn dat de ICNIRP
richtlijnen niet worden overschreden. Enerzijds wordt dit met berekeningen aangetoond,
zie het TNO-rapport [1], anderzijds zullen er ook metingen worden uitgevoerd.

2.6. Piekbelasting
Wordt in het onderzoek naar de cumulatieve straling rekening gehouden met: de
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piekbelasting van zowel de militaire radar als de KNMI-radar, scanning en staring
modus, straling van UMTS/3G/4G/SG, straling van alle radars op schepen (obv hoeveel
schepen?), piekbelasting van al het GSM-verkeer, bronnen die minder dan 5% van de
totale stralingsbelasting opleveren...?

Antwoord 2.6.
Vanzelfsprekend wordt, zoals ICNIRP voorschrijft niet alleen gekeken naar
tijdgemiddelde veldsterkten, maar ook naar piekveldsterkten. In het TNO rapport [1]
wordt hier nader op ingegaan.

3. Locatie

3.1. Nieuw-Milligen
- Waarom kan er niet net als in Wier de nieuwe radartoren naast de oude radartoren in
Nieuw-Milligen worden gebouwd? Dan is er toch zeker geen probleem met een
zendvergunning?
- Waarom heeft Defensie toegestaan dat er plannen voor windmolenparken op Flevoland
mogen doorgaan zonder dat de nieuwe locatie(s) al een feit was?

Antwoord 3.1.
De reden dat de radar niet op Nieuw Milligen kan blijven heeft te maken met een
veranderd dreigingsbeeld en dat de radar vanaf Nieuw Milligen daarvoor geen optimale
dekking heeft. In het RVB-rapport wordt in paragraaf 1.1. en 1.2. hier nader op
ingegaan.

Het kunnen verkrijgen van een zendvergunning heeft vooral te maken met de
beschikbaarheid van de frequenties waarop de radar zendt. Dat moet per locatie worden
onderzocht.

De windmolenparken in Flevoland hebben van Defensie een verklaring van geen bezwaar
met een voorbehoud gekregen. Het voorbehoud is dat de radar van Nieuw Milligen op
een nieuwe locatie operationeel moet zijn voordat ze gerealiseerd kunnen worden. Het
belang van een spoedige realisatie van deze windparken is echter van dien aard dat hier
wel een grote druk op het realiseren van de nieuwe radarlocatie vanuit gaat.

3.2. Alternatieve locaties
- Wordt er onderzoek gedaan naar een alternatieve locatie en waar kunnen we die
resultaten vinden?
- Wat gaat defensie doen met alle alternatieve locaties die worden aangedragen?
- Is er al eerder een locatieonderzoek door Defensie gedaan en zoja waar kunnen we die
vinden? Zoniet, hoe komt het dat Defensie nog nooit een andere locatie heeft bekeken?
- Wanneer is besloten dat Nieuw-Milligen niet meer geschikt was als locatie en waarom?
Wat is het verschil met de criteria toen deze locatie wel is aangewezen voor de bouw van
een radar?
- Welke plekken zijn onderzocht en waarom zijn die afgevallen?
- Wat is het zoekgebied voor alternatieve locaties? Kunt u aangeven binnen welke straal
rond Herwijnen gezocht kan worden? Of in welke provincies?
- Waarom is Herwijnen “de enig mogelijke locatie in héél Nederland” en heeft u geen
andere serieuze locaties als mogelijk alternatief bekeken?
- Waarom moet een Radar die zoveel straling geeft zo dicht bij een dorp gebouwd
worden?
- Wordt er ook gezocht naar een locatie waar geen mensen in de buurt wonen?
- Waarom deze toch meer bewoonde plek in Nederland (ligt ook lager qua NAP tov
Nieuw-Milligen)?
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- Waarom geen plek in de polder minderbevolkt bijvoorbeeld gebied in Flevopolder
boven Bunschoten Spakenburg?
- Wat is het complete programma van eisen is waaraan een locatie voor de
radarinstallatie moet voldoen?
- Wat zijn hoge bouwwerken, en wat is “een zekere afstand11?
- Wat zijn de factoren die zorgen voor een ‘optimale’ dekking? Gaat dit over NAP-niveau,
over zichtlijnen, of ook andere za ken?
- Jullie geven aan dat de ruimtelijke indeling van het gebied geschikt moet zijn om de
radar te plaatsen. Niet als extra opmerking, dus niet in water(wegen), Natura2000-
gebied, stiltegebied of stedelijk gebied, Waarom is dat nu wel van belang? Terwijl jullie
in Herwijnen aangeven dat het niet uit maakt dat de kern van Herwijnen op minder dan
1 km van de beoogde locatie ligt, terwijl de milieucategorie 6 een minimale afstand van
1,5 km adviseert.
- Op welke hoogte komt de radar het beste tot zijn recht? Is de lage ligging als voordeel
bewezen? Is er überhaupt een voordeel op dat vlak?
- Is Defensie bereid om als er een andere locatie voor handen is die ook ongeveer
voldoet, daadwerkelijk deze radar daar te plaatsen?

Antwoord 3.2.
Bovenstaande onderwerpen komen alle aan de orde in het “locatieonderzoek zuidelijke
SMART-L radar” dat het Rijksvastgoedbedrijf heeft uitgevoerd in overleg met Defensie en
TNO. Dit rapport wordt gepubliceerd op de internetsite.

Vervolgvragen 3.2.
- Hoe kom ik aan informatie over de bouwhoogtes van windturbines betreffende de
Nederlandse defensieradar?
- Waarom staat er bij die voorwaarden voor een alternatieve locatie niet ook een
voorwaarde dat er geen weerstand moet zijn van de plaatselijke
bevolking/omwonenden?

Vervolgantwoorden 3.2.
- Informatie over windturbines, waaronder bouwhoogtes, is beschikbaar op de website
www.windstats.nl maar alleen tegen betaling. Soms kan deze informatie ook gevonden
worden op de websites van de individuele windparken. Wel moet opgemerkt worden dat
de hoogte van een windturbine maar één facet is voor de verstoring die een windmolen
op een radar geeft. Ook de omvang van de mast, gondel en bladen zijn hierop van
invloed. In de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro) is in bijlage 8.4
aangegeven boven welke hoogtes windmolens moeten worden getoetst op eventuele
verstoringen van radars. In de praktijk betekent dit dat alle moderne hoge windturbines
moeten worden getoetst.
- De voorwaarde dat ergens geen weerstand bestaat is vooraf niet te stellen. Wel kun je
er alles aan doen om weerstand en onrust zoveel mogelijk te beperken en weg te
nemen. In het alternatievenonderzoek is hierop ingespeeld door te zoeken naar locaties
op grotere afstand tot woningen/bebouwde kom t.o.v. Herwijnen omdat vooral de
dichtstbijzijnde bewoners zorgen hebben over hun gezondheid.

3.3. Nationaal park
- Waarom zou de radar niet in een Natura2000- of stiltegebied geplaatst kunnen
worden?
- Waarom is het in een nationaal park zeer moeilijk om toestemming te krijgen voor het
plaatsen van een radarinstallatie? Daar staat toch al een radarinstallatie? De gezondheid
van mensen is toch belangrijker dan de gezondheid van flora en fauna?

7



Versie 040220

Antwoord 3.3.
In het Iocatieonderzoek wordt in paragraaf 2.5.5 ingegaan op dit onderwerp. Het is niet
zo dat er onderscheid wordt gemaakt tussen natuurwaarden en de gezondheid van
mensen. Beide onderwerpen stellen eisen aan de vestigingsmogelijkheden van een
radarinstallatie.”

3.4. Verplaatsbaar naar andere locatie
In de aanschafnota van de radar van 29 oktober 2014 van minister Hennis Plasschaert is
aangegeven dat de radar strategisch verplaatsbaar is en dat deze binnen een maand
afgebroken en elders binnen een maand weer opgebouwd kan worden.
- Kunnen wij dit zien dat er al een alternatieve locatie moet zijn gezien deze eis van de
aanschaf?

Antwoord 3.4.
De strategische verplaatsbaarheid van de radar was vooral bedoeld voor mogelijke inzet
van de radar tijdens missies en oefeningen in het buitenland. De eis was niet gekoppeld
aan een specifieke radar of aan een specifieke locatie.

3.5. Uitval huidige radar
Wat gebeurt er als de huidige radar NU uitvalt? Is er dan een plan B voor Defensie om
de wegvallende dekking op te vangen?

Antwoord 3.5.
Als het huidige radar uitvalt dan zal er verminderde driedimensionaal radardekking zijn
binnen Nederland. Hierdoor kunnen vliegtuigen die hun vlieghoogte niet uitzenden
lastiger worden gedetecteerd. Bij uitval van het huidige radar kan Defensie beperkt
terugvallen op de beschikbaarheid van buitenlandse driedimensionale radars. Beperkt
omdat deze radars niet ons gehele verantwoordelijkheidsgebied kunnen afdekken en
omdat Defensie geen invloed heeft op de beschikbaarheid van deze radarsystemen.
Daarnaast kan Defensie ondersteuning verzoeken aan partnerlanden en de NAVO. De
middelen (mobiele radars en NAVO AWACS vliegtuigen) zijn dermate schaars dat deze
niet planmatig toegewezen kunnen worden en alleen indien de situatie zich voor zou
doen op ad hoc basis gevraagd en toegewezen kunnen worden.

3.6. Voormalige KNMI-stations
Wist Defensie dat van de twee voormalige KNMI-radarstations er 1 operationeel en 1
reserve (dus niet operationeel) was?

Antwoord 3.6k
Uit navraag bij LVNL (Luchtverkeersleiding Nederland) blijkt de aanname dat altijd 1
radar reserve stond niet correct is. Op de westelijke toren (Herwijnen Autonoom) stond
een combinatie van een weerradar en een secundaire surveillance radar (SSR). Het
terrein van deze toren is nu gepland voor de nieuwe radar van Defensie. Op de oostelijke
toren (Herwijnen Main) stond een Primaire Surveillance Radar (PSR) ook gecombineerd
met een SSR. Op dit terrein staat nu de KNMI weerradar. De PSR van Herwijnen Main is
in 2008 buiten gebruik genomen. Volgens LVNL waren véôr 2008 zowel de locatie
Herwijnen Autonoom als ook de locatie Herwijnen Main beide tegelijk operationeel in
gebruik. (e-mailbericht LVNL aan TNO d.d. 31 oktober 2019)
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4. Proces en communicatie

4.1. Waarom een Rijkscoördinatieregeling (RCR)?
Het feit dat Defensie vooraf heeft aangegeven dat wanneer de gemeenteraad Lingewaal
(West-Betuwe) tegen zou stemmen, dit een belangrijk signaal zou zijn en ze de
beslissing niet zou doordrukken, pleit niet voor een hoge urgentie van nationaal belang.
Waarom wordt nu toch de Rijkscoördinatieregeling ingezet om dit alsnog af te dwingen?

Antwoord 4.1.
Defensie heeft vanaf het begin in goed overleg met het voormalige gemeentebestuur
van Lingewaal aan een bestemmingplanwijziging gewerkt. In oktober 2018 bleek echter
dat de gemeenteraad het gemeentelijke ontwerpbestemmingsplan niet wilde vaststellen.
Het bestuur van de nieuwe gemeente West-Betuwe heeft in juni 2019 per brief laten
weten geen bestemmingsplanwijziging te willen initiëren.

Hierdoor ontstond een impasse, want het militaire belang van de tijdige realisatie van
een radarstation in de regio is groot. Daarom heeft Defensie ervoor gekozen de
Rijkscoördinatieregeling (RCR) in te zetten. Dit is een wettelijk instrument (art. 3.35 van
de Wro) waarmee de regering vanwege nationaal belang de verwezenlijking van een
onderdeel van het nationaal ruimtelijk beleid naar zich toe kan trekken.

De RCR kent dezelfde waarborgen die gelden bij een wijzigingsprocedure van een
gemeentelijk bestemmingsplan: in kaart brengen van alle effecten, toetsen van de
effecten aan wettelijke bepalingen en normeringen (bijvoorbeeld voor stralingsbelasting)
en voor burgers de mogelijkheid van zienswijze, bezwaar en beroep. Defensie zal in de
procedure de zorgen van de gemeenteraad en burgers zorgvuldig adresseren.

4.2. Vragen en antwoorden
- Wat gebeurt er met alle vragen die gesteld worden?
- Hoe worden vragen gerubriceerd?

Antwoord 4.2.
Alle vragen en antwoorden die zijn gesteld staan in dit document. Veel dezelfde vragen
zijn op verschillende manieren gesteld of verwoord. Deze zijn onder bepaalde
categorieën bijeengebracht. Mocht uw vraag er toch niet bijstaan, neem dan vooral
contact met ons op via radarstations@mindef.nl.

4.3. Communicatie over sterke vermogen
Waarom heeft Defensie niet open gecommuniceerd tijdens de informatiebijeenkomsten
dat de militaire radar een zeer sterk vermogen heeft om 2.000 km ver te kijken?

Antwoord 4.3.
Een “zeer sterk vermogen” is subjectief. Wij vermoeden dat de vraagsteller doelt op de
“staring” mode. Deze staringmode is tijdens de drie gehouden informatieavonden
verschillende keren benoemd en wordt in de rapporten van Thales en TNO verder
toegelicht.

4.4. Gesprekken met omwonenden
Heeft defensie al gesproken met de bewoners van de boerderijen die zeer dichtbij de
beoogde locatie liggen?

Antwoord 4.4.
Tijdens de drie voorlichtingsavonden is voor alle omwonenden de gelegenheid geweest
om over de komst van de radar te worden geïnformeerd. Tijdens deze avonden is ook
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kort contact geweest met enkele bewoners van de boerderijen. In de verzamelde vragen
is ook ingegaan op vragen van deze bewoners. In het kader van de RCR-procedure zal
Defensie persoonlijk contact leggen met de bewoners die in de directe omgeving wonen.

4.5. Kamervragen
Waarom heeft het moeten komen tot Kamervragen voordat u een uitgebreider TNO-
rapport heeft aangevraagd?

Antwoord 4.5.
In de procedure voor het aanvragen van de benodigde omgevingsvergunning was het
stralingsrapport van Thales voldoende. Echter de zorgen bij de gemeente West-Betuwe
en haar inwoners over de cumulatieve effecten gaven aanleiding om extra onderzoek te
doen.

4.6. Protocol bij ingebruikname
- Ligt er een protocol als er problemen komen na het opstarten van de radar om
eventueel bepaalde oorzaken uit te sluiten?
- Worden er vooraf afspraken gemaakt met het Ministerie van Defensie wie het
aanspreekpunt is bij eventuele problemen?
<Wanneer er problemen komen met het vee of de apparatuur en er dan nog contact
gelegd moet worden met het Ministerie van Defensie kan onze bedrijfsvoering al te lang
stilliggen, wat met levend vee niet gewenst is>

Antwoord 4.6
Nee, de firma Thales moet een radar opleveren die voldoet aan de in Nederland
geldende regelgeving en daarmee aan de ICNIRP-richtlijn. Als de radar daar niet aan
voldoet, hetgeen we met metingen zullen controleren, dan is het aan Thales om
oorzaken op te lossen. De radar wordt niet eerder operationeel in gebruik genomen dan
dat hij voldoet aan de in Nederland geldende richtlijnen.

Mocht u van mening zijn dat u na het in gebruik nemen van de radar toch nog
problemen of schade ondervindt, kunt u via de volgende link contact opnemen met
Defensie httis://www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims. Daar kunt u
snel in contact komen met het juiste aanspreekpunt binnen Defensie.

10
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5. Klachten en schade

5.1. Monitoring gezondheidsklachten
- Hoe worden mogelijke gezondheidsklachten gemonitord? Wordt de huisarts hierbij
betrokken?
- Hoe word de gezondheid van de mensen uit Herwijnen, die dicht bij de radar werken,
gecontroleerd?

Antwoord 5.1.
Volgens de huidige planning is de radar in de loop van 2022 operationeel. Defensie zal
ruim op tijd in overleg met de GGD treden om te zien of monitoring van
gezondheidsklachten mogelijk is.

5.2. Verantwoordelijkheid voor gezondheidsschade
Wie is er in de toekomst verantwoordelijk voor de mogelijk ontstane gezondheidsschade
door de optelsom van alle hoogfrequente straling?

Antwoord 5.2.
Als u meent schade te lijden door de radarinstallatie van Defensie kunt u fl
schadeclaim indienen bij Defensie/]DV afdeling claims. Het is in beginsel aan degene die
schade lijdt om, bijvoorbeeld aan de hand van een rapport van een ter zake deskundige,
de aard en oorzaak (waaronder het causaal verband tussen de straling door de
radartoren van Defensie en de omvang van de daaruit voortvloeiende schade of
gezondheidseffecten) aan te tonen.

5.3. Dekking van schade
Is het bij Defensie bekend dat diverse verzekeringsmaatschappijen de
gezondheidsschade veroorzaakt door elektromagnetische straling al uitsluiten in hun
clausules?

Antwoord 5.3.
Er is navraag gedaan bij het Verbond van Verzekeraars. Zij concluderen op basis van
een snelle verkenning onder enkele grote verzekeraars, dat elektromagnetische straling
geen uitsluitingsgrond is.
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From: DMO/PROJN/STGP” mindef.nl>
Sent: Thursday, February 6, 2020, 12:22 PM
To: “ AL/DS/DAOG < mindef.nl>; (LD), Drs.
EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool” < mindef.nI>; AL/HDB”

m indef. ni>
Subject: RE: Omgang met directe beantwoording vragen

Hi
Met de tekst die en ik vanochtend hebben besproken vangen we dit op.
Dat heb ik geverifieerd bij en (“het werkveld”).
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

min def. n 1

Van: AL/DS/DAOG< mindef.nl>
Verzonden: donderdag 6 februari 2020 11:33
Aan: (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nI>;

AL/HDB mindef.nl>
CC: DMO/PROJN/STGP mindef.nI>
Onderwerp: Fwd: Omgang met directe beantwoording vragen

Zie de opmerking, noodkreet zo je wilt, uit het werkveld.
Mvg

Van:” rijksoverheid.nl>
Datum: woensdag 5 februari 2020 om 23 :47:52
Aan:” DMO!PROJN/STGP” mindef.nl>,”

Ing., DMO/PROIN/PROIN DIP” < mindefnl>,”
BS/AL/DCO” mindefnl>
Cc:” AL/DS/DAOG” < mindef.nl>,”

rijksoverheid.nl>,” rjksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Omgang met directe beantwoording vragen
Beste allen,ik heb grote zorgen dat wanneer voor het traject “inhoudelijke individuele beantwoording”
gekozen wordt we in een moeras aan ellende terecht komen. Een inhoudelijke reactie van ons gaat
vragen oproepen die in een snelle reply gesteld gaan worden en weer verschrikkelijk veel werk
opleveren met grote kans op fouten en uiteindelijk vervelende kamervragen. En we hebben simpelweg
geen capaciteit voor een dergelijke actie!! Wanneer we het doen op de manier zoals ik hieronder heb
voorgesteld en zoals nu nog in de laatste versie van de aanbiedingsbrief staat hebben mensen de
mogelijkheid de reactiebundel te lezen en waarschijnlijk zijn daarmee hun aanvullende vragen
beantwoord. Vraagdemping! En vervolgens verwijzen naar de site en naar de officiële reactie- en
inspraakmomenten inclusief inloopbijeenkomsten. Plus de verwijzing naar het zorgvuldige en zeer
persoonlijke ! communicatietraject dat het RIVM gaat uitvoeren.
De def adressen die enkele RVB collega’s hebben zijn voor toegang tot confi info. Geen van de
projectleden Herwijnen heeft zo’n adres en dat betekent dat we het dan nog viavia moeten doen. En
daarom de voorkeur om de beantwoording (met standaard antwoorden) dan ook via een bij defensie
werkend persoon te doen.

hoe zie jij dit?
Groet



Van: mindef.nI mindef.nl>
Verzonden: donderdag 6 februari 2020 08:11
Aan: mindef.nl; rij ksoverheid.nl>
CC: mindef.nl; rijksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Omgang met directe beantwoording vragen

Ik sprak vanochtend. Hij heeft defensie email-adressen voor RVB’ers! Neem
even contact met hem op.
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mindef.nl

Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nI>
Verzonden: donderdag 6 februari 2020 08:07
Aan: rijksoverheid.nl
CC: DMO/PROJN/STGP mindef.nI>;

AL/DS/DAOG < mindef.nl>; rijksoverheid.nl
Onderwerp: Omgang met directe beantwoording vragen
Goede morgen
Op basis van de reactie van het bureau van de Stas, lijkt het mij zeer verstandig om nu al afspraken te
maken over hoe we er voor gaan zorgen dat de antwoorden op vragen bij de juiste personen komen.
Ik wil me best maandag inzetten om de mails te versturen (ik weet nu hoe), maar ik heb het overzicht
niet. Dat heeft volgens mij Zou jij mijn eerder voorstel om de antwoorden te laten uitwerken in
volledige antwoordteksten, gekoppeld aan email adressen met Mia willen bespreken?
Daarnaast zullen we een plan moeten bedenken over hoe we omgaan met de te verwachten reacties op
onze antwoordmails, het doorgaan van de RCR en op de twee documenten.
Met vriendelijke groet,

Van:” AL/HDB” mindef.nl>
Datum: woensdag 5 februari 2020 om 23:17:49
Aan: “ rijksoverheid.nl>
Cc:” AL/DS/DAOG” < mindef.nl>,” BS/AL/DCO”

mindef.nl>, “ rijksoverheid.nl>,
tno.nl” < tno.nl>,” Ing., DMO/PROJN/PRO]N

DIP” < mindef.nI>,” DMO/PROJN/STGP” mindef.nl>,
BS/AL/DJZ/Cl BST” < mindef.nl>,”

rijksoverheid.nl>, “ rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Re: pakket behorend bij versie 15 en de brief aan de gem WB
All,
Ik afgelopen weken vrijwel volledig bezet geweest met MARKAZ en diverse luchtruimdossiers,
vandaar niet op herwijnen.

heeft de honneurs goed waargenomen.
Embargo kan eraf zodra de brief daadwerkelijk is verzonden, als jij vinger aan de pols houdt bij
Timon kun je het embargo laten liften en de go geven voor website publicatie zodra verzonden is.



Directeur Integraal Beleid
+31

Op S feb. 2020 om 18:09 riiksoverheid.nl>
het volgende geschreven:

Beste en
Ik vraag me nog wel af waarom het communicatietraject dat Defensie aan het RIVM gaat
opdragen en zeer binnenkort van start gaat niet wordt genoemd. Dat is toch een hele
positieve boodschap die bij beide geadresseerden goed moet vallen.?
Gemeente West Betuwe belde zojuist met de vraag of wij aan kunnen geven wanneer
exact het embargo van de toegestuurde rapporten afgaat? Er ligt namelijk een intern
gemeente mail klaar aan het bestuur met een reflectie op het afgelopen maandag
gevoerde gesprek en de conclusie van de stas om vast te houden aan locatie Herwijnen

Kan ik hen berichten dat de brieven morgen uit gaan en dat dus vrijdagmorgen
het embargo eraf gaat?
Bijgaand de laatste definitieve versie in zwart met aangescherpt antwoord 2.3. Indien
akkoord dan lijkt me het meest logisch dat deze morgen vanuit Defensie naar
gemeente! wordt gestuurd.
De rapporten en de reactiebundel kunnen dan tevens worden geupload naar de site.

regel jij dit met
Morgen ga ik ook aan de slag met de update van alle webteksten zodat die voor volgende
week woensdag, publicatie kennsigeving besluit in lokale media, gereed zijn.

heb jij nog kunnen kijken naar die kennisgeving en is die akkoord?
Groet

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 5 februari 2020 16:58
Aan: mindef.nl; rijksoverheid.nl>
CC: rijksoverheid.nl>; tno.nl;

mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: pakket behorend bij versie 15 en de brief aan de gem WB
Beste
Het was vrijwel onmogelijk om alle opmerkingen van de Stas te begrijpen. Ook
als je die foto’s van ca. 7$ kilobite vergroot, blijft het wazig. Ik heb mijn best
gedaan de opmerkingen van Stas te verwerken ik wel kon begrijpen.
<imageOo 1 .jpg.attachctrl>

<imageOO2 .png.attachctrl>

Die betrekking hebben op ?
<imageOO3 .jpg.attachctrl>
Hierbij zend ik je de versie 15 schoon en met Track Changes. Ik heb gepoogd
ook enig commentaar van RVB nog in te voegen. Op je bureau heb ik
hardcopies gelegd. Je moet er eerst zelf even naar kijken voordat ze naar de 2e

verdieping gaan. Stas stelde vragen over de review, zie 5 x aantekeningen op
A3-formaat. Ie kan alleen jij beantwoorden. Bovendien heb ik aanpassingen
gedaan in de tekst:



“Tevens zullen de vragenstellers per mail de bundel met vragen en antwoorden
toegestuurd krijgen Het blijft voor de inwoners van de gemeente West Betuwe ten tijde
van de RCR mogelijk om vragen in te dienen via het e-mailadres:radarstations@mindef.nl.”
Bij bureau Stas willen ze vast houden aan “iedereen krijgt persoonlijk een
antwoord op zijn vraag”. Dat zou altijd, intern, gezegd zijn. Ik wil voorkomen
dat we nu iets zeggen dat we later niet waar kunnen maken.
Daarnaast tref je aan de brief aan de gem WB. Deze heeft dezelfde tekst als de
schone versie 15, maar dan in aangepaste vorm in de kop en daar waar er
verwijzingen zijn naar de gemeente. Deze brief zit in een groene flap die (na
overleg met en bureau SG) alleen gericht aan Stas (nr. BS2020000585)
In X-post zijn alle documenten ge-update, inclusief alle te verzenden bijlages,
voor beide nummers (BS2020000585 en ... 513).
De aangepaste Q&A-bundel is bijgevoegd. Met rood zie je de laatste
aanpassingen. Het antwoord behorende bij vraag 2.3 verdient nog fijnslijperij
van TNO. B graag morgenochtend de finale versie met alles in het zwart bij
mij. Als die hier ook als finaal wordt beschouwd moet is nog naar de gemeente.
Stuur jij die dan?
Alle bijlages bij het TNO-rapport en 4 x bij RVB-onderzoek heb ik niet
bijgevoegd. Stas heeft die al 2 x gezien. De laatste finale versie van RVB had ik
je gisteren van al ontvangen. Ik stuur die nogmaals mee.
Ik heb mijn thuiswerkdag (op medisch advies ivm mijn hersteltraject) op jouw
verzoek omgewisseld. Maar gezien de ‘bureaucratische spoed” in deze fase ben
ik bereid om morgen je te assisteren en dan vrijdags thuis te blijven.
Mvg •
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. 1f 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.
<Reactiebundel militair radarstation Herwijnen_DEf_05022020. docx.attachctrl>

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. 1f 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.



doc 1340

From: “ rijksoverheid.nl>
Sent: Thursday, February 6, 2020, 6:37 PM
To: mindef.nl” < mindef.nl>; “ mindef.nl’

mindef.nl>; “ mindef.nI’” < mindef.nl>;
mindef.nI” < mindef.nI>; “ mindef.nI’

mindef.nI>
Cc: “ tno.nl” < tno.nI>; “ mindef.nI”

mindef.nl>
Subject: RE: de toegezegde aanbiedingsbrief en reactiebundel

All, ik zal de griffie nu direct een mail sturen dat zij morgenochtend de juiste versie gaat ontvangen.
Groet

donderdag 6 februari 2020 18:35
Aan:’ mindef.nI’ < mindef.nl>; mindef.nl;

mindef.nI; mindef.nI; mindef.nl
CC: tno.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: de toegezegde aanbiedingsbrief en reactiebundel
Hoi toch een foutje ontdekt. Het TNO deel van de reactiebundel is niet in de versie terecht gekomen die nu naar de
gemeente is gestuurd en die op de site is gezet. Omdat dit twee pdf bestanden zijn kan ik niet anders als beide uitprinten en
weer scannen en dat moet op kantoor. Morgenochtend maak ik een nieuwe versie en zal die persoonlijk sturen aan

en de griffie West Betuwe. En tevens naar voor plaatsing op de site. Dat kan dan mee met de webteksten die
we vanmiddag hebben aangepast en morgen op de site worden verwerkt.
Heel vervelend maar gelukkig snel ontdekt.
Groet

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: donderdag 6 februari 2020 17:44
Aan: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl;

riiksoverheid.nt>
Onderwerp: RE: de toegezegde aanbiedingsbrief en reactiebundel
All, ter info.
Mvg

From: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl>
Sent: donderdag 6 februari 2020 17:19
To: AL/DS/DAOG < mindef.nI>
Subject: RE: de toegezegde aanbiedingsbrief en reactiebundel
Geachte heer
Via deze weg laat ik u weten dat we de documenten in goede orde hebben ontvangen. Deze zijn doorgestuurd naar de
raad West Betuwe.
Met vriendelijke groet,

communicatieadviseur raad

@westbetuwe.nl
Aanwezig op: dinsdag, woensdag en donderdag
GEMEENTE

w Kuipershof 2 1 4191 KJ-1 Geldennalsen

BETUWE Postbus 112 4190 CC Geldermalsen

0345 - 72 88 00 gemeente@westbetuwe.nl 1 www.westbetuwe.nl



00
Van: mindef.nI [mailto: mindef.nl]
Verzonden: donderdag 6 februari 2020 16:38
Aan: WestBetuwe.nl>; @WestBetuwe.nI>
CC: rilksoverheid.nl
Onderwerp: de toegezegde aanbiedingsbrief en reactiebundel
Geachte Heer en Griffier van de gemeente West Betuwe,
Onze Staatssecretaris heeft zojuist bijgaande brief getekend.
In deze mail voeg ik ook de reactiebundel die spoedig op onze website online wordt gezet.
Ik zal tevens beide rapporten en bijlagen digitaal naar u beiden doorzetten. Vanwege de grootte van de
documenten doe ik dat in separate mails.
Graag even uw bevestiging dat u ze heeft ontvangen.
Hoogachtend,

Defensie Integraal Beleid

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. 1f 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. 1f 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.



tno.nl>
February 6, 2020, 5:54 PM
mindef.nI”

rijksoverheid.nl”
mindef.nI>;

Zeer bedankt!
Echter, ik zie de vragen die door TNO beantwoord zijn er niet bij staan. Of staan ze er wel en vergis ik
mij?
Vriendelijke groet,

From: mindef.nl
Sent: Thursday, February 6, 2020 5:32 PM
To: mindef.nl; mindef.nl;

rijksoverheid.nl; tno.nl>;
ni; rijksoverheid.nl;

rijksoverheid.nl; t

Cc: mindef.nl; mindef.nl
Subject: RE: finishing communicatie touch
All,
Bericht staat online. De documenten staan ook online. De beschrijving daarbij wordt morgen verfijnd.
https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2020/02/06/onderzoek-wiist-uit-herwiinen-beste-plek-voor-
d efensierad a r
Ik heb de lokale pers op het bericht gewezen en de Kamerbrief meegestuurd.
Groet,

From:
Sent: Thursday,
To:

doc 1341

mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;
rijksoverheid. ni>; ‘ mindef. nl’

rijksoverheid. nl’ < rijksoverheid nl>;
tno.nl>; ‘ nl’ < nI>;

mindef.nl>;mindef.nl”
rijksoverheid. fl1>;

mindef.nl” <

rijksoverheid.nl>
Cc: ‘ mindef.nl”

mindef.nl>
Subiect: RE: finishina communicatie touch

mindef.nl”
mindef.nl>;

mindef.nl>;

rijksoverheid.nl”
mindef.nl>;

rijksoverheid .nl”

mindef.nI”

min def. nI>

rijksoverheid.nI;

mi ndef. n 1;
tno.nl>

min d ef. n 1;
min def. n 1;

reeds beoordeeld
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From: ‘ Ing., DMD/PROJN/PROJN DIP” < mindef.nl>
Sent: Friday, February 7, 2020, 1:29 PM
To: ‘ AL/HDB” mindef.nI>;
DMO/PROJN/STGP” mindef. ni>; ‘ AL/DS/DAOG”

mindef.nl>
Cc: BS/AL/DCO’ mindef.nl>; “ rijksoverheid.nl”

rijksoverheid.nl>
Subject: RE: Definitief verslag gesprek radarruil met KNMI
Attachments: verslag Defensie radar december 201 9.pdf

@alI,
Bij deze een nieuwe versie van het verslag van ons gesprek met het KNMI mbt de radar ruil.
Voor deze versie heeft het KNMI toestemming gegeven voor publicatie op de website.
Ik zal volgende week er voor zorgen dat deze versie in xPostWeb komt te staan. Graag de
vorige versie vernietigen.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ACCS & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 utrecht 1 MPc 55A

M +31
mindef.nl

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31

Van: Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP
Verzonden: vrijdag 31 2020 13:56
Aan: AL/HDB mindef.nl>;
DMO/PROJN/STGP mindef.nl>; AL/DS/DAOG

mindef.nI>

CC: BS/AL/DCO mindef.nI>; rijksoverheid.nl
Onderwerp: Definitief verslag gesprek radarruil met KNMI
@all,
Bijgesloten het definitieve verslag van het gesprek met het KNMI over een mogelijke
radarruil. Het verslag is door beide partijen voor akkoord ondertekend.
Ik zal in de loop van volgende week er voor zorgen dat dit verslag in xPostWeb wordt
opgenomen. Ik stel voor dat hij ook op het Internet wordt geplaatst.
Met vriendelijke groet,

Hoofd Projectbureau ccs & Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 utrecht
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

M +31
mindef.nl

W www.defensie.nl/dmo
Project Management Assistente: +31
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From: ‘ tno.nI>
Sent: Friday, February 7, 2020, 9:53 AM
To: ‘ rijksoverheid.nI>
Cc: ‘ mindef.nl” mindef.nl>; “ mindef.nl’”

mindef.nI>; ‘ ( tno.nl>; “ mindef.nl’
mindef.nl>; “ mindef.nl” < mindef.nl>; “ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl>;
tno.nl>

Subject: RE: finish ing communicatie touch

Beste
Omdat ik vermoedde dat ik iets ongelooflijks doms gedaan heb, heb ik naar de tijdlijn gekeken. Ik kon
tijdens het schrijven van mijn briefrapport het nieuwe rapportnummer nog niet weten. Mijn
briefrapport is op 14januari 2020 opgesteld, het nieuwe rapportnummer is op 24januari 2020
toegekend nav commentaar van de STAS.
De tijdlijn klopt dus (wel).
Tja; wat doen we nu? Vandaag een herziene versie van het briefrapport opstellen? Of alleen op de
website vermelden dat rapport met nummer TNO 2019 R11793 vanwege een storende typo (MinDef ipv
RVB) is vervangen door TNO 2020 R10094. Dat gaat mogelijk vragen opleveren maar eerlijkheid duurt
het langst.
Wat is wijsheid? Graag jouw visie.
G rt

T +311
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nI

Inuovatk,n
lor lilo E

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, Sent
for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages. vrijdag 7

februari
2020 09:30
To: rijksoverheid.nl>
Cc: mindef.nl’ mindef.nl>; mindef.nl’

mindef.nI>; t tno.nl>;’ mindef.nI’
mindef.nl>; mindef.nl’ < mindef.nl>;’ mindef.nl’

mindef.nl>; rijksoverheid.nl>
Subject: RE: finishing communicatie touch
Importance: High
Beste
Ik zie dat ten tijde van het schrijven van de TNO-brief de referentie naar het 2019 rapportnummer ook
niet is aangepast.
Dat moet dus ook nog gebeuren, lijkt me.
Graag jouw visie hierop.
Grt

T +31 1
Senior research scientist M Location
Electronic Defence E tno.nI



innevabon
ci ure From:

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,
for the manner in which you use t and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.

n@lrijksoverheid.nI>
Sent: vrijdag 7 februari 2020 08:14
To: t tno.nI>; mindef.nI’ mindef.nI>;

mindef.nI’ < mindef.nI>;’ mindef.nI’
mindef.n(>; rijksoverheid.nI>;

tno.nI>;’ nl <

mindef.nl’ < mindef.nl>;
rijksoverheid.nI>;’ mindef.nl’ < mindef.nl>;

mindef.nl’ < mindef.nl>;
rijksoverheid.nl>; mindef.nl; mindef.nl

Cc:’ mindef.nI’ mindef.nl>; mindef.nl’
mi ndef. ni>

Subject: RE: finishing communicatie touch
Allen,
Bijgaand de juiste versie van de reactiebundel met de TNO vragen en antwoorden. Deze is inmiddels verstuurd naar gemeente
West Betuwe.

wil jij zorg dragen dat deze bij de webredactie terecht komt ter vervanging van de gisteren geplaatste versie?
Vriendelijke groet,

donderdag 6 februari 2020 18:39
Aan:’ t tno.nl>; mindef.nl; mindef.nl;

mindef.nl; rijksoverheid.nl>;
tno.nl>; rit; mindef.nl;

riiksoverheid.nl>; mindef.nl; mindef.nl;
riiksoverheid.nl>

CC: mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: finishing communicatie touch
Goed gezien Foutje wordt nu en morgenochtend vroeg hersteld

Van: t tno.nl>
Verzonden: donderdag 6 februari 2020 17:54
Aan: mindef.nl; mindef.nI;

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

mindef.nl; rijksoverheid.nl>;
mindef.nI; mindef.nl; rijksoverheid.nl>

CC: mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: finishing communicatie touch
Zeer bedankt!
Echter, ik zie de vragen die door TNO beantwoord zijn er niet bij staan. Of staan ze er wel en vergis ik
mij?



doc 1348

From: “ tno.nI>
Sent: Friday, February 7, 2020, 9:24 AM
To: ‘ rijksoverheid.nl>; ‘ ( tno.nl>;

mindef.nl” mindef.nl>; “ mindef.nI” < mindef.nI>;
mindef.nl” < mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>; “ nl” < fl1>;
mindef.nl” < mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>; “ mindef.nl” < mindef.nl>;
mindef.nl” < mindef.nI>;

rijksoverheid.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;
mindef.nl” < mindef.nl>

Cc: “ mindef.nI” mindef.nl>; “ mindef.nl”
mi ndef. ni>

Subject: RE: finishing communicatie touch

Hold the horses!
Ik ben net op kantoor en scroll door de documentatie en zag de volgende voetnoot
TNO-rapport [TNO 2019 R11793] Evaluatie van gezondheidsaspecten door RF-velden afkomstig
van de voorgenomen SMART-L radar te Herwijnen —januari 2020
Zoals jullie weten is er een nieuw rapportnummer uit 2020 toegekend. Dus de referentie moet nog wel
worden gewijzigd 1
Het correcte rapportnummer is TNO 2020 R10094
Hoop dat dit nog zonder al te veel gedoe kan worden aangepast!
G rt

T +311
5enior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nl

innovation
tot liie ;tt

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,
for the in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages. @rijks

overhei
d . nI>
Sent: vrijdag 7 februari 2020 08:14
To: t tno.nl>; ‘ mindef.nl’ mindef.nl>;

mindef.nl’ < mindef.nl>;’ mindef.nl’
mindef.nl>; rijksoverheid.nl>;

tno.nl>; nl < nI>;
mindef.nI’ < mindef.nl>;
rijksoverheid.nl>;’ mindef.nl’ < mindef.nl>;

mindef.nl’ < mindef.nl>;
rijksoverheid.nl>; mindef.nl; mindef.nl

Cc:’ mindef.nl’ mindef.nl>; mindef.nl’
min def. nI>

Subject: RE: finishing communicatie touch
Allen,

Bijgaand de juiste versie van de reactiebundel met de TNO vragen en antwoorden. Deze is inmiddels verstuurd naar gemeente
West Betuwe.

wil jij zorg dragen dat deze bij de webredactie terecht komt ter vervanging van de gisteren geplaatste versie?
Vriendelijke groet,



donderdag 6 februari 2020 18:39
Aan: ( tno.nl>; mindef.nl; mindef.nl;

mindef.nl; riiksoverheid.nl>;
tno.nl>; ni; mindef.nl;

riiksoverheid.nI>; mindef.nl; mindef.nl;

riiksoverheid.nl>
CC: mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: finishing communicatie touch
Goed gezien Foutje wordt nu en morgenochtend vroeg hersteld

Van: tno.nl>
Verzonden: donderdag 6 februari 2020 17:54
Aan: mindef.nl; mindef.nl;

riiksoverheid.nl>; mindef.nl;
riiksoverheid.nl>; tno.nI>;

mindef.nl; rijksoverheid.nl>;
mindef.nl; mindef.nl; rijksoverheid.nl>

CC: mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: finishing communicatie touch
Zeer bedankt!
Echter, ik zie de vragen die door TNO beantwoord zijn er niet bij staan. Of staan ze er wel en vergis ik
mij?
Vriendelijke groet,

From: mindef.nl mindef.nl>
Sent: Thursday, February 6, 2020 5:32 PM
To: mindef.nl; riiksoverheid.nl; mindef.nl;

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

mindef.nl; mindef.nl; riiksoverheid.nl; t
tno.nl>

Cc: mindef.nl; mindef.nl
Subject: RE: finishing communicatie touch
All,
Bericht staat online. De documenten staan ook online. De beschrijving daarbij wordt morgen verfijnd.
https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2020/02/06/onderzoek-wiist-uit-herwiinen-beste-plek-voor-
defensieradar
Ik heb de lokale pers op het bericht gewezen en de Kamerbrief meegestuurd.
Groet,

reeds beoordeeld
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From: rijksoverheid.nl>
Sent: Tuesday, February 11 2020, 4:36 PM
To: ‘ mindef.nl’ < mindef.nl>; mindef.nl mindef.nI>;

mindef.nl < mindef.nl>
Cc: rijksoverheid.nl>; mindef.nl”

mindef.nl>; mindef.nI” mindef.nl>;
mindef.nl’ mindef.nl>

Subject: RE: publicatie lokale media en toezenden reactiebundel

morgen worden de mails naar vragenstellers verstuurd.

Van: mindef.nl < mindef.nl>

Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 15:19
Aan: mindef.nl; rijksoverheid.nl>;

min d ef. nI
CC: rijksoverheid.nl>; mindef.nl; mindef.nl;

min def. ni
Onderwerp: publicatie lokale media en toezenden reactiebundel
Allen,
Ik ben akkoord met de tekst, maat zit er niet zo goed in als het RVB. reageer jij ook nog even?
Dan de afhandeling van enkele opmerkingen van de Stas. Zij stelt in de brieven die afgelpen donderdag digitaal zijn
aangeboden:

“Binnenkort wordt een tweede informatiebundel op de website geplaatst met alle antwoorden
op de gestelde vragen die verband hielden met de lopende onderzoeken. Tevens zullen de
vragenstellers per mail deze bundel met vragen en antwoorden ontvangen. Het blijft voor de
inwoners van de gemeente West Betuwe tijdens de RCR-procedure mogelijk om vragen te
stellen via https://www.defensie.nl/onderwerpen/radarstations.”

Hoever zijn we met de tweede zin waarin zij toezegt dat alle vragenstellers per mail deze bundel met vragen en
antwoorden ontvangen?

en graag even jullie licht hierop laten schijnen. Dit moet naar mijn gevoel wel heel snel gebeuren,
anders is het mosterd na de maaltijd die voor sommige critici sowieso niet gaat smaken.
Mvg

From: BS/AL/DCO mindef.nl>
Sent: dinsdag 11 februari 2020 14:59
To: BS/AL/DJZ/CIBST< mindef.nl>;

AL/DS/DAOG < mindef.nl>
Cc: riiksoverheid.nl; 1 riiksoverheid.nI>
Subject: RE: finale vwb de aanbiedingsbrieven
All,
Ik wil bijgaande advertorial donderdag einde dag versturen naar enkele geselecteerde regionale/lokale media.
Indien jullie commentaar hebben, dit graag vanmiddag nog kenbaar maken.
Groet,

From: BS/AL/DJZ/Cl BST < mindef.nl>
Sent: dinsdag 11 februari 2020 13:27

To: AL/DS/DAOG < mindef.nl>
Cc: riiksoverheid.nI; BS/AL/DCO mindef.nl>
Subject: RE: finale vwb de aanbiedingsbrieven
H oi



Ik heb de telefonische bevestiging van iIVC dat de publicatie in de Staatscourant a.s. vrijdag plaatsvindt. Ik ontvang
nog een mail met het pdf bestand van JIVC. Zodra ik dat heb ontvangen stuur ik dat aan jullie door.
Met vriendelijke groet,

Senior jurïdisch bestuurlijk adviseur
Cluster Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht

Directie Juridische Zaken
Ministerie van Defensie
PKC 1 Kalvermarkt 32 1 2511 BS 1 Den Haag 1
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC 58B

T:

mindef.nl
Woensdagmiddag Vrij

Van: BS/AL/DJZ/Cl BST
Verzonden: vrijdag 7 februari 2020 16:12
Aan: AL/DS/DAOG < mindef.nl>;

riiksoverheid.nl>; BS/AL/DCO mindef.nl>
Onderwerp: RE: finale vwb de aanbiedingsbrieven
Hoi
Ik heb het gisteren, dus tijdig, aangeleverd bij JIVC en daar om bevestiging gevraagd, maar nog niet gekregen. Ik zal
navraag doen.
Hartelijke groeten,

Van: AL/DS/DAOG < mindef.nI>
Verzonden: vrijdag 7 februari 2020 15:21
Aan: rijksoverheid.nl>;
BS/AL/DJZ/CI BST < mindef.nl>; BS/AL/DCO mindef.nl>
Onderwerp: Re: finale vwb de aanbiedingsbrieven

en
Is het gelukt met tijdig aandragen kopij voor lokale Gelderse media en de Staatscourant zodat volgende
week alle publicaties volgen?
Mvg

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 6 feb. 2020 om 17:42 AL/DS/DAOG
mindef.nl> het volgende geschreven:

Beste werkgroepleden,

Goed nieuws! Beide brieven zijn getekend en verstuurd, inclusief bijlagen. Eerst aan gem
West Betuwe Dhr. voor het college van B&W en de griffier van de
gemeenteraad. Daarna zijn ze digitaal verstuurd aan EK en TK. Zie bijlagen.
Nu svp de andere acties afronden. publicatie op de website, v.w.b.
de Staatscourant, en RVB/DCO vwb regionale media. (zie vorige mail).

svp zorgdragen voor de correcte beantwoording naar de vragenstellers. Stuur ook de
infobundel mee (bijgevoegd).
Graag van alle actiehouders een bevestiging zodra gereed.
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From: ‘ DMO/PROJN/STGP” mindef.nI>
Sent: Thursday, February 13, 2020, 12:41 PM
To: ‘ (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool” < mindef.nI>
Cc: ‘ AL/HDB” mindef.nI>;

AL/BSG” < mindef.nI>
Subject: RE: Herwijnen

Hi

Ik heb je voicemail zojuist ingesproken. Kun je de vraag van de Stas nader
duiden?
De afgelopen periode zijn zeer veel stukken aan haar aangereikt, wat is haar
specifieke behoefte?

P.S. Sorry dat ik vandaag pas reageer; we hadden gisteren een bijeenkomst met
DMO-management “op de hei”.

Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mindef . ni

Oorspronkelijk bericht
Van: (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 12 februari 2020 07:58
Aan: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>
CC: AL/HDB mindef.nl>;

AL/BSG < mindef.nl>
Onderwerp: fW:

Goedemorgen
Kan je, onder meer naar aanleiding van de berichtgeving in de media die los
begint te komen, voor stas de stavaza (communicatie, plan, traject, etc)
geven?
Alvast hartelijk dank,
Groet,

Oorspronkelijk bericht
Van: (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 12 februari 2020 07:52
Aan: (LD), Drs. EMSD, BS/AL/3SG/Mobpool < mindef.nl>
Onderwerp:

https://www.ad.nl/rivierenland/teleurstelling-in-west-betuwe—om-militaire
radar—die-echt—in-herwijnen—moet-komena8a070f8/

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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From: ‘ tno.nl>
Sent: Thursday, February 13, 2020, 6:41 PM
To: ‘ mindef.nI” < mindef.nl>; mindef.nI”

mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nI” < rijksoverheid.nl>;
1 rijksoverheid.nl” < rijksoverheid.nI>
Cc: ‘ mindef.nl” mindef.nl>; ‘ outlook.com”

outlook.com>;” mindef.nl mindef.nI>;
mindef.nI” < mindef.nI>; ‘ f tno.nl>;

tno ni>
Sübjéct: RE: Wat we doen met de aantijgingen die ik vanmiddag met jullie deelde?
Attachments: ReactieTNO-vragenKamerlidVoordewind-V2.docx

Beste en collega’s
In de bijlage onze reacties op de vragen van eerder vandaag a( donderdag 13 februari 2020 14:58),
dit dan nu als achtergrondinformatie. Want in een latere reactie is gevraagd om niet overal inhoudelijk op
te reageren maar een algemene reactie te formuleren. Hieronder mijn voorstel, waarbij ik reageer op de
vragen in deze email van (en dus niet op alle bij lagen):

1. Eigenlijk is de rode draad van het verweer van dhr. c.s. op de TNO conclusies dat zij
lirnietwaarden voor de tij dgemiddelde blootstelling en piekblootstelling in hun evaluaties
door elkaar gebruiken. Omdat de SMART-L een gepulste signaalvorm heeft, is het voor de
toetsing tegen de ICNIRP-richtljn belangrijk om zowel de tijdgemiddelde limietwaarde als
de pieklimietwaarde te beschouwen. Deze twee typen waarden mogen en kunnen niet door
elkaar gebruikt worden en als dat wel wordt gedaan, leidt dat tot grote verwarring. Hierbij is
de ontstane verwarring rondom de conclusies uit het RIVIvI rapport uit 2004 met betrekking
tot de (oude) KNMI-weerradar een voorbeeld.

2. Over de vermeende relatie tussen niet-ioniserende elektromagnetische velden van
radarinstallaties en het veroorzaken van de ziekte ALS heeft TNO in de rapportage het een en
ander uiteengezet. Momenteel is daar niets meer over bekend. TNO stelt voor om eerst de
rapportage van de Universiteit Utrecht af te wachten om vast te kunnen stellen of er in
Herwijnen inderdaad met betrekking tot ALS (sterf)gevallen iets opmerkelijks aan de hand is.

Graag eventueel jullie aanvullingen, suggesties of correcties op de hierboven
geformuleerde tekst; voor morgen, vrijdagmiddag, 14:00 zoals door gevraagd.

kanje uit de voeten met mijn voorstel?
M.vr.gr.

T+31(
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence 1 tno.nI

______________________

HAOthDfl @mi• W ar HI
ndef.nl

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or ifffiis message was sent to you by
mistake, you are requested to infonn the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for m
the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages. mdef.nl

>

Sent: donderdag 13 februari 2020 16:56
To: rnindef.nl; rijksoverheid.nl;

..— J rjksoverheid.nl;
tno.nl>

Cc: mindef.nl; outlook.com; — mindef.nl;
mindef.nl; ( tno.nl>

Subject: Wat we doen met de aantijgingen die ik vanmiddag met jullie deelde?
Allen,
Na overleg met en is het voorstel:



1. We gaan niet tot in detail reageren op bijgevoegde lange lijst van aantijgingen die geuit zijn naar een
kamerlid. Er is een groot gevaar dat onze reacties uitkomen bij de indieners die daar dan weer verschil in
zien met andere (eerdere) info en er volgt zo weer een tirade van aantijgingen, inclusief vet, cursief en
onderstreept.

2. Bovendien kost in detail reagerenlweerleggen veel last-minute werk en kunnen er fouijes ontstaan. De RCR
is de bewi.ist gekozen verantwoorde stmcmur die we gaan hanteren voor inspraak / info delen.

3. Er is overleg/uitleg toegezegd aan c.s., RVB nodigt hem (hen) zeer spoedig uit voor een
overleg. Ik zou zeggen doe dit meteen. Dat waren we immers al van plan.

4. Morgemniddaa (14.00u) graag van zowel TNO, RVB enkele keiharde, feitelijke, zakelijke weerleainaen
aan mij sturen. Dus nogmaals, niet alles becommentariëren, maar enkele hoofdlijnen of concrete
voorbeelden pakken. Zo compact mogelijk. Ik laat over aan jullie expertise welke onderwerp jullie
aangrjpen en als kans zien om het beeld dat nu mogelijk bij een betrokken kamerlid is gewekt “recht te
zetten”. Ook al worden de stappen van de RCR ons ‘communicatiemedium’, gezien de heikele en lange
voorgeschiedenis, moeten we toch kort reageren naar een kamerlid dat eerder om een second
opinion/wederhoor van defensie vroeg.
Ik denk overigens wel dat de zorg over TuV Rheinland-accreditatie oogt als een punt dat hopelijk een goed

antwoord kan krijgen.
Met acties in 3 en 4 laatste willen we het bewuste kamerlid toneniherbevestigen dat we onze zaken goed voor elkaar
hebben en oog hebben voor de zorgen van omwonenden. Het kamerlid mag deze feiten dan zelf plaatsen naast de
suggesties van de twee omwonenden en conclusies trekken over de vorm en inhoud van de —zoals hij het zelf noemt-
aantijgingen.
Mvg

From: AL/D$/DAOG
Sent: donderdag 13 februari 2020 14:58
To: ( tno.nl>; Ing., DMO/PROJN/PROJN DIP

mindef.nl>; ( rijksoverheid.nl)
riiksoverheid.nl>; riiksoverheid.nl>;

t tno.nl’ < tno.nl>
Cc: DMO/PROIN/$TGP mindef.nl>
Subject: FW: Graag opheldering over Radar Herwijnen: cijfers radar in Herwijnen.
Beste collega’s,
Ik probeer jullie zo telefonisch te bereiken voor het reageren op vragen en statements van bezorgde omwonenden.
De heren en hebben kamerlid Voordewind de volgende zorgen gemeld statements gedaan.
Voor het gemak heb ik ze genummerd, met daarbij de dossierhouder die ik verzoek om snel een bondig antwoord te
formuleren:

1. - TNO zegt al 2 jaar dat max stralingsniveau 50V/m is. Nu via interpretatie max
1928V/m. Dit is volksverlakkerij (TNO)

2. A. TNO rekent met worstcase scenario voor de boerderij op 45ürneter afstand en komt
daar met straling boven de 1 OOV/m uit. Wij hebben zorgvuldig nagemeten en dit moet
350meter zijn. (RVB vwb afstanden (hierover hebben we vanochtend al gemaild, maar
graag even polishen voor dit kamerlid)
B. Vanwege exponentiele factor scheelt dit gigantisch. Alle berekeningen van TNO zijn
hierdoor onjuist. Het stralingsniveau is levensgevaarlijk hoog (TNO)

3. - Alle metingen in herwijnen zijn uitgevoerd door niet geaccrediteerde instantie. Daarmee
is TNO onderzoek waardeloos. (TNO)

4. - RIVM heefi conclusies uit onderzoek 2004 heimelijk gewijzigd. Een schande! We
worden bedonderd. (TNO, ik weet er is een formele correctie geweest, in hoeverre is dit
actief openbaar gemaakt?)

5. - Herwijnen blijkt al 45 jaar in t geheim bestraald te worden door 2 radars. Nooit
cumulatief onderzoek gedaan. Vandaar 36x zoveel ALS. (TNO voor zover dat zin heeft,



de statements (in t geheim en vandaar 36x teveel ALS) vragen niet echt om een
weerwoord dat men serieus op merites zou willen beschouwen)

6. - Defensie Onderzoek naar alternatieve locaties is een farce. Wij geven voor de deadline
39 alternatieve locaties aan, defensie verandert na de deadline de criteria waardoor deze
niet voldoen. (RVB)

7. - communicatie met defensie blijft waardeloos. Emails raken “zoek”, toezeggingen
worden niet nagekomen. (DM0 (weten we van zoekgeraakte emails?), welke
toezeggingen? RVB(?))

Tenslotte stellen zij in hu email: “Wij hebben het vertrouwen in defensie, tno en rivm volledig
verloren. Het is diep en diep triest.
We willen niet zo nodig naar de media omdat we veel vertrouwen in jullie als kamerleden
hebben. maar ze staan erom te springen.”
Graag:

A. jullie antwoorden bij de genummerde naar mij (en voor de snelheid alvast in afschrift ter
info aan

3. En ook meteen even aangeven wanneer je dat antwoord denkt te kunnen geven. Hier
hebben we dat het liefst meteen (zo gaat dat hier) maar gezien de hoeveelheid
beargumenteerde vragen (zie hieronder!) kan ik me voorstellen dat jullie grondig willen
zijn.

Mvg

From: ALIBSG < mindef.nl>
Sent: donderdag 13 februari 2020 11:53
To: AL/HDB mindefnl>
Cc: (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>
Subject: fW: Graag opheldering over Radar Herwijnen: cijfers radar in Herwijnen.
Hoi
Zie hieronder de mail van Voordewind met daaronder de mail die hij van en heeft geicregen.
Daarnaast heeft hij dit bericht gehad:
Hoi als eerste: lees desnoods alleen onze eerste pagina vd mail. Staat alles in.
In het kort:- TNO zegt al 2 jaar dat max stralingsniveau 50V/m is. Nu via interpretatie max
1928V/m. Dit is volksverlakkerij
- TNO rekent met worstcase scenario voor de boerderij op 450meter afstand en komt daar met
straling boven de 1 OOV/m uit. Wij hebben zorgvuldig nagemeten en dit moet 35 Ometer zijn.
Vanwege exponentiele factor scheelt dit gigantisch. Alle berekeningen van TNO zijn hierdoor
onjuist. Het stralingsniveau is levensgevaarlijk hoog
- Alle metingen in herwijnen zijn uitgevoerd door niet geaccrediteerde instantie. Daarmee is
TNO onderzoek waardeloos.
- RIVM heeft conclusies uit onderzoek 2004 heimelijk gewijzigd. Een schande! We worden
bedonderd.
- Herwijnen blijkt al 45 jaar in t geheim bestraald te worden door 2 radars. Nooit cumulatief
onderzoek gedaan. Vandaar 36x zoveel ALS.
- Defensie Onderzoek naar alternatieve locaties is een farce. Wij geven voor de deadline 39
alternatieve locaties aan, defensie verandert na de deadline de criteria waardoor deze niet
voldoen.
- communicatie met defensie blijft waardeloos. Emails raken “zoek”, toezeggingen worden niet
nagekomen.
Wij hebben het vertrouwen in defensie, tno en rivm volledig verloren. Het is diep en diep triest.



We willen niet zo nodig naar de media omdat we veel vertrouwen in jullie als kamerleden
hebben. maar ze staan erom te springen.
Kan je hier wat mee?
Nogmaals, onze email is vollediger en onderbouwt alles met feiten, tekeningen, cijfers en
attachments.
Neem gerust contact op.

en
Stas is ook benaderd door Voordewind. We ontvangen graag een reactie op de punten uit de mail/app en zijn vooral
ook benieuwd hoe het zit met het genoemde punt over de communicatie. Wanneer is er nog contact met deze heren
geweest?
Met vriendelijke groet,

Van: Voordewind J.S. <j.voordewind(tweedekamer.nI>
Verzonden: donderdag 13 februari 2020 09:23
Aan: _AL/BSG < mindef.nl>
CC: Belhaj, S. <s.belhai@tweedekamer.nl>; Salima belhaij D66 <sbelhai(4icloud.com>; Valk, H.
<h.valk@tweedekamer.nl>
Onderwerp: Graag opheldering over Radar Herwijnen: cijfers radar in Herwijnen.
Zie mail hieronder. Zou graag serieuze reactie willen op de aantijgingen. Bvd.

Met vriendelijke groet,
Joël Voordewind
Tweede Kamerlid ChristenUnie
Woordvoerder Buitenlandse Zaken & Ontwikkelingssamenwerking, Asiel & Immigratie,
Defensie, Koninkrijksrelaties Jeugdzorg
Tel:
E-mail: j .voordewind@tweedekamer.nl

Begin doorgestuurd bericht:

Van: (gmai1.com>
Aan: “Voorzitter Tweede Kamer” <voorzitter@tweedekamer.nl>,
“voorzitter(eerstekamernl” <voorzitter(eerstekamer.nl>, “fonck Tim”
<tim.fonck@eerstekamer.nl>, “Lange de Tim” <T.dlange(tweedekamer.nl>,
“Commissie DEF” <cie.def(lltweedekamer.n1>
Onderwerp: Radar Herwijnen: Ministerie sjoemelt met cijfers om radar in
Herwijnen door te drukken

Geachte leden van de Tweede Kamercommissie Defensie, Herwijnen, 9 februari
2020

Enkele maanden geleden hebben wij, bewonerscomité Radar NEE, u meermaals
geïnformeerd over de plannen van Defensie om in Herwijnen een SMART L radar
te plaatsen. U heeft als commissie zeer betrokken gereageerd en heeft op 11
september 2019 een aantal moties aangenomen waarbij strenge voorwaarden zijn
gesteld met betrekking tot de plaatsing van deze radar.



Op 6 februari 2020 heeft de stas Visser de toegezegde onderzoeken, na vertraging
van 3 maanden, aan u gezonden, met een toelichtend document. Te downloaden via
link onderaan deze mail.
Tevens geeft de stas aan de RCR in de Staatscourant te gaan publiceren. Gaat u daar
niet eerst over? Dat is toch kern van de motie “geen schop de grond in”? Bent u
gerustgesteld met de uitkomsten van de onderzoeken? Wij in ieder geval niet!

In onderstaande mail van 7 pagina’s gaan wij diep en onderbouwd in op deze
toegezonden informatie en andere bevindingen van ons. Wij vragen u om ons
beknopte document goed te lezen, het behandelt:

- Grondige analyse van het TNO rapport met betrekking tot de stralingsniveaus en
benoemen meerdere onjuistheden & onvolkomenheden. Belangrijk is dat het
uitgangspunt van het rapport volledig is gestoeld op de veiligheid van
dichtstbijzijnde woning op 450 meter. Echter, zorgvuldig nameten op locatie wijst
uit dat deze woning op 350 meter afstand staat. Gezien het verspreidingspatroon
van straling zijn daarmee alle berekende uitkomsten van stralingsniveaus op die
locatie fout en veel te laag. Er is gesjoemeld met de cijfers. Dit is verkeerd
informeren van de commissie voor Defensie

- Ronduit schokkend is een andere interpretatie van de norm m.b.t. maximale
stralingsniveaus. Ook hier wordt gesjoemeld en spreken rapporten elkaar tegen. Zie
ook de bijlagen.

- De titel van het rapport dekt de lading niet. Het onderzoek moest gaan om alle
blootstellingseffecten i.p.v. alleen RF straling van de SMART L Radar.

- Verbijsterende informatie over het RIVM dat conclusies van een stralingsrapport
uit 2004 recentelijk heeft gewijzigd, zonder onderzoek. TNO zegt dat dit een
omissie is en dat RWM een fout heeft gemaakt. Wie zegt dat er over 15 jaar geen
omissie in het huidige TNO onderzoek zit? Wij zien nu al meerdere fouten. Rapport
in link onderaan deze mail.

- De metingsinstantie TUV Rheinland is niet geaccrediteerd voor de uitgevoerde
metingen

- Informatie dat Herwijnen al> 45 jaar een veel te hoge stralingsbelasting heeft
gehad, zonder enig onderzoek naar de gezondheid van de bevolking. Zie bijlage

- Informatie van Thales dat aangeeft dat de SMART L radar minder veilig is dan in
eerste instantie is beweerd. Zie bijlage met link

- Een locatie-onderzoek waarbij het zoekgebied pas achteraf is gedefinieerd.
Daarmee stond de uitkomst vooraf al vast.

- De andere toezeggingen van de stas Visser m.b.t. alternatieven en communicatie.



Onze conclusie: de extra SIVIART L radar kan niet in Herwijnen, in tegenstelling tot
wat stas Visser beweert. Het vermogen is te hoog en het cumulatief effect
overschrijdt de norm van 50V/m (een norm die in diverse andere landen uit
voorzorg al op de veel lagere 6V/m is gesteld). Ook staan er meerdere fouten in het
TNO rapport die feitelijkheden verdoezelen. Is dit tegenwoordig de gebruikelijke
gang van zaken? https ://www.ad.nl/flevoland!ministerie-sjoemelde-met
stikstofcij fers-om-lelystad-airport-snel-te-openen-br-ac3c0fb7/

Hieronder in detail de onderbouwing van bovenstaande.

Norm aanpassing van 2$V/m-61V/m naar 1928V/m.
In Nederland geldt een maximale stralingsnorm van 28V/m tot 6 1V/m. In veel
omliggende landen is vanuit het voorzorgsprincipe deze norm verlaagd naar 6V/m.
Omdat de SMART L radar cumulatief gezien in Herwijnen op regelmatige basis de
norm van 50V/m overschrijdt, heeft TNO de norm voor de piekmomenten via een
rekentruc verhoogd naar 1928 V/m. Dus van 6V/m in omliggende landen mogen wij
Nederlanders opeens (tijdelijk) blootgesteld worden aan 1928V/m? Is dit hoe de
Overheid met haar burgers, die zij dient te beschermen, omgaat?

Dit alles in tegenstelling tot het TNO memorandum (zie bijlage) van juni 2019,
waarin wordt gerekend met een maximale norm van 28V/m als worst case
Scenario. Er wordt aangegeven dat op pielmiveau de SIVIART L radar op 84,8% van
de ICNIRP norm komt. Dat zou betekenen maximaal 23,75 V/rn. Het nieuwe TNO
rapport geeft aan als maximaal niveau op 450 meter 108V/m wordt bereikt. Maar
door verhoging van de limiet geven ze aan dat dit slechts 7% is van de ICNIRP
norm. Hier wordt overduidelijk met 2 verschillende interpretaties van ICNIRP
gewerkt. TNO gebruikt de ICNIRP dusdanig dat het haar het beste uitkomt. Er
wordt gegoocheld met getallen, percentages en interpretaties. Kunt u het nog
volgen? Wij hebben het grondig uitgezocht. Het klopt niet.

Het rapport is opgesteld door de TNO hoofdonderzoeker, De heer Zwambom. Deze
zelfde onderzoeker heeft in 3 bewonersbij eenkomsten in 2018 geen antwoord
gegeven op vragen van de burgers. Hij heeft het woord “cumulatief effect” altijd
weggewuifd als zijnde niet relevant en niet mogelijk. En om te verzachten wordt
liever gesproken over “samenstelling van RF velden”. En nu besteedt hij 56 pagina’s
daaraan om dit cumulatief effect te ontkrachten, maar wel door eerst andere limieten
aan te houden dan de oorspronkelijke 50V/m naar 1928 V/m? Moeten wij TNO echt
serieus nemen in deze? Is dit hoe een onafhankelijk instituut zich opstelt? Dat kan
niet. Er moet een validerend onafhankelijk onderzoek komen. Dit rapport is precies
te vergelijken met de uitspraak van een bekend politicus in de jaren 80: “ik pas in
mijn jas, de jas past in mijn tas dus ik pas in mijn tas”

Aanpassing RIVM Rapport
Het RWIVI Rapport uit 2004 dat de stralingsniveaus van de KNMI radar van
250.000W vermogen weergeefi, toont aan dat op 1 KM afstand de stralingsniveaus
op 2 meter hoogte 80V/m zijn. Veel te hoog dus. De nieuwe KNMI radar heeft
500.000W vermogen, dit heeft een navenant effect op het stralingsniveau. Hier zat



Defensie en TNO dus mee in hun maag. Duurden daarom de onderzoeken zo lang?
En wat gebeurt er? RIVM laat op verzoek van TNO op 3 december 2019 het rapport
uit 2004 aanpassen (15 jaar oud dus), en ook daar de norm van 192$V/M toegepast.
(zie: https ://www.rivm.nl/bibliotheeklrapporten!861020007 .pdf). Dit alles zonder
onderzoek, zonder bekendmaking. WAT? We worden gewoon boven de norm
bestraald in Herwijnen, met goedkeuring van het RIVM. De norm wordt met voeten
getreden en dan wordt er gewoon een gewijzigde waarde gesteld rondom
piekvermogen. Is dit een betrouwbaar instituut? Is dit een betrouwbare overheid?

Saillant detail.., het rapport is opgesteld door de heer Dezelfde man die in
augustus 2019 tegen de Herwijnse bevolking letterlijk heeft gezegd “gaat u maar
rustig slapen “.

Het Antennebureau geeft de volgende info op haar website:

- De strengste blootstellingslimiet is 2$ volt per meter (V/m). Deze limiet geldt voor
antennes van radio, televisie en huipverleningsdiensten (C2000). Deze antennes
zenden met een frequentie van 10 tot 400 MHz.

- De limieten voor antennes voor mobiele communicatie lopen op tot 61 V/m. Dit
zijn de frequenties 900 MHz, 1800 MHz en 2000 MHz tot 300 GHz. Wifi valt hier
ook onder.

- Het lichaam mag niet worden blootgesteld aan hogere veldsterkten dan de
genoemde limieten.

- https ://www.antennebureau.nl/straling-en-gezondheid!blootstellingslimieten-voor
elektromagnetische-velden

Rekenfouten in veilige afstanden
Het gehele TNO rapport gaat uit van de stralingsbelasting van de dichtbij zijnde
gelegen woning op 450 meter als worst case scenario. Wij hebben deze afstand
secuur nagemeten ter plaatse. Het blijkt dat de afstand van de SIVIART L radar tot
aan de dichtbijgelegen woning 350 meter is! TNO doet 4 maanden over een
onderzoek, en heeft de meest kritische uitanswaarde NIET econtro1eerd.
Omdat straling zich bolvormig verspreid neemt het niveau exponentieel af als je
verder weg gaat. En dus ook exponentieel TOE als je dichterbij komt. Alle
berekeningen voor veilige niveaus in het TNO rapport zijn hiermee fout. De
uitkomsten zijn dus niet correct!. En daarmee is de eindconclusie van het rapport
niet onderbouwd.
Daarnaast ligt er op 200 meter (nagemeten) van de Smart L- radar en 500 meter van
de KNMI radar een kruising met de Nieuwe Steeg, een doorgaande druk befietste en
bereden weg door schoolgaande jeugd naar Leerdam. Wordt het dan
levensgevaarlijk om daar te fietsen of 6 minuten te stoppen? Plaatje “afstanden
boerderij” in bijlage geeft het beeld. Wij hebben ook nauwkeurig alle afstanden ter
plaatse gemeten. TNO doet onderzoek vanuit een kantoor, in plaats van met de
voeten in de klei.



Ook de opmerking dat het Dorp Herwijnen op 1 km afstand ligt is niet correct. De
eerste woonwijk ligt op 950 meter (nagemeten). Daarnaast liggen er ook nog
meerdere boerderijen op 500 — $00 meter van de locatie voor de SMART L Radar.

KNMI radar en beantwoording TNO reactiebundel 6-2
TNO stelt in beantwoording van vraag 5 van bewoners dat op 1.000 meter afstand
het gemiddeld vermogen een factor 6 onder de ICNIRP zit; dat is dus ruim 1 OV/m.
Dat betekent dat op 500 meter afstand dit minstens 20V/m zal zijn en waarschijnlijk
een stuk hoger. Dit alleen al maakt samen met de Smart L radar op 450 meter (maar
is 350 meter of 200 meter bij kruispunt) met 34,2 V/m, de enige conclusie dat dit
boven de 50V/m kan uitkomen. (minimaal 54,2V/m maar door de verkeerde afstand
dus veel hoger). Er kan dus gewoonweg niet worden voldaan aan de ICNfflP!

De 1500 Meter zone
De VNG schrijft voor, zoals eerder gemeld, dat binnen 1500 meter van een
radarstation geen bewoning mag zijn (Milieucategorie 6). Stas Visser wil hier
gemotiveerd van afwijken middels het TNO rapport. Echter, dit houdt geen stand als
gekeken wordt naar de geldende normering van 50V/m plus het piekvermogen van
de SMART L radar. Dit piekvermogen is echter geclassificeerd. Onze onderzoeken
bij vergelijkbare radarsystemen in het buitenland wijzen uit dat het op 20 MegaWatt
kan liggen. (20.000.000 Watt). Met hoeveel vermogen is er gerekend? Hoe kan er
geloofwaardig onderzoek worden gedaan als de belangrijkste vermogens geheim
zijn? Zo kan er nooit onafhankelijke controle van onderzoeksresultaten plaatsvinden.

De radar in milieucategorie 6 vraagt niet voor niets een veilige afstand Yan 1.500
meter. Geen enkele plaats in Nederland als Herwijnen heeft daarnaast intensieve
scheepvaart met radars, een KNMI radar én een Smart L radar. Ook de uitrol van 5G
in Nederland moet vanwege blootstellingslimieten goed gemonitord worden volgens
het RIVM. De onrust onder de Nederlandse bevolking is groot en diverse gemeenten
hebben protest ingediend tegen een 5G uitrol.

De hele 1500 Meter zone wordt in het TNO rapport niet eens ter sprake gebracht.
Waarom niet, dat is evident. Door deze normering te vermijden wordt de discussie
ontweken.

Fouten in het TNO rapport
We hebben het rapport, dat in 4 maanden is opgesteld, afgelopen dagen grondig
bestudeerd. Het rapport zit vol spel- en typefouten in de tekst. Hoe kunnen wij erop
vertrouwen dat er geen typefouten zitten in de tabellen met stralingsniveaus en
veilige afstanden? Hoe kunnen wij erop vertrouwen dat er geen rekenfouten zijn
gemaakt? Met welk piekvermogen in gerekend? TNO kan ons alles wijs maken
maar met u als Tweede Kamer en een door ons! West Betuwe ingeschakelde contra
expertise moet dat gedeeld worden om te kunnen valideren. Ook hier wijzen wij op
andere overheden die sjoemelen met cijfers: https://www.ad.nl/flevolandJhoe-de-overheid
vol2ens-ingenieur-leon-adegeest-sjoemelde-met-de-stikstofcijfers-van-lelystad-airport-4c066ab1/



Nog een voorbeeld: Er zijn metingen gedaan op 15 oktober. Meting locatie o.a. De
Waaldijk te Herwijnen. De waaldijk is 24 kilometer lang, waarvan ruim 6 km in
Herwijnen ligt. Zo’n meting is toch niet serieus te nemen? Op $00 of 5000 meter
afstand van de KNMI radar, dat scheelt enorm in stralingsniveau.

Hoe is het mogelijk dat TNO niet in staat is een rapport zonder fouten af te leveren?
Zou er wellicht hoge tijdstuk zijn uitgeoefend om dit zo snel mogelijk te publiceren?
Wat zegt dit over de algehele kwaliteit, los nog van de onafhankelijkheid?

Meetorganisatie TUV Rheinland is niet geaccrediteerd:

Veldsterktemetingenl 0-meting in het TNO rapport genoemd “referentiemetingen”
in Herwijnen in opdracht van Rijksvastgoedbedrijf zijn blijkbaar niet gedaan door
een geaccrediteerd testinstituut op dit gebied. Dit valt af te leiden uit een
verwijzing van het Antennebureau; een Organisatie die metingen verricht moet
getoetst zijn op de kwaliteit van de meetapparatuur, het kennisniveau van het
personeel en het op orde hebben van de procedures. Een geaccrediteerde Organisatie
is dus in staat om een goede meting uit te voeren. Volgens de Raad voor
Accreditatie is TUV Rheinland dat blijkbaar niet op dit specialisatiegebied.

Thales heeft eigen rapport aangepast
Naar aanleiding van de discussie om over de SMART L heeft Thales zelf haar
stralingsrapport met veilige afstanden aangepast. Het eerste rapport gaf 49 meter aan
als veilige afstand op maaiveld. Thales heeft zelf aangegeven (zie bijlage), in een
aangepast rapport, dat de veilige afstand van de SMART L radar niet 49 maar 225
meter moet zijn. Dit is zonder cumulatieve effecten van andere straling zoals KNMI
radar, 4G, UMTS en de scheepvaart radars (weet u nog?). Ook geeft Thales aan dat
in Piekbelasting van de radar de straling tot 84% van de maximale 100% (de max
norm van 5 OV/m) kan komen. En weer is dat zonder cumulatief effect.

De eerder genoemde boerderij en de kruising liggen daarmee direct in de
gevarenzone (zie bijlage afstanden boerderij en kruising). Maar hier besteedt het
TNO rapport geen aandacht aan.

Herwijnen wordt al 50 jaar met teveel straling belast
Ook is er een document opgedoken (zie bijlage 3) waarin de LVLN aangeeft dat in
Herwijnen altijd 2 radars hebben gestaan, en dat deze, in tegenstelling wat altijd
publiekelijk bekend was, WEL tegelijk hebben aangestaan in de periode 1971 —

20 12. Maar waarom stond dan meestal deze 2e radar aan Broekgraaf 2 (zonder
radome) stil? In die gehele periode is NOOIT onderzoek gedaan naar het
stralingsniveau, en over CUMULATIEF effect wordt ook niet gesproken. FEIT:
Herwijnen heeft ruim 36 maal ! zoveel ALS patiënten als in elke andere regio in
Nederland. Waar zou dit van komen? Een Nederlands onderzoek is momenteel
gaande.

Andere toezeggingenvan de stas Visser

Op 11 december heeft de stas Visser ook onderstaande toezeggingen gedaan:



- Er komt een grondig onderzoek naar alternatieve locaties

- Alle vragen van de gemeente West Betuwe en de bewoners worden meegenomen
in het onderzoek

- Defensie zal de communicatie met de bewoners verbeteren.

Alternatieve locaties
In uitgebreid verhalende tekst worden de onderzochte alternatieve locaties stuk voor
stuk afgewezen. We moeten hier echter wel even de ware toedracht vermelden:

- De 39 alternatieve locaties zijn aangereikt door bewoners. Defensie heeft
toegezegd ook zelf met meerdere alternatieven te komen om te onderzoeken. Ze
hebben natuurlijk zelf alleen gezocht in het postzegelgebied.

- Defensie heeft eerst de bewoners gevraagd alternatieve locaties aan te leveren. Na
de deadline voor aanleveren heeft Defensie de criteria pas gedeeld. (ondanks direct
verzoek van ons ruim voor de deadline). Ook hier verandert Defensie de regels
tijdens het spel. (net als met de eerder genoemde maximum stralingsniveaus).
Bijvoorbeeld: Dat Amsterdam gedekt moet zijn op 300 meter hoogte zicht, komt dan
goed uit want daarmee kan Gilze Rijzen afvallen als geschikte locatie.

- De 3 locaties die vergelijkbaar zijn met Herwijnen hebben geen KMNI radar, dus
zouden voorkeur moeten hebben. De gronden waarop deze worden afgewezen zijn
alleen gestoeld op de factor tijd. De plaatsing in Herwijnen gaat echter ook minimaal
de voorstelde periode van 24 maanden nog duren, gezien het proces dat geschetst
wordt. . . echter:

De factor tijd
De huidige radar in Nieuw Milligen is oud en kan elk moment kapot gaan en er zijn
geen reserve onderdelen. De radar in Wier is uitgeschakeld omdat daar op dit
moment de nieuwe SMART L geplaatst is. Mocht de radar in Nieuw Milligen stuk
gaan, dan zijn er vanuit Wier, en vanuit ontmantelde radarstations in België en
Frankrijk meer dan voldoende reserveonderdelen op voorraad, hebben wij uit
publicaties opgemaakt.
Daarnaast zal de nieuwe SMART L radar in Wier in juni 2020 operationeel worden,
is gepubliceerd. De SMART L is zo geavanceerd, aldus Thales en Defensie, dat de
radar in Wier in zijn eentje al voor beter dekking zorgt dan de twee oude radars bij
elkaar. Deze kijkt al tot Zuid Portugal. Dus de haast is relatief.

Tijd en Windmolens
Het argument rondom de geplande windmolenparken in Flevoland moet nu voor
eens en voor altijd van tafel. Deze windmolenparken kunnen gebouwd worden zodra
de radar in Nieuw Milligen uit gaat. Deze oude radar heeft last van windmolens. De
nieuwe SMART L radar heeft dat minder. Defensie kan Nieuw Milligen
uitschakelen zodra Wier operationeel is. Daarmee is de gehele windmolendiscussie
echt een non-argument. De radar in Wier pakt ook het Noordwesteljk gedeelte tot
aan Flevoland. Daarmee kan de SMART L die in Herwijnen moet komen dus alsnog



gewoon in Nieuw Milligen worden geplaatst. Bewust is echter deze locatie om
onjuiste argumenten niet geschikt bevonden. Oôk de eerdere hoogte van 60 meter of
90 meter voor Nieuw Milligen wordt nu ontkracht. De radar moet volgens zeggen nu
eigenlijk op 140 meter hoogte geplaatst worden. Ook dit n.a.v. opmerkingen dat we
scheepsradars al op 115 meter hoogte bouwen dus dat 90 meter geen probleem moet
zijn. Ook 140 meter kan geen probleem zijn als Defensie echt wil.

De Communicatie van Defensie met de burgers
Stas Visser beweert in haar brief dat de communicatie door Defensie met haar
burgers op orde is. Niets is minder waar. Dit hebben wij ook meermalen gemeld in

onze brieven aan de 1e kamer. De website is slecht vindbaar. Er is vanuit Defensie
nooit gecommuniceerd naar de burgers hierover. Dit hebben wij als inwoners van
Herwijnen “dan maar” zelf gedaan. Er zijn door >50 inwoners in totaal meer dan
100 vragen gesteld. Echter, Defensie beweert dat ze maar 26 emails hebben
ontvangen. En legt vervolgens bij ons neer of wij de zoekgeraakte emails willen
vinden. Bij de emails die verzonden zijn is maar voor een deel de ontvangst van
bevestigd. Defensie heeft een aantal emails beantwoord ondertekend door een
zekere” Geen achternaam, geen functie. Schimmig. Is dat verbeterde
communicatie?
Er is een informele ontmoeting geweest tussen Defensie ) en
ondergetekenden op 16 December in Geldermalsen. Daaruit zijn meerdere vragen!
actiepunten gekomen voor Defensie. Zij zijn daar niet meer op teruggekomen. Is dat
verbeterde communicatie?

De vragen die gepubliceerd zijn in de reactiebundel geven diverse malen geen
antwoord op de vraagstelling of geven alleen antwoord op dat deel dat ze willen
beantwoorden.

En als laatste, een meer nationaal beeld:
- Er komt geen Defensielocatie in Vlissingen. Dit kwam opeens uit de lucht vallen
zonder dit eerst lokaal te delen.
- In Noord Nederland gaat Defensie opeens weer extreem laag vliegen, op 75 meter
hoogte. Zonder enig overleg, zonder enig gesprek met de gemeente. Staat Hei-wijnen
dit ook de wachten? West Betuwe weet van niks.

Is dit nou echt verbeterde communicatie? Is dit het beste wat Defensie in buis heeft?
We zijn niet onder de indruk.

Conclusie
Met deze en al onze andere eerdere informatie, ontdekkingen en bovenstaande
informatie is het voor ons klip en klaar. De onderzoeken zijn toegeschreven naar de
nodige conclusie. De stas Visser pretendeert naar de Eerste en Tweede Kamer te
luisteren maar heeft/had haar besluit al klaar. Er is niet serieus omgegaan met zorgen
en bezwaren. Als emails moeilijke vragen bevatten raken ze kwijt. Als alternatieve
locaties wel kunnen voldoen worden de criteria aangepast. Als de stralingsnorm niet
haalbaar is, wordt deze versoepeld. Dit alles om de wens van Defensie door te



drukken. Ten koste van een mooi dorp met 3000 inwoners die zich al 2 jaar terecht
zorgen maken, maar die niet serieus worden genomen.

Wij vragen u als Tweede Kamer om zeer kritisch te kijken naar de rapporten van
TNO, en onze bevindingen daarmee te vergelijken. Ook vragen wij u of u een
onafhankelijk instituut vanuit het buitenland alle rapporten wilt laten narekenen.
Bewonerscomité Radar NEE heeft dit ook opgestart. Gezien het gehele verloop van
het proces tot nu toe, is het vertrouwen als burger enorm geschaad.

Wij zijn ook geschokt door de zin van TNO op pagina 1: “De wens van het publiek
dat wetenschappers moeten kunnen bewijzen dat een negatiefgezondheidseffect
uitgesloten kan worden is niet realistisch “. Is het dan wel realistisch om in een
rapport 56 pagina’s lang te rekenen met verkeerde afstanden& uitgangswaarden, de
maximale norm te ver-32-voudigen, een niet geaccrediteerde instantie laten meten
en rapporten te leveren die elkaar tegenspreken?

Wij vragen u om op basis van al deze informatie, op feiten gebaseerd, definitief
de RCR voor de SMART L Radar af te wiizen. Defensie en TNO (en zelfs
RIVM) heeft ons nu bijna 2!! jaar onvolledig en verkeerd voorgelicht, er wordt op
dit moment met normen, cijfers en argumenten geknoeid, en daarmee is ons
vertrouwen zoek. En natuurlijk heeft of vindt Defensie een plan B voor een
alternatieve locatie.

Er staan fouten in de gepresenteerde resultaten, conclusies en aanbevelingen!
Voor ons is de maat vol. Defensie en TNO hebben hun kans gehad om in 4
maanden een solide, eerlijk en naar waarheid opgesteld rapport te leveren. Dat
is niet gelukt.

Middels gesprekken met ervaren bestuurders en juristen is ons allang duidelijk
geworden dat de inzet van deze RCR bij de Raad van State uiteindelijk zal worden
afgewezen. Als u Defensie de ruimte geeft voor de RCR dan zal de plaatsing van de
Radar op welke plek dan ook enorme vertraging oplopen. Dat is niet in ons aller
landsbelang.

Wij, als bewonerscomité Radar NEE, hebben in twee jaar alle kennis rondom dit
dossier opgebouwd. De onafhankelijke juristen hebben het laatste oordeel.

Maar U, als politici, leden van de Tweede Kamer, heeft de macht om deze zinloze
weg van RCR NU te stoppen, en Defensie te dwingen tot een voorhanden
alternatief.

Herwijnen is al bijna 50 jaar stevig bestraald, met een piek van ALS (sterf) gevallen
als gevolg. Herwijnen heeft al één radar, die volgens RIVM eigenlijk ook niet
voldoet aan de norm.

Herwijnen heeft haar portie straling wel gehad. De SMART L moet op een andere
locatie komen te staan. En er zijn echt wel meerdere locaties voorhanden.



Namens bewonerscomité Radar NEE.

Met vriendelijke groet,

- Deze mailtekst in word-document

-TNO Memorandum juni 2019

- Analyse van de radarstukken

- Plaatje afstanden boerderij en kruispunt

- Brief Luchtverkeersleiding Nederland

- TNO reactiebundel militair radarstation 6 februari

- EngineeringThales Rapport 2 versie link
https ://www.Defensie.nl/onderwerpen/radarstations/downloads?pagina=2

- RIVM Rapport met erratum in link
https ://www.rivm.nl/bibliotheek!rapportenl86 1020007 .pdf

- https :/!www.tubantia.nl/hengelo/nederlands-luchtruim-veilig-door-nieuwe-radars
uit-henge1oab2b4d5f/TNO

- onderzoek en locatie onderzoek via link
https ://www.Defensie.nl/onderwerpen/radarstations/downloads?pagina=1
(document 2, 4,5,6,7,8,9)

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. 1f 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

Bijlagen
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From: “ rijksoverheid.nl>
Sent: Friday, February 14, 2020, 12:14 AM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ tno.nl” < tno.nl>;

mindef.nI” < mindef.nl>;
rijksoverheid.nl>; tno.nl” < tno.nI>

Cc: mindef.nl” mindef.nl>; ‘ mindef.nl”
m indef. ni>

Subject: RE: Graag opheldering over Radar Herwijnen: cijfers radar in Herwijnen.

Bijgaand twee antwoordsuggesties op de genoemde deelvragen.
Vriendelijke groet,

2A.
De heren en hebben de afstand tussen het radarstation aan de Broekgraaf en de dichtstbijzijnde boerderij op
350 meter bepaald en menen daarmee dat de door TNO en het RVB gehanteerde afstand van 450 meter niet correct is. Ik merk op
dat de afstand per definitie afhankelijk is van de gekozen plaatsen waar de radar wordt gepositioneerd en waar het ontvangstpunt
wordt bepaald. Het is mij niet bekend waar de heren en hun bevindingen op baseren, maar de 450 meter uit
beide rapporten is bepaald door de afstand te nemen vanaf het midden van de locatie aan de Broekgraaf (waar het radarstation
wordt gebouwd) tot aan het woonhuis van de boerderij. Die afstand door iedereen te meten via Google-Earth — is ruim 440
meter. Dat is afgerond op 450 meter. Andere afstanden kunnen eenvoudig worden verkregen door andere locaties te kiezen.
Beide percelen zijn dermate groot dat er grote meetverschillen kunnen ontstaan. In het RVB rapport is transparant beschreven
hoe de afstand is berekend.
Terzijde merk ik op dat de precieze afstand tussen het geplande radarstation en de woningen respectievelijk de bebouwde
kommen in wezen niet relevant is voor het locatieonderzoek zolang dezelfde benadering wordt gekozen bij het meten in
Herwijnen en op de alternatieve locaties. Daarmee worden de bevindingen vergelijkbaar.
6.
De vaststelling van het zoekgebied waarbinnen een alternatieve vestiging van het radarstation denkbaar zou kunnen zijn, is
volledig gebaseerd op operationele overwegingen. Deze zijn in het locatieonderzoek beschreven. Een diepgaand onderzoek naar
een locatie die niet minimaal dezelfde operationele resultaten zou kunnen bieden als Herwijnen, zou op voorhand zinloos zijn. De
aangedragen suggesties van derden hebben dan ook geen enkele invloed op het vaststellen van het zoekgebied gehad. Het
zoekgebied omvat slechts gebieden die operationeel gezien gelijkwaardig of beter scoren dan de voorziene locatie Herwijnen.
Het is een onzinnige suggestie dat Defensie na de termijn waarbinnen eenieder locatiesuggesties kon doen, de criteria zo zou
hebben aangepast dat de locatiesuggesties er buiten zouden vallen.
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From: ‘ tno.nl>
Sent: Friday, February 14, 2020, 4:29 PM
To: ‘ mindef.nI” < mindef.nl>
Cc:” mindef.nl” < mindef.nl>;” mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ ( tno.nl>;” rijksoverheid.nl”
rijksoverheid.nl>;” mindef.nl” < mindef.nl>;

mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl’
mindef.nl>; ‘ nl’ < fl1>;

mindef.nl” mindef.nI>;”
tno.nl>

Subject: RE: Zeven aantijgingen van ‘het bewonerscomité Radar NEE’ en reacties van TNO, RVB en
Defensie

Beste
Mij valt op dat de tekst die ik in de bijlage voor jullie “ter informatie” heb gestuurd in de concept-
beantwoording gebruikt is. In mijn perceptie zou mijn reactie zoals ik die in de begeleidende email had
opgesteld worden gebruikt.
Het kan een keuze zijn om daarvan af te willen wijken maar dat was mij niet bekend. Mijn “TI” tekst heb
ik niet herzien op bondigheid enzo.
Goed weekend (iedereen).
M.vr.gr.

T +311
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nl

min• ‘ww to, Iif
def.nl

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you <

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, mi
for the in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages. ndef.nl>

Sent:
vrijdag 14 februari 2020 16:12
To: mindef.nl
Cc: mindef.nl; mindef.nl;

tno.nl>; t tno.nl>; rijksoverheid.nl;
mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl; nI;

min def. nI
Subject: Zeven aantijgingen van ‘het bewonerscomité Radar NEE’ en reacties van TNO, RVB en Defensie

Beste (en werkgroepcollega’s, dank voor jullie bijdragen),
Hierbij de zeven samenvattende statements / ‘aantijgingen’ van ‘het
bewonerscomité Radar NEE’ in reactie op de publicatie van de onderzoeken van
TNO en RVB naar respectievelijk cumulatieve straling en alternatieve locaties voor

de radar in Herwijnen,
gestuurd aan o.a. Kamerlid Voordewind,
met daarbij een reactie van de samenstellers van de rapporten en Defensie.
Goed weekend,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Sunday, February 16, 2020, 11:44 PM
To: ‘ mindef.nI” mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nI>
Subject: verder met Verklaringen van geen Bezwaar voor Windparken

Ik begrijp dat je focus de laatste weken op een ander onderwerp is gericht, maar in de regio’s hebben we nog steeds veel
aandacht nodig voor de windparken die her en der uit de grond moeten worden gestampt. Uit heel veel regio’s krijgen we
vragen of de verklaringen van geen bezwaar weer kunnen worden afgegeven. Daar hebben we echter geen goed antwoord op.
Het is namelijk nog niet duideliik of de staatssecretaris daarmee akkoord is.
Wij moeten uitsluitsel hebben over de vraag of we verder kunnen met het afgeven van vvgb’s alsof Herwijnen de enige locatie is
waarmee we rekening moeten houden, of dat we moeten wachten tot dit onherroepelijk zal zijn (eind 2020)
We kunnen niet — zoals voor windpark A16 — zelf alle parken voor de drie denkbare alternatieven gaan doorrekenen. De
staatssecretaris (of jij als je die ruimte hebt) zal moeten uitspreken of ze het aandurft terug te gaan naar de situatie véér juli
2019. Tot dat moment werkten we ook met het uitgangspunt dat Herwijnen wordt gerealiseerd en dat we alle parken aan dat
station lieten toetsen zonder andere scenario’s in beeld te hebben.
Mijn advies is dat we die situatie weer in het leven roepen (alléén Herwijnen) omdat we daarmee actief uitstralen dat we
vertrouwen hebben in Herwijnen als de enige (logische) locatie voor het SMART-L radarstation.
We kunnen in ieder geval niet blijven hangen in de huidige situatie dat er géén vvgb’s kunnen worden afgegeven omdat we
daarmee (onnodig) allerlei ontwikkelingen tegenhouden.
Ik hoor heel graag op hele korte termijn je reactie. Vanzelfsprekend kan ik bij je langs komen om de zaak te bespreken, als je dat
wil.
Vriendelijke groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de oeadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwitderen De Staat aanvaardt geen aansprakelrjkneio voor
schade, van welke aard ook die verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van bericlren
This message may contain informaton that is not intended for you 1f you are not the addressee or if this mvssage was sent to yocr by
mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no iabilrty for damage of any kind resulting from
the ‘is v inherent in the electronic transmission of messages
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From: ‘ rijksoverheid.nl>
Sent: Wednesday, February 26, 2020, 9:41 AM
To: “ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nI>
Cc: ‘ mindef.nl” mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>
Subject: RE: Stas besluit over Herwijnen -

Attachments: RE: onderzoeksvragen +locatie delen i.v.m. plannen nieuwe militaire radar Herwijnen. .eml

Hoi
De dringt inmiddels aan op een snelle afspraak. Ik ga dat inplannen voor de week van 23 maart. Dan gaan en ik naar
hen toe. Zou jij willen proberen om voor die tijd een uitspraak van de stas te krijgen op jullie advies?
Ik ben vanaf aankomende vrijdag ivm een dienstreis richting Carib twee weken beperkt bereikbaar.
Groeten

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 18 februari 2020 12:32
Aan: mindef.nl
CC: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl;

rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Stas besluit over Herwijnen -

Beste
Deze mail is een beetje een open deur voor jou, maar omdat de kwestie ‘ een extra prikkel blijft in deze
turbulente tijd heb ik voor je het volgende verzoek.
Zodra jouw Directeur een reactie heeft van Stas aangaande jullie voorstel hoe om te gaan met deze kwestie, laat de
uitkomst svp meteen weten aan en (i.a.a. aan en mij*).
*NB:

krijgt binnenkort een opvolger (wordt donderdag in de werkgroep voorgesteld),
is nog maar kort bij ons, en

—zoals eerder aangegeven- is vanaf vrij dag 1,5 week op verlof).
Mvg

From: BS/AL/DJZ/C1 BST < mindef.nl>
Sent: vrijdag 14 februari 2020 15:42
To: AL/D$/DAOG < mindef.nl>
Subject: RE: Graag opheldering over Radar Herwijnen: cijfers radar in Herwijnen.
Hoi
Voor zover ik weet heeft de Stas nog niet gereageerd, maar om het zeker te weten heb ik zojuist per mail
verzocht of hij al iets van de Stas heeft vernomen n.a.v. de nota. Zodra ik iets hoor laat ik het weten.
Met vriendelijke groet,

Senior juridisch bestuurlijk adviseur
Cluster Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht

Directie Juridische Zaken
Ministerie van Defensie
PKC 1 Kalvemiarkt 32 1 2511 BS 1 Den Haag J
Postbus 20701 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC 588

T:

mindef.nl
Woensdagmiddag Vrij

reeds beoordeeld

—

,* : . .
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From: ‘ rijksoverheid.nl>
Sent:Friday, February 28, 2020, 4:55 PM
To: “ mindef.nl’ mindef.nl>
Cc: “ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nI>
Subject: verklaringen van geen bezwaar / nota aan stasdef

Hallo
Hebben jullie al nieuws gehoord van de Staatssecretaris naar aanleiding van de aangeboden nota waarin het verzoek was
opgenomen om in te stemmen met het hervatten van het verlenen van de verklaringen van geen bezwaar voor windparken? Wij
worden door onze omgeving en vooral de regionale partners hierover vrijwel dagelijks bevraagd.
Vriendelijke groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is vesrv:: Indien u niet de geadresseeroe bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toeaezo:ne wordt u ierzocht Oat aan de zv’ er te melden en het bericht verwijderen De aal aanvaardt veer aansprakelijkheid voor
sc’eje van welke aard ook die verband houdt met risico’s verboiioer aan het elektronisch ‘e:erciei van :eivhte

This message may contarn informaton that is not intendea for you 1f 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 Irability for damage of any kind resulting from
the risks inherent in the electronic transmission of messages
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Tuesday, March 3, 2020, 9:14 AM
To: ‘ mindef.nI’” < mindef.nI>; “ mindef.nl”

mindef.nI>; ‘ rijksoverheid.nI>;
rijksoverheid.nI>; “ mindef.nl’” < mindef.nI>;

rijksoverheid. fl1>
Subject: informatiebezoek gemeente Molenlanden 2 maart

Korte terugkoppeling.
Op 2 maart heb ik bgm. en een stafmedewerker van de gemeente Molenlanden bijgepraat over het project
“Herwijnen” en de alternatieve locaties voor Herwijnen die in deze gemeente zijn gelegen. Ik heb de ontwikkeling van het
radarstation toegelicht, hoe de commotie rond de gezondheidsaspecten is ontstaan en hoe het proces van de RCR er de
komende maanden uitziet. Daarnaast heb ik wat uitgebreider stilgestaan bij het locatieonderzoek naar alternatieve locaties en
hoe de locaties in de gemeente Molenlanden in beeld zijn gekomen en zijn beoordeeld.
Het aanbod om hen bij te praten werd zeer gewaardeerd. Men was in zekere mate opgelucht dat wij niet de intentie hebben om
actief één van de alternatieve locaties te gaan ontwikkelen en dat wij ook niet de wens hebben dat te doen, maar geheel
inzetten op de ontwikkeling van Herwijnen. Hun inschatting is dat een ontwikkeling van een alternatieve locatie tot dezelfde
situaties zou kunnen leiden als in Herwijnen omdat men in dat geval wellicht zou menen als ‘afvoerputje’ te worden gebruikt.
Dit is dezelfde inschatting als die wij al maakten.
De lokale en regionale media in Molenlanden besteden weinig tot geen aandacht aan de ontwikkelingen in Herwijnen. Het
onderwerp leeft niet erg. Er zijn vooralsnog geen vragen vanuit media of de lokale politiek aan het college van B&W gesteld.
Ik heb hen geadviseerd niet actief te gaan communiceren over het onderwerp omdat dit mogelijk wel tot vervolgvragen zou
kunnen leiden. Voor nadere informatie zijn we bereikbaar waarbij ik heb aangeboden dat men mij als eerste mag aanspreken.

Dit bericht vzn informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseeroe bent of dit bericht abusievehik aan u is
tcwgezcndvn wordt u verzocht dat aan de a:ender te melden en het bericht te emijdeier De Staat aanvaardt aeen aansprakehjkheid voor
schade van welke aard ook. die verbano houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch i:ende van berichten
This message may contain information that is not intended for you t you are not toe addressee or if this message was sent to you by
mistake. you are requested to inform the sender and elere the messaae The State accepts no liability for carnage of any kind resulting from
the risks inherent in the electronic transmission of nessages
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From: ‘ tno.nI>
Sent: Friday, March 6, 2020, 12:56 PM
To: ‘ mindef.nI” < mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl”

rijksoverheid.nl>; ‘ rijksoverheid. nl’ < rijksoverheid. ni>;
mindef.nI” mindef.nl>; ‘ mindef.nl”
mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>

Cc: ‘ mindef.nl” mindef.nl>; f tno.nI>;
mindef.nl” < mindef.nI>; ‘ rijksoverheid.nI”

rijksoverheid.nl>; ‘. tno.nl>;
tno.nl>

Subject: RE: 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen

Beste
Bijzonder merkwaardig. Genoeg dubbele vragen en de meerderheid van de vragen over de inhoud van
ons rapport zijn notabene behandeld, uitgelegd of toegelicht. Ik voorzie dat de antwoorden van TNO
voornamelijk verwijzingen naar de onderhavige gedeelten uit het rapport gaan worden.
Verder zijn er vragen die technisch wel kunnen worden uitgewerkt, zoals
Kunt u voor de inzichtelljkheid de grafieken, waarin de straling nu in percentages is weergegeven,
omzetten naar grafieken waarin de straling in V/m is weergegeven? Zo nee, waarom niet?
maar of het daarmee inzichtelijker wordt, betwijfel ik. Dat is ook de reden dat we niet V/m hebben

gegeven, omdat de limiet frequentieafhankelijk is (uitgelegd in het rapport ©) dus als de verschillende
systemen samengesteld bekeken moeten worden, is V/m een nutteloos resultaat.
En
Kunt u de berekeningen (laten) maken voor de cum ulatieve stralingsniveaus op alle afstanden van de
radar, stapsgewijs van 50 meter tot aan 1500 meter bij piekbelasting in het worst case scenario?
Die berekeningen kunnen we natuurlijk maken maar dat is een aardige klus. Interessant is de
ambiguïteit in de vraag: “Alle afstanden”. Ik neem aan dat bedoelt wordt om een cirkel rond de radar te
plaatsen en 360 graden rondom tussen 50m en 1450m uit te rekenen. Maar welke stapgrootte willen ze
dat zien? Wat vinden ze belangrijk? Wat willen ze bereiken?
M.vr.gr.

T +311
Senior research scientist M Location From.

Electronic Defence E tno.nI

—— ‘‘°‘°“ min• RW U
def. nl

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this message was sent to you <

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

messages. ndef.nl>
Sent:

vrijdag 6 maart 2020 11:25
To: rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nl;

tno.nI>; mindef.nl; mindef.nI;
mi ndef. n 1

Cc: mindef.nl; t tno.nI>; mindef.nl;
rijksoverheid.nI

Subject: 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen
Beste Herwijnen-collega’s,



Vanochtend zijn binnengekomen meer dan 80 vragen over Herwijnen. Veel vragen zijn technisch van
aard en hebben betrekking op het TNO-rapport. Maar er zijn er ook die gericht zijn op alternatieve
locaties en nabijgelegen boerderijen/woningen een hoe hoog de straling daar precies is.
De deadline die mij is gesteld is 19 maart. Maandag bespreek ik met hoe we de beantwoording
stroomlijnen. Einde van die middag spreken we de stas tijdens het luchtvaartoverleg. Hopelijk komt er
dan ook meet duidelijkheid over het afgeven van de VVGBs.
Voorlopig is mijn advies aan TNO, DM0 en RVB: bestudeet alvast de vragen en bereid een antwoord
voor.
Mvg

AL/BSG”

DMO/DIR B&B/B OST”
AL/DCO”

min d ef. n 1>,
BS/AL/HDBV/Dir K&l”

mindef.nl>,
Drs.”

mindef.nl>,
RW, B Ec BA,

Van: “%HDB Parlementaire zaken, BS/AL/HDB/Stafbureau” < mindef.nl>
Datum: vrijdag 6 maart 2020 om 07:56:52
Aan: “ AL/DS/DAOG” < mindef.nl>

Cc:” BS/BOEs/MLA” < mindef.nl>,”

AL/HDFC”
mindef.nl>,”

mindef.nl>,”
B5/AL” <

BS/AL/HDB/Stafbureau” <

mindet.nl>,”

mindef.nl>,”BS/AL/DS” <

AL/DS/DOPS” <

mindef.nl>,”
mindef.nl>,”

BS/AL” <

BS/AL/HDB” <

BOE5/IVD”

mi ndef. nI>,

AL” < mindef.nl>,”
AL/HDP” < mindef.nl>,”

AL/Ds”
mindef.nl>,

mindef.nl>,” BS/BOEs/IGK”
B5/AL/DS/Dir. Plan.” < mindef.nl>,

mindef.nl>, “ HDB/Stafbureau”
Bc., BS/AL/DCO” < mindef.nl>,”

mindef.nl>,” BS/AL/DVH” <

mindef.nl>,
AL”

mindef.nl>, “#DL,

mindef.nl>, “%Bestuursonder5teuning
mindef.nl>,

mindef.nl>,”
BS/AL/BSG” <

mindef.nl>,
BS/AL/DS/IMS” <

mindef.nl>,”

BS/AL/HDB” < mod.nl>,”
OOCL/B&TCO/14OZWTCI E/2ZWTPEL” <

DOSCO, DOSCO/ST DOSCO/KERNST/B0”
‘0/ BS/AL/DS/Kab DS” <

AL/BSG” < mindef.nl>,”
Dir K&l/E_Missie” <

HDFC” < mindef.nl>,”
AL/BSG”

BS/AL/D5/Kab DS” <

CZSK/PBV/INT/BPB/PROG” <

mindef.nl>,”
CL IPA”

mindef.nl>,”
mindef.nl>,”

PBV/KAB”
mindef.nl>,

mindef.nl>,”
BS/AL/DS/ProjafdCPM”

________

mindef.nl>,”
mindef.nl>,”

min def. nI>,
AL/HDFC/Kab
mi ndef. n 1>,

AL/BSG”
mindef.nl>,

mindef.nl>,”

mindef.nl>,”

min def. n 1>,

mi nd ef. nl>,

mindef.nl>,”
AL/BSG”

KAB/SIE ALGOST”
mindef.nl>,

AL/BSG”
AL/HDP/Aangb. AWR/Proj DAvw”

mindef.nl>,
AL/DVH/Dir VH”

BS/AL/BSG” < mindef.nl>,”



DMO/DIR B&B/BP&BV/CL VKAM” < mindef.nl>,”
BS/AL/HDFC/Kab HDFC” < mindef.nl>,” LTC/COGP/INTEGR”

mindef.nl>,” BS/AL/DS/Kab DS” < amindef.nl>,

B5/AL/HDP/Aandg. PAL” < mindef.nl>,” DIR B&B/B OST”
mindef.nl>, “ BS/AL/HDP/Staf” < mindef.nl>,

Dr. ir., DM0” < mindef.nl>,” AL/HDP/Aandg.
PAL” < mindef.nl>
Onderwerp: FV mbt Radar Herwijnen
Goedemorgen
Zie bijgevoegde aanbiedingsbrief en de Feitelijke Vragen mbt de Radar Herwijnen.
Graag je conceptantwoorden uiterlijk 19 maart aanbieden bij kabinet DGB.
Met vriendelijke groet

Directoraat-Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Plein 4 1 Den Haag 1 Kamer A-18
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC 588

M +31
mindef.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.
Disclalmer: 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. 1f 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.

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. 1f 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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From: rijksoverheid.nI>
Sent: Friday, March 6, 2020, 11:26 AM
To: “ mindef.nl’ < mindef.nI>; rijksoverheid.nI>;

rijksoverheid.nl>; t mindef.nl’
mindef.nl>

Cc: ‘ mindef.nl’ mindef.nl>; @mindef.nl”
@mindef.nI>; mindef.nl’ mindef.nl>

Subject: RE: info voor stas en kamerleden

Ha iedereen,
Ik heb de communicatieadviseur van de gemeente West-Betuwe gesproken. Hij gaf aan medewerking te verlenen om
berichtgeving verder te verspreiden, maar verder niet. Gemeente wil ervoor waken als afzender te worden gezien van de RCR
procedure, lijkt me ook logisch.
4. VO inpassingsplan ligt toch pas eind maart ter inzage? Gebruikelijk is om mensen circa 2 weken de tijd te geven om dat te
kunnen lezen, Ik heb in ieder geval 15 april de grote zaal in de Poort (dorpshuis Herwijnen) gereserveerd. Comadviseur gaf aan
om de documenten daar ook neer te leggen ter inzage.
6. In mijn beleving komen de stukken ook op de defensie-website. Gemeente wil linken naar defensie, dus via meerdere
ingangen (online) te vinden.
Wat mij betreft staat de inloopbijeenkomst aankomende week op de agenda. Ik heb hiervoor een opzet gemaakt. Deze ligt bij

ter aanvulling/check.
Vriendelijke groeten,

Van: mindef.nl < mindef.nI>
Verzonden: donderdag 5 maart 2020 14:56
Aan: rijksoverheid.nl>;

rijksoverheid.nl>; mindef.nl
CC: rijksoverheid.nl>; mindef.nl;

rijksoverheid.nl>; @mindef.nl; mindef.nI; outlook.com
Onderwerp: info voor stas en kamerleden

svp even de data checken in de powerpoint vwb planning RCR.
als je nog puntige opmerkingen hebt voor slide 2 met VVGB, dan zijn die welkom.

Stas vraagt verder:
1. 0DRA: wie is dat?
2. Welke concrete afspraken zijn er met de gemeente gemaakt op 3 feb en hoe gaan zij ondersteunen? wil

jij die beantwoorden aangezien ‘uit het net is”?
3. Hoe zit het verder met de aangeboden gesprekken met en Ik weet dat niet heeft

gereageerd en dat aangeeft zelfde weg naar RIVM te vinden.
4. Waarom kan 15 april (wordt het inderdaad die avond voor de inloop?) niet sneller?
5. Dezelfde vraag stelt stas voor 25 03 VO.
6. VO komt analoog op gemhuis te liggen. Stas vtagt of dit ook nog digitaal inzichtelijk wordt. Als dat nee is

(wat ik verwacht) beantwoord an svp meteen even waarom dit niet.
Morgen zal ik de ppoint moeten indienen, dus graag uiterlijk morgen ilu jullie respons.
Thanks,

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. 1f you are not the addressee
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From: tno.nl>
Sent: Tuesday, March 10, 2020, 1:38 PM
To: mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl”

rijksoverheid. fl1>
Cc: rijksoverheid.nl’ rijksoverheid.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>;’ t tno.nl>; mindef.nl”
mindef.nl>; ‘ mindef.nl” mindef.nl>;

rijksoverheid.nl < rijksoverheid.nl>;
tno.nl>

Subject: RE: De communicatieslag over de 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen

Beste collega’s
Even een persoonlijke aanvulling op wat hieronder staat.
Op basis van de diepgang van de vragen is mijn hypothese dat een aantal vraagstellers onvoldoende
kennis hebben genomen van de inhoud van beide rapportages. Hardnekkige misverstanden blijken,
ondanks de pogingen in onder andere het rapport die toe te lichten, weer boven tafel komen.
Ik ben van plan om de vragen technisch wetenschappelijk volledig en correct te beantwoorden, dat zie ik
als zakelijk en correct.
Parlementaire versimpeling (jip/janneke) in de eindredactie kan, in mijn visie, leiden tot het in stand
houden van de heersende misverstanden en bijbehorende verwarring en moeten we in mijn visie zoveel
als mogelijk voorkomen. Natuurlijk zie ik mij graag geholpen mijn wetenschappelijke antwoorden te
vereenvoudigen zonder dat de wetenschappelijke volledigheid (en juistheid) verloren gaat. Ik beken dat
ik daar hulp bij kan gebruiken.
M.vr.gr.

T +311
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nI

INO lnnevaUon min
fQfftfe —

def.nl
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this message W5 Sent to you

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of thi5 e-mail, mi
for the manner in which you use it and for damage of any kind resultïng from the risks inherent to the electronic transmission of
messages. ndef.nl>

Sent:
dinsdag 10 maart 2020 12:19
To: rijksoverheid.nl
Cc: rijksoverheid.nl; tno.nl>;

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

Subject: De communicatieslag over de 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen
Beste
Die 83 (deels technische) vragen moeten correct beantwoord worden. Gister gaf de stas aan ‘in up en
Janneke taal”. Maar dat strookt niet met de eerdere opmerking in datzelfde overleg van de politiek
assistente die min of meer zei dat de meeste kamerleden niet echt geïnteresseerd zijn in de
antwoorden.
My take: als je een vraag stelt over hoeveel V/m, dan krijg je, zo mogelijk, een antwoord in diezelfde
eenheid. Hooguit dat de formulering wat opgerekt kan worden, met iets meer toelichting zodat een
geïnteresseerde leek of betrokken er iets meer van meekrijgt van de betekenis van dat antwoord, maar
we gaan geen stralingsonderwijs geven als het aanbieden van een technische briefing ons wordt
onthouden.
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From: ‘

Sent: Wednesday, March 11, 2020, 9:02 PM
To: ‘ mindef.nl”

rijksoverheid.nl>;
tno.nl>;

mindef.nl’
rijksoverheid.nl>;

Cc:

Senior research scientist M
Electronic Defence E tno.nf

IN0 UflDiitn
foi life

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, Sentfor the manner in which you use t and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages. woensd

maart 2020 20:26
ag 11

To:

Cc:

mindef.nl’
mi ndef. nI;

mindef.nl;
tno.nl>

@tno.nl>;

min d ef. nI>;
tno.nl>;

rijksoverheid.nI;

tno.nl>;

rijksoverheid.nl;

)<

min d ef. nI;
rijksoverheid. nI;

@tno.nl>;

@tno.nl>
Subject: RE: De communicatieslag over de 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen
Beste collega’s,
Ik heb hele dag steekproefsgewijs de ICNIRP homepage in de gaten gehouden en zojuist “bingo!”.
De nieuwe ICNIRP-richtlijn is uit!

tno.nl>

mindef.nl>;
mindef.nl”

mindef.nl”
mindef.nl>;
rijksoverheid.nl”

rijksoverheid. nl’
mindef.nl>;

mindef. ni>;
rijksoverheid. ni”

rijksoverheid.nl>;

@tno.nl>; )“

tno.nl>
tno.nl>; )“

van” < @tno.nl>
Subject: RE: De communicatieslag over de 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen

@tno.nl>;

Beste collega’s,
Even eerste indruk, wat mij nu is opgevallen

• Limietwaarden voor het elektrische veld worden in de nieuwe richtlijn tot 2 GHz gegeven. Boven
2 GHz schrijft ICNRIP de vermogensdichtheid van het invallend EM veld voor. Dat is in het verre
veld gemakkelijk naar een elektrische veldsterktewaarde om te rekenen dus ik voorzie geen
probleem.

• De methodiek om de maximaal toegestane piekwaarde van het elektromagnetische veld te
bepalen, is een stuk complexer geworden dan in de 1998 richtlijn. Dat vergt nog wat puzzelwerk
wat dat precies voor de radar(s) betekent.

• Omdat bij 2 GHz van een afgeleide grootheid (het E-veld in V/m) over wordt gegaan naar de
vermogensdichtheid, wordt de toelichting bij gelijktijdige samengestelde blootstelling iets
technischer (en mogelijk ingewikkelder).

Ik meen zo tijdens mijn quick scan geen show-stoppers onderkend te met wel de disclaimer dat
ik de komende tijd de richtlijn in detail wil lezen en doorgronden.
M.vr.gr.

T +311

Location From:



De link:
https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-published.html
Ik ga nu de toelichting van de voorzitter ICNIRP beluisteren, ik ben benieuwd wat Eric van Rongen te
melden heeft.
In de komende weken moeten we nog nader bekijken of er zaken veranderd zijn waar we in het
vervolgtraject rekening mee moeten houden. Wordt vervolgd, zou ik zeggen.
G rt

T+31(
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nI

__________________________________I

min
• .W £o IÎI

def.nl
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you <
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, mi
for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages. ndef.nl>

Sent:
dinsdag 10 maart 2020 12:19
To: rijksoverheid.nI
Cc: rijksoverheid.nl; tno.nl>;

mindef.nl; t tno.nl>; mindef.nl;
mindef.nl; rijksoverheid.nl

Subject: De communicatieslag over de 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen
Beste
Die 83 (deels technische) vragen moeten correct beantwoord worden. Gister gaf de stas aan ‘in up en
Janneke taal”. Maar dat strookt niet met de eerdere opmerking in datzelfde overleg van de politiek
assistente die min of meer zei dat de meeste kamerleden niet echt geïnteresseerd zijn in de
antwoorden.
My take: als je een vraag stelt over hoeveel V/m, dan krijg je, zo mogelijk, een antwoord in diezelfde
eenheid. Hooguit dat de formulering wat opgerekt kan worden, met iets meer toelichting zodat een
geïnteresseerde leek of betrokken er iets meer van meekrijgt van de betekenis van dat antwoord, maar
we gaan geen stralingsonderwijs geven als het aanbieden van een technische briefing ons wordt
onthouden.
Terug naar jouw vraag, donderdag na de vergadering overleg ik eerst even over de vvgb’s en dan met

over de antwoorden die dan voorliggen. Je mag daar natuurlijk bij aanschuiven. Ergens ma-di
hebben we de finishing touch van het vragenpakket. Dat kan ook op afstand. Het zou fijn zijn wanneer jij
aan die slag meedoet om eea zo goed mogelijk leesbaar te krijgen (daar waar ons dat nodig lijkt).
Voor alle vragenbeantwoorders: beantwoord zakelijk en concreet, eventueel aangevuld met de
betekenis van dat antwoord.
Ben benieuwd naar de nieuwe ICNIRP-normen die morgen uitkomen...
Mvg

Van:” rilksoverheid.nl>
Datum: dinsdag 10 maart 2020 om 10:18:15
Aan:” AL/DS/DAOG” < mindef.nl>
Cc:” riiksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: 83 vragen van de VCD Defensie mbt Radar Herwijnen
Hallo

Wat verwacht je van mij hierin? Ik hoor het graag!



Groeten,
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From: ‘ tno.nl>
Sent: Thursday, March 12, 2020, 9:38 PM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; “ rijksoverheid.nl”

rijksoverheid.nl>; ‘ rijksoverheid.nl” < rijksoverheid.nl>;
mindef.nI” < mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl”

rijksoverheid.nI>: rijksoverheid.nl” rijksoverheid.nl>;
@ilent.nl” < @ilent.nl>; mindef.nI” < mindef.nl>;

mindef.nl” < mindef.nI>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;
mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ tno.nl>

Cc: ‘ mindef.nl” mindef.nl>; ‘ mindef.nl”
mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;

nl’ < nI>; ‘ minbzk.nl” minbzk.nl>
Subject: RE: kamervagen en AD : fiches (update en nieuw)

Beste collega’s
Nog even een reactie over

1. De hoofdprijs. Tja, het behoeft geen betoog dat ik liever de loterij win ©. En .... Gezien de

statistisch ongunstige positie gok ik ook weer niet ©.
2. De nieuwe ICNIRP richtlijn. Het is ook nog afwachten wat de raad van Europa gaat adviseren wat

met de nieuwe ICNRIP richtlijn gedaan moet worden. Wellicht zal de raad van Europa deze
nieuwe ICNIRP richtlijn overnemen. Vooralsnog is de 1998-richtlijn nog leidend.
Het is dan een besluit van Nederland deze aanbeveling in nationale wetgeving moet worden
overgenomen of zoals nu is dat niet te doen en de nieuwe richtlijn te gebruiken. Maar dat is naar
mijn bescheiden mening een politiek besluit.

a. Vanmiddag heeft de Stichting Electrohypersensitiviteit hun grote teleurstelling
uitgesproken over de, naar hun visie, tekortkomingen in de nieuwe ICNIRP richtlijn.

M .vr.gr.

T+3ij
Senior research scientist M Cocation From.
Electronic Defence t tno.nl

rniation @min
— orNt

Uef.nl
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, mi
for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages. ndef.nI>

Sent:
donderdag 12 maart 2020 15:02
To: rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nl; mindef.nl;

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

tno.nl>
Cc: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl;

nI; minbzk.nl; tno.nl>
Subject: kamervagen en AD : fiches fupdate en nieuw)
Beste collega’s,
Vanochtend heb ik jullie met bijgaande flipover geïnformeerd over de beantwoording van kamervragen en het AO
op 8 april.
Kamervragen.
Graag voor as. maandag 13.00u digitaal bij mij dus de antwoorden van de kamervragen.



@ en jullie zijn morgen kennelijk niet uitgenodigd voor de werkgroep, ik zal jullie per email proberen
betrokken te houden. ©
Tot morgen,
Mvg

From: rijksoverheid.nl>
Sent: woensdag 11 maart 2020 14:52

AL/DS/DAOG <

riiksoverheid.nl>;
mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>;
rijksoverheid.nl>;

Bijgaand als bijlagen de stukken voor ons overleg morgenochtend
Groet en tot morgen.

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. 1f 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.

To:

ILT <

121>;
Subject: Agenda + bij lagen t.b.
Allen,

mindef.nl>;V
al; BS/AL/DJZ/Cl BST

rij ksoverheid.ni>;
minbzk.nl>;

- ILT irLnl>;

OJN/DIP PROJN < mindef.nl>
Herwijnen 12_03 2020
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From: rijksoverheid.nI>
Sent: Friday, March 13, 2020, 11:I5AM
To: < @ggdgelderlandzuid.nI>
Subject: RE: 2020 03 05 FV Radar Herwijnen (31936-718)

Beste
Gelet op de aard van de omstandigheden snap ik het probleem met de termijn.
Kun je aangeven wat wel haalbaar is? Als dat niet in te schatten is als gevolg van Corona hoor ik dat ook graag.
Het gaat dan in elk geval om de vragen a,b en c.
Als er vanuit de GGD nog iets relevants te zeggen is over d mag dat natuurlijk ook.
Alvast dank.
Vriendelijke groet,

Van: < @ggdgelderlandzuid.nI>
Verzonden: donderdag 12 maart 2020 11:45
Aan: rijksoverheid.nI>
Onderwerp: RE: 2020 03 05 FV Radar Herwijnen (31936-718)
Geachte heer
Ik heb uw mail ontvangen.
Wat bedoelt u met het feitelijke deel van de vragen 45 en 46?
Onder 45 en 46 staan vier vragen. Kunt u aangeven welke vragen u graag wilt dat de GGD beantwoordt?

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

b. Klopt het dat er geen wetenschappelijke eindconclusie mogelijk is die uitsluit dat straling geen ALS
veroorzaakt?

c. Klopt het dat in Herwijnen ALS 36 maal zo vaak voorkomt als gemiddeld?

d. Waarom wordt er geen onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan en het eventuele verband met
straling?

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

Milieugezondheidskundige

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

Ø
Ør GGD Gelderland-Zuid

Postbus 1120 1 6501 BC Nijmegen

T088 1447144
Ge tderla nd-Zuid www.ggdgelderlandzuid.nI

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

Van:r riiksoverheid.nI>
Verzonden: woensdag 11 maart 2020 16:06
Aan: @ggdgelderlandzuid.nI>
Onderwerp: 2020 03 05 FV Radar Herwijnen (31936-718)
Geachte mevrouw beste
We spraken elkaar vanochtend telefonisch.

Bij het project realisatie radar Hetwijnen zijn door de 2 kamer technische vragen gesteld aan de staatssecretaris (zie bijlage)



Zouden jullie het feitelijk deel van de vragen 45 en 46 kunnen beantwoorden?
Bij voorkeur uiterlijk maandag.
Alvast dank.
Vriendelijke groet,

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. 1f 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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From: rijksoverheid.nI>
Sent: Friday, March 13, 2020, 9:16 AM
To: mindef.nI” < mindef.nI>; “ mindef.nI”

m indef. fl1>
Subject: windparken, contact tussen PA’s

Hallo en
Gisteren was weer een mooi voorbeeld van hoe snel misverstanden om zich heen kunnen grijpen toen een boodschap over het
verstrekken van vvgb’s na drie keer doorvertellen ineens inhield dat de stas een besluit zou hebben genomen. Gelukkig hebben
we redelijk snek het misverstand ook weer de wereld uit kunnen helpen.
Gisteravond had ik nog even contact met over hoe het was gegaan in het Kernteam Wind op Land over de
verkeerde boodschap. legde mij uit dat ook daar het misverstand de wereld uit was geholpen en dat ook de provincies
nu weer weten dat er nog geen besluit is genomen door de stas.
Dat laatste begint echter wel voor onrust te zorgen: men heeft behoefte aan duidelijkheid en de waardering voor Defensie
wordt met het uitblijven daarvan er niet beter op. Dat is geen goede ontwikkeling.
Ik heb met gedeeld dat naar mijn idee de stas erg opziet tegen het nemen van een besluit omdat zij moeite heeft ervan
uit te gaan dat het met “Herwijnen” uiteindelijk goed komt. Die twijfel is niet goed voor het project Herwijnen zelf, maar het
wakkert ook de onrust aan rond de ontwikkeling van windparken die afhankelijk zijn van een vvgb van Defensie.
We hebben geprobeerd de stas te helpen met een nieuwe notitie die antwoord moet geven op haar vragen. Ik hoop dat die snel
op haar bureau ligt.

opperde de mogelijkheid dat de Politiek Assistenten van Visser en Wiebes met elkaar zouden kunnen overleggen om te
zien of de meningsvorming van de stas kan worden gesteund. Het is afhankelijk van hoe die twee met elkaar zouden kunnen
opschieten, maar het is een poging waard. Hij ging de PA van Wiebes opzoeken om die te polsen.
Ik hoop dat hier iets positiefs uitkomt. Ik denk dat alle initiatieven van nut kunnen zijn. Het leek mij goed jullie hierover te
informeren.
Groet,

d

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de aeadresseeide bent of dit bericht abusievehik aan u is
toegezonden wordt u verzocht aat aan de atzendér te meiden en het beticht te verwijderen De Staat aanvaardt geenaansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook die verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This message nay contain information that is not intended for you 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake you are requested to nform 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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From: ‘ tno.nI>
Sent: Monday, March 16, 2020, 3:17 PM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl’

mindef.nl>
Cc:” mindef.nrmindef.nl>;

tno.nl>; @tno.nl>;
(Kemo)” < @tno.nl>; ‘ t tno.nl>;”

tno.nl>
Subject: FW: Ter informatie: Correctie Eerste indruk Kennisplafform EMV over ICNIRP
Attachments: 20200312 Eerste indruk ICNIRP 2020_v2.pdf

CORRECTIE vanuit het KP EMV.
Beste collega’s,
Zojuist een correctie ontvangen, inclusief toelichting (zie hieronder).
Belangrijk is ook de vorige versie te verwijderen, zoals de Organisatie vraagt:

“In de bijlage treft u de nieuwe versie aan, met het verzoek om de oude versie niet (meer) te gebruiken.
Onze excuses voor eventueel ongemak.

M .vr.gr.

T+31(
Senior research scientist M Location From.

Electronic Defence E tno.nI

nnova%on
o’ nt rtse

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you

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

messages. ennispla
tform.nl

>

Sent: maandag 16 maart 2020 15:04
Subject: Ter informatie: Correctie Eerste indruk Kennisplatform EMV over ICNIRP
Beste deelnemers van de klankbordgroep van het KP EMV,
Vanochtend hebben we per mail de Eerste indruk van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden over de
nieuwe aanbeveling van ICNIRP verstuurd.
Echter, de laatste zin onder ‘Eerste indruk’ bleek lezers op het verkeerde been te zetten.
Er stond:

De nieuwe limieten zijn ingewikkelder dan de vorige. Hierdoor is het onduidelijk of de nieuwe aanbeveling
in Europa toegepast gaat worden.
Dat hebben we nu veranderd in:

De nieuwe limieten zijn ingewikkelder dan de vorige. Het is onbekend of de nieuwe aanbeveling in Europa
toegepast gaat worden.
Deze formulering is meer correct en komt beter overeen met de informatie onder ‘Achtergrond’. Op de website is
het al gewijzigd.
In de bijlage treft u de nieuwe versie aan, met het verzoek om de oude versie niet (meer) te gebruiken.
Onze excuses voor eventueel ongemak.
Met hartelijke groet,

Onderzoeksondersteuner
Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid
tel:

@kennisplatform.nl



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

platform
ElektroMaguetische Velden
RIVM 1 TNO t DNVGL

GGD GHOR NEDERLAND

AGENTSC HAP TECECOM

ZON MW



doc 1381

From: ‘ tno.nl>
Sent: Tuesday, March 17, 2020, 2:12 PM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef. ni>
Cc: “ ( tno.nl>; rijksoverheid.nl”

rijksoverheid. ni>; ‘ rijksoverheid nl’ rijksoverheid. nl>;
rijksoverheid.nl” < rijksoverheid.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;
mindef.nl” mindef.nl>

Subject: RE: versie 4 van de 83 antwoorden bij kamervragen Herwijnen

Beste collega’s
Mbt tot de afstand voor de beantwoording drie opmerkingen.

• De vraag is echt heel onduidelijk geformuleerd. De introductie “Als u de rapporten zou
aanpassen naar de gehanteerde maximale blootstellingslimieten van 28-61 V/m” suggereert
dat er een ander toetsingskader gebruikt zou moeten worden.

Echter, deze waarden komen uit de 1998 ICNIRP en zijn frequentieafhankelijk. Zie figuur 1,

bladzijde 18 uit TNO 2020 R10094.
Precies deze tijdgemiddelde waarden zijn gebruikt. Namelijk 28 V/m voor de mobiele telecom

en Omroep, 61 V/m voor de weer- en navigatieradars, 47,6 V/m voor de SMART-L, 43,5 V/m
voor de MSSR, 61 V/m voor de 2,4G&5G WLAN routers als ook 5G mobiele telefonie, 36,4 V/m
voor de 2G/3G/4G en 59,6 V/m voor de DECT telefoons.
Dus er zijn geen andere waarden gebruikt (wat de vraagstelling doet vermoeden). In de
rapportage staat ook geen enkele suggestie dat andere waarden gebruikt zijn.
Dus echt, ik snap de vraag niet.

• en ondergetekende hebben geprobeerd ons voor te stellen wat mogelijk wel bedoelt zou

kunnen worden. En dat is de gedane suggestie. Maar “let op”.

Het Thales rapport gaat uit van een enkele Thales radar. Dus navraag bij Thales zou ons enkel de

afstanden voor een enkele radar opleveren. Daarbij moet worden opgemerkt, zoals ook uit de

TNO rapportage op te maken is, dat de dominante bron (in dit geval de radar) in hoge mate die
afstand zal bepalen. In een situatie met samengestelde blootstelling zal de afstand iets groter
worden, maar niet veel. Hoeveel weet ik niet precies, want dat hangt af van de afstanden van
“dat” punt tot de Waal (de navigatieradars) en de KNMI radar.

Het bijbehorende plaatje is in de Thalesrapportage Versie 2 gegeven in figuur 2. Daaruit is te zien dat

vanaf 250m is het voor deze radar het veilig is om, ook in starende modus, tot en met op 24m als

algemeen publiek te verblijven.

• De samengesteld blootstelling voor de tijdelijke dichtstbijzijnde woning kan altijd nog worden

bepaald als een nauwkeurigere bepaling nodig is.

M .vr.gr.

T+31(
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tnonl

___________________________

hrnovatlon min
tot 1119 r

def. n 1
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-maiI,
mi

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

messages. ndef.nl>

Sent:
dinsdag 17 maart 2020 12:34



To: rnindef.nl
Cc: tno.nl>; tno.nl>;

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

Subject: Fwd: versie 4 van de 83 antwoorden bij kamervragen Herwijnen

Hierbij het vanochtend toegezegde concept versie 4, meet nog slechts een rode markering
van mij.
Voor alle meelezers, ter info deze versie ook naar jullie.
DM0, RVB en TNO graag nog even kijken naar antwoord 55:
Als u de rapporten zou aanpassen naar de gehanteerde maximale blootstellingslimieten
van 28-61 V/m, wat is dan de minimale afstand tussen de radar en de dichtstbijzijnde
woning?
Reactie van TNO: De vraag wordt niet begrepen. Aangenomen wordt dat de genoemde
elektrische veldsterkten de waarden zijn die worden gegeven in tabel 7 van de INCIRP
richtlijn (uit 1998) voor de frequenties tussen 10 MHz en 300 GHz. In het TNO rapport
(TNO 2020 R10094) is getoetst tegen de ICNIRP-richtlijn en zijn de bijbehorende
frequentieathankelijke limietwaarden gebruikt. Als de vragensteller bedoelt: ‘hoe dicht kan
ik het radarsysteem naderen?’ dan moet rekening gehouden worden met het gegeven dat
de antennewinst bij nadering van het systeem afneemt. Uit de analyse die de
radarfabrikant heeft uitgevoerd, blijkt dat er geen restricties zijn. JW Deze moeten we
nader aanscherpen. Ik herinner me dat Thales een afstand van 225 m aangaf als onveilige
zone op 25m hoogte. Juist

Het zou mooi zijn wanneer we konden aangeven dat je met de cumulatieve

waarden meegerekend zelfs kon wonen (de vraag draait om ‘woning’) tot bijv. 250

m. dan is de hele discussie over een tijdelijk bewoonde unit die wat dichterbij staat

dan de 400m meteen grotendeels ontkracht.
Mvg

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. 1f 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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From: “ rijksoverheid.nI>
Sent: Tuesday, March 17, 2020, 12:54 PM
To: “ mindef.nI” < mindef.nl>; ‘ mindef.nI”

mindef.nl>
Cc: “ tno.nI” < tno.nI>; ‘ tno.nI” tno.nI>;

rijksoverheid. ni>;” rijksoverheid. ni>;
mindef.nI” < mindef.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nI>; ‘ mindef.nI” mindef.nI>
Subject: RE: versie 4 van de 83 antwoorden bij kamervragen Herwijnen

Het zou inderdaad heel fijn zijn wanneer het zö duidelijk gesteld zou kunnen worden als hier beschrijft. Alleen dan kunnen
we af van de discussie dat hier maar wat wordt gesold met de gezondheid van de mensen uit Herwijnen.

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 12:34
Aan: mindef.nl
CC: tno.nl; tno.nl; rjksoverheid.nl>;

rijksoverheid.nl>; rijksoverheid.ni>;
mindef.nl; mindefnl; mindef.nl

Onderwerp: Fwd: versie 4 van de 83 antwoorden bij kamervragen Herwijnen

Hierbij het vanochtend toegezegde concept versie 4, meet nog slechts een rode
markering van mij.
Voor alle meelezers, ter info deze versie ook naar jullie.
DM0, RVB en TNO graag nog even kijken naar antwoord 55:
Als u de rapporten zou aanpassen naar de gehanteerde maximale
blootstellingslimieten van 28-61 V/m, wat is dan de minimale afstand tussen de
radar en de dichtstbijzijnde woning?
Reactie van TNO: De vraag wordt niet begrepen. Aangenomen wordt dat de
genoemde elektrische veldsterkten de waarden zijn die worden gegeven in tabel 7
van de LNCIRP-richtlijn (uit 1998) voor de frequenties tussen 10 MHz en 300 GHz.
In het TNO rapport (TNO 2020 R10094) is getoetst tegen de ICNIRP-richtlijn en
zijn de bijbehorende frequentieaffiankeÏijke limietwaarden gebruikt. Als de
vragensteller bedoelt: ‘hoe dicht kan ik het radarsysteem naderen?’ dan moet
rekening gehouden worden met het gegeven dat de antennewinst bij nadering van het
systeem afneemt. Uit de analyse die de radarfabrikant heeft uitgevoerd, blijkt dat er
geen restricties zijn. JW Deze moeten we nader aanscherpen. Ik herinner me dat
Thales een afstand van 225 m aangaf als onveilige zone op 25m hoogte. Juist

Het zou mooi zijn wanneer we konden aangeven dat je met de cumulatieve waarden
meegerekend zelfs kon wonen (de vraag draait om ‘woning’) tot bijv. 250 m. dan is
de hele discussie over een tijdelijk bewoonde unit die wat dichterbij staat dan de
400m meteen grotendeels ontkracht.
Mvg

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
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From: ( tno.nI>
Sent: Tuesday, March 17, 2020, 1:21 PM
To: ‘ rijksoverheid.nl>; 0 mindef.nl0

mindef.nI>;” mindef.nI” mindef.nI>
Cc: tno.nI>;”

rijksoverheid.nI>; rijksoverheid.nI>;
mindef.nI” < mindef.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nI>; ‘ mindef.nI mindef.nI>
Subject: RE: versie 4 van de 83 antwoorden bij kamervragen Herwijnen

Heren,
Ik meen dat genoemde onveilige zone geldt voor boresight, dus ter hoogte van de antenne, en onder de
elevatiehoek van de zendbundel, in de staring mode (een mondvol). Het kan natuurlijk geen kwaad om dit
bij de fabrikant te verifieren.
Met de vriendelijke groet,

From: < rijksoverheid.nl>
Sent: Tuesday, March 17, 2020 12:55 PM
To:’ mindef.nl’ < mindef.nl>; mindef.nl
Cc: tno.nl>; tno.nl>;

I rijksoverheid.nl>; rijksoverheid.nl>;
mindef.nl; mindefnl; mindef.nl

Subject: RE: versie 4 van de 83 antwoorden bij kamervragen Herwijnen
Het zou inderdaad heel fijn zijn wanneer het zé duidelijk gesteld zou kunnen worden als hier beschrijft. Alleen dan kunnen
we af van de discussie dat hier maar wat wordt gesold met de gezondheid van de mensen uit Herwijnen.

Van:W mindefnl < tnindef.nl>
Verzonden: dinsdag 17 maart 2020 12:34
Aan: mindef.nl
CC: tno.nl; tno.nl; rijksoverheid.nl>;

rijksoverheid.nl>; riiksoverheid.nI>;
mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl

Onderwerp: Fwd: versie 4 van de 83 antwoorden bij kamervragen Herwijnen

Hierbij het vanochtend toegezegde concept versie 4, meet nog slechts een rode
markering van mij.
Voor alle meelezers, ter info deze versie ook naar jullie.
DM0, RVB en TNO graag nog even kijken naar antwoord 55:
Als u de rapporten zou aanpassen naar de gehanteerde maximale
blootstellingslimieten van 28-61 V/m, wat is dan de minimale afstand tussen de
radar en de dichtstbijzijnde woning?
Reactie van TNO: De vraag wordt niet begrepen. Aangenomen wordt dat de
genoemde elektrische veidsterkten de waarden zijn die worden gegeven in tabel 7
van de LNCIRP-richtlijn (uit 1998) voor de frequenties tussen 10 MHz en 300 GHz.
In het TNO rapport (TNO 2020 R10094) is getoetst tegen de ICNIRP-richtlijn en
zijn de bijbehorende frequentieafhankelijke limietwaarden gebruikt. Als de
vragensteller bedoelt: ‘hoe dicht kan ik het radarsysteem naderen?’ dan moet
rekening gehouden worden met het gegeven dat de antennewinst bij nadering van het



rijksoverheid. ni>;
mindef.nl’

mindef.nI>;
rijksoverheid.nl”
outlook.com>;

mindef.nl>; ‘ mindef.nI”
mindef.nI” mindef.nl>;

rijksoverheid nl”
mindef.nl”

rijksoverheid. nl’
rijksoverheid.nl”

mindef.nl>;
mindef.nl”

Beste collega’s
Even als achtergrondinformatie bij de ALS vraag (laat maar weten als ik jullie teveel spam).
Mijn dochter kwam met een manuscript die recent ter publicatie is aangeboden. Daarin is voor NLD
gekeken naar het Haplotype (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Haplotype).
Uit dit manuscript staat o.a. het volgende plaaije:
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Zo is te zien dat binnen het Nederlands grondgebied een statistisch significante diversiteit in de
genetische samenstelling is. Aangezien de wetenschappelijke consensus is dat genetische aspecten bij
ontwikkeling van ALS belangrijke factoren zijn, geeft dit plaatje wel aan dat als uit een vergelijking met
andere delen van Nederland blijkt dat er in Herwijnen een specifiek ALS-cluster zouden zijn, het op basis
daarvan het moeilijk is een oorzakeljk verband met de aanwezigheid van de KNMI-radar uit op te
maken.
Voor zover. Gewoon als achtergrond.
M.vr.gr.

PS. 1. De achterliggende informatie is te vinden door de volgende links te volgen:
Archief waar het manuscript te vinden is:
https://www.biorxiv.org/content/1 0.1101/2020.01.01.8925 13v1 .full.pdf
Wetenschappelijk tijdschrift waaraan het aangeboden is:
https ://nature-research-under-consideration .nature.com/users/37265 -nature-
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tno.nl>From:
Sent:
To:

Cc:”

Wednesday, March 18, 2020, 10:39 AM
mindef.nl”

mindef.nl>;
mindef.nl” < mindef.nl>;

rijksoverheid. fl1>;
tno.nl>;:.

mindef.nl>

rijksoverheid.nl>;
mindef.nl”

mindef. ni>;
outlook.com”

mindef.nl>;
rijksoverheid.nI>;’

mindef.nI”
tno.nI>

Subject: RE: HERWIJNEN update (reactie+bevestiging dat afgesproken voorbereiding AO door moet
gaan)

__________

,. , b c

- . - — V e ... - -

-—

communications/posts/58944-dutch-population-structure-across-space-time-and-gwas-design



PS. 2. Ik merk dat ik wat minder energiek word. Omdat ik vanmiddag een intensieve NATO MSG SET
Tel conference heb, waarbij ik als lid van Technical Program Committee NLD vertegenwoordig, voor een
Experts Meeting gepland in oktober, schakel ik nu even af en neem rust.

T+31(
Senior research scientist M Location rom.
Electronic Defence E tno.nl

Inno,aHon
tot hf

This message may contain infonnation that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for Sent:
the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages. woensda

gl$
maart 2020 09:2 1
To:’ mindef.nl’ mindef.nl>; mindef.nl;

mindef.nl; mindef.nl; rjksoverheid.nl;
mindef.nl

Cc: tno.nl>; rjksoverheid.nl; rjksoverheid.nl;
mindefnl; mindef.nl; mindef.nÏ;
rijksoverheid.nl; outlook.com; mindef.nl

Subject: RE: HERWIINEN update (reactie+bevestiging dat afgesproken voorbereiding AO door moet
gaan)
Goedemorgen iedereen,
Zeer begrijpelijk dat de GGD druk is met COVID-19.
Aangezien ik mijn dochter (ziek) thuis heb, heb ik dit net even kort overlegd en zij gaat kijken of we via
het ALS-centrum toch nog extra gegevens kunnen verkrijgen over de vermeende 36 ALS gevallen.
Nader bericht volgt zsrn.
M.vr.gr

T+31(
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nl

InuDvaHon
— tot flt

(mrnde
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by f.nl
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for
the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.

f.nI>
Sent: dinsdag 17 maart 2020 20:20
To: mindef.nl; mindefnl; rnindef.nl;

rijksoverheid.nl; mindef.nl
Cc: tno.nl>; tno.nl>;

rjksoverheid.nl; riiksoverheid.nl; mindefnl;
mindef.nl; mindef.nl; rjksoverheid.nl;

outlook.com; mindef.nI
Subject: RE: HERW[JNEN update (reactie+bevestiging dat afgesproken voorbereiding AO door moet
gaan)
En een paar opmerkingen van mij in CAPITAL

From: AL/DS/DAOG < mindef.nI>
Sent: dinsdag 17 maart 2020 16:27
To: AL/HDB mindef.nl>;
DMO/PRON/STGP mindef.nl>; BS/AL/DCO



mindef.nl>; rijksoverheid.nl’ rijksoverheid.nl>;
BS/AL/DJZ/C1 BST < mindef.nl>

Cc ( tno ni>,’ tno nl < tno ni>,
riiksoverheid.nl>; t rijksoverheid.nl>;

• DMO/PROJN/DIP PROIN < mindef.nl>;
< mindef.nl>;

BS/AL/HDB/Stafbureau < mindef.nl>;
rijksoverheid.nl>; outlook.com’ < outlook.com>

Subj eet: HERWIJNEN update (reactie+bevestiging dat afgesproken voorbereiding AO door moet gaan)

(ook graag specifieke aandacht van meelezers en

anderen)

In lichter blauw reacties op jouw richtlijnen van vanochtend.
# Kamervragen
- Moeten binnen de geldenede deadline worden beantwoord Ik buig me er vandaag over. Wat hadden
we afgesproken over in de lijn brengen. Welke dag gaat hij parafenronde in en door naar BSG en
vervolgens STAS?

JW: Opgelegde deadlines: de 26e maart bij de griffie, de 19e bij DGB. Ik ben vaan plan om
donderdag naar PKC te komen en dit gestand te doen. Ik zal e.e.a. dan in de lijn brengen, hopelijk is

er zodat ik het in persoon kan stroomlijnen in de juiste formats. DUIDELIJK IK BEN ER
DONERDAG VOORALSNOG TOT 1200
#AO
- Vooralsnog is dit niet gecancelled. Er moet dus tijdig een bundel worden aangemaakt. Als basis de
bundel van de vorige keer gaan gebruiken en aanvullen c.q. updaten met nieuwe fiches en QandA’s.
In ieder geval fiches en QandA’s maken over de onderwerpen die in de vragen terugkomen. Ik neem
aan dat dit allemaal in de vragen zit maar wat mij te binnen schiet. RCR procedure t is voorzien)!
participatie omwonenden / relatie en communicatie decentrale overheden / waarom niet de
alternatieve locaties? / ICNIRP t is voorzien) / technische stralingsaspecten (zie *)/ ALS (hebben
we voorzien, echter wanneer/als de GGD niet meewerkt zoasi Ronald ervoer, dan wordt deze info
niet uitgebreider dan wat TNO al beschreef in het rapport en wat we beantwoorden bij vraag 46.)
/PvA (?) bedoel je tijdfasering) JA DE JNFOGRAPHIC MET EEN TLTDSINDICATIE (ZOALS EI
LAATST GESCHREVEN HAD) EN DAARBIJ DE VOORZIENE CONTCACTEN MET
DECENTRALE BESTUURDERS! operationele behoefte mcl radars buitenland reserveradar (JW: is
voorzien)! discussie etc. Ik ga ervan uit dat jij de uitvraag Fiches en Qand A’s doet (voor zover nog
niet is gebeurd) en ook onderwerpen toevoegd

Je hebt mijn mail van donderdag 12 maart gezien waarin ik de

werkgroep instrueerde. Je geeft aan dat de voorbereidingen door moeten
gaan. Goed voor de werkgroepleden om daar nota van te nemen. Dat was na
de werkgroep en na ons overleg over de voorbereiding van het AO. In de
rood gernerkte frase hebben we richtlijnen gegeven aan de werkgroep (mcl.
TNO) vwb de voor te bereiden fiches:

Update van fiche:

1. Urgentie (origineel van begin nov)(dzv CLSK)

2. Operationele onderbouwing (idem)(dzv CLSK)

3. Communicatieplan (RVB

4. RCR-stappenplan met reeds genomen acties vanaf 17 feb en doorloi,end tot
de geplande in gebruik neming radar medio 2022



Nieuwe fiches:

5. ALS (dzv RVB met TNO, mmv GGD (als die tijdig reageren))

6. Nieuwe ICNIRP-norm en betekenis (TNO)

7. Het tijdelijk bewoonde huis (RVB) en consequenties.

Ik adviseer je eerst de vagen en antwoorden te lezen en dan aan te geven wat
je zinnig acht om toe te voegen aan de richtlijnen van vorige week. DENK
ER OOK VOORAL ZELF ALS WWRKGROEP OVER MEE Je wilt
inderdaad een fiche over ‘technische stralingsaspecten’*? Of zou het hier dan
wel handig zijn om en de stas mondeling in te wijden in de
technische stralingswereld? Wanneer zij kiest voor schriftelijke les, dan
moeten we onze ‘aantal-vragen-prijswinnaars’ van TNO wel duidelijk

aangeven tot hoever zij de kennis van onze stas mogen aanvullen en in welke
taal/abstractie- en detailniveau je dat gepresenteerd wilt zien. In een
‘persoonlijk instructie’ is natuurlijk beter eker te stellen of de boodschappen
aankomen en welke niches de stas ervaart. ER KOMT TZT ZEKER WEER
EEN VOORBESPREKING WAARIN STAS WIL GESPREKEN HOE HET
PRECIES ZIT MAAR ER IS ECHT OOK WAT PAPIERWERK OP DAT
GEBIED NODIG

#
Wil jij coordineren met DJZ en DCO mci over de lijn die gekozen moet worden naar de

Er is vanuit DJZ heen en weer gemaild over dit onderwerp. Daar lag de nadruk op
juridische advisering. Het is aan jou om samen met DJZ DCO en ook te kijken naar de politiek
bestuurlijke advisering. Welke boodschap brengen we aan hoe brengen we die boodschap,
welke handelingsperspectieven heeft dan en hoe kunnen wij daar dan weer op reageren.
Stem ook met af dat niet alleen met wordt gesproken maar dat de vraag over
nog aan cs moet worden beantwoord.

(DJZ), zal, zoals we een maand geleden afspraken, en (die dat nog afinaakt) en mij
en jou direct informeren over de nog te ontvangen besluit van stas. Met die richtlijn kan een gesprek
voorbereid en gevoerd worden met de De insteek van een maand geleden was dat en
dat gesprek zouden voeren. Ik vraag me af welke politiek bestuurlijke advisering dan nog aan de stas
of aan onze -ook op dit vlak- ervaren en nog moeten worden gegeven nadat de stas haar
besluit op het advies van DJZ heeft kenbaar gemaakt. misschien wel handig om contact op te
nemen met over het voorliggende advies (voor zover je niet heeft bijgepraat).

heb jij meedenkenlextra richtlijnen van ons nodig?
Zoals gister aangegeven, zal dat aanstaande gesprek met ook opschuiven tot na de ‘lock down’
tot zeker begin april. Ronald t zal dat communiceren met de
#PVA
Op het bord bij secretariaat STAS staat nog steeds het PvA. Als ik op de Defensiepagina over
radarstations kijk ontbreken er nog steeds plandata en een opmerking dat we door Corona de
procedures verlengen c.q. planning aanpassen om toch voldoende inspraak te kunnen garanderen. Wil
je ook kijken of we dit ergens in de Kamervragen kunnen beantwoorden.
De mededeling dat RVB het fatsoenlijk en verstandig acht om te schuiven, is van gisterochtend.

i wil svp een aankondiging op de website voorleggen aan en checken of er verdere
aanpassingen en aankondigingen kunnen worden gedaan.

wil jij de actiepunten opnemen in de takenljst
wil jij ondersteunen bij het relevanter maken van de webpagina door heldereder de actuele

info over procedures en tij dljnen op de eerste pagina te laten zetten



Ik ben benieuwd naar je reacties op de antwoorden op de vragen van onze
karnerleden.KOMT LATER GA VANAVOND NOG LEZEN
Mvg

Van:” AL/DS/DAOGH < mindef.nl>
Datum: donderdag 12maart2020 om 15:01:00
Aan: “ rijksoverheid.nl>,

rijksoverheid.nl>,” BS/AL/DJZ/C1
BST” < mindef.nl>, “

rijksoverheid.nl>, “
‘ rijksoverheid.nl>,

- ILT” <cees.voge1i1ent.n1>,
DMO/PROJN/DIP PROIN” < rnindef.nl>,”
3 S/AL/HDB/Belmdwrs” < rnindef.nl>,
EM$D, BS/AL/D$/Dir. Plan./AfdLuOptr” < mindefni>,”

mindefni>,” ( tno.nl>
Cc:” AL/HDB” mindef.nl>,

DMO/PRO.LN/STGP” mindef.nl>,
OOCL/B&TCO/ 1 4OZWTCIE/2ZWTPEL”

mindefni>, “ nl” <

minbzk.nl>,
< tno.nl>
Onderwerp: kamervagen en AO : fiches (update en nieuw)
Beste collega’s,
Vanochtend heb ik jullie met bijgaande flipover geïnformeerd over de beantwoording van
kamervragen en het AO op 8 april.
Kamervragen.
Graag voor a.s. maandag 13.00u digitaal bij mij dus de antwoorden van de kamervragen.
Het gros circa 60 van de antwoorden komt van TNO. Gefeliciteerd en jullie hebben de
hoofdprijs! Die graag invoegen in het doc dat ik gister verspreidde, iemand gaf vanochtend aan dat
antwoorden van TNO apart moeten, echter dat doen we niet. TNO-antwoorden graag starten of
larderen met: “TNO geeft aan dat “ Beantwoording is de verantwoordelijkheid van stas, maar zo
geeft ze aan dat de inhoudelijke expertise van jullie afkomstig is en van wetenschappelijke waarde en
juistheid is. Ik zal daar waar nodig nog een “defensie-duiding” toevoegen aan jullie antwoorden.
Het AO op 8 april.
Voor het AO stelden we vast dat de volgende fiches moeten komen (voor format, zie bijlages) voor
25 maart 13.00u:
Update van fiche:

1. Urgentie (origineel van begin nov)(dzv CLSK)

2. Operationale onderbouwing (idem)(dzv CLSK)

3. Communicatieplan (RVB

4. RCR-stappenplan met reeds genomen acties vanaf 17 feb en doorlopend tot de geplande in gebruik
neming radar medio 2022

Nieuwe fiches:

5. ALS (dzv RVB met TNO, mmv GGD (als die tijdig reageren))



6. Nieuwe ICNIRP-norm en betekenis (TNO)

7. Het tijdelijk bewoonde huis (RVB) en consequenties.

Bij de Q&A’s in de fiches even scherp zijn. Beter eventuele pijn in dit stadium intern blootleggen,
dan dat stas er in een debat mee wordt verrast.
Mvg

Van:” AL/HDB” mindef.nl>
Datum: dinsdag 17 maart2020 om 10:11:58
Aan:” AL/DS/DAOG” < mindef.nl>,

B$/AL/DCO’ < mindef.nl>
Cc:” DMO/PROJN/STGP” mindef.nl>,

OOCL/B&TCO!14OZWTCIE/2ZWTPEL”
mindef.nl>,” AL/HDB”
mindef.nl>

Onderwerp: HERWIJNEN update

Graag aandacht voor de volgende vragen m.b.t. dossier Herwijnen
# Kamervragen
- Moeten binnen de geldenede deadline worden beantwoord Ik buig me er vandaag over. Wat hadden
we afgesproken over in de lijn brengen. Welke dag gaat hij parafenronde in en door naar BSG en
vervolgens STAS?
#AO
- Vooralsnog is dit niet gecancelled. Er moet dus tijdig een bundel worden aangemaakt. Als basis de
bundel van de vorige keer gaan gebruiken en aanvullen c.q. updaten met nieuwe fiches en QandA’s.
In ieder geval fiches en QandA’s maken over de onderwerpen die in de vragen terugkomen. Ik neem
aan dat dit allemaal in de vragen zit maar wat mij te binnen schiet. RCR procedure / participatie
omwonenden / relatie en communicatie decentrale overheden / waarom niet de alternatieve locaties? /
ICNIRP / technische stralingsaspecten / ALS / PvA / operationele behoefte mcl radars buitenland
reserveradar discussie etc. Ik ga ervan uit dat jij de uitvraag fiches en Qand A’s doet (voor zover nog
niet is gebeurd) en ook onderwerpen toevoegd
#
Wil jij coordineren met DJZ en DCO mci over de lijn die gekozen moet worden naar

Er is vanuit DJZ heen en weer gemaild over dit onderwerp. Daar lag de nadruk op
juridische advisering. Het is aan jou om samen met DJZ DCO en ook te kijken naar de politiek
bestuurlijke advisering. Welke boodschap brengen we aan hoe brengen we die boodschap,
welke handelingsperspectieven heeft dan en hoe kunnen wij daar dan weer op reageren.
Stem ook met af dat niet alleen met wordt gesproken maar dat de vraag over
nog aan cs moet worden beantwoord
#PVA
Op het bord bij secretariaat STAS staat nog steeds het PvA. Als ik op de Defensiepagina over
radarstations kijk ontbreken er nog steeds plandata en een opmerking dat we door Corona de
procedures verlengen c.q. planning aanpassen om toch voldoende inspraak te kunnen garanderen. Wil
je ook kijken of we dit ergens in de Kamervragen kunnen beantwoorden.

wil jij de actiepunten opnemen in de takenljst

@ wil jij ondersteunen bij het relevanter maken van de webpagina door heldereder de actuele
info over procedures en tij dlijnen op de eerste pagina te laten zetten

Directeur integraal Beleid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie



Kalvermarkt 33 2511 C3 Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M: +31 6489578 13
mindef.nI

www.defensie.nI
Officier Toegevoegd
TLNT ei Moussaoui

mindef.nl
M: +31 683 024246

Maggie van Heusden van der Mast
M.v.Heusden.vd.Mastmindef.ni
T: +31703187793
(op woensdag flex)

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke 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. 1f 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 • of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht
te verwijderen. De Staat geen aansprakelijkheid voor schade, van welke 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. 1f 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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From: ‘ t tno.nl>
Sent: Wednesday, March 18, 2020, 10:43 AM
To: ‘ @mindef.nl” @mindef.nI>
Cc: ‘ tno.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nI>; mindef.nl” mindef.nI>;
mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl”

rijksoverheid.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;
rijksoverheid. nI>; ‘ outlook.com”

outlook.com>; ‘ rijksoverheid.nl>
Subject: Veilige afstand volgens Thales NL

Beste
Ik heb het Thales rapport (9505301286_EAR_715_NLD_revo2_released.pdf) nog even bekeken. Deze
figuur staat er in:

0 50 100 150 200 250 300 0 0 100
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Figuur 2: SMART-L EWC GB veilige en onveilige zone voor alge
mode (links) en Rotating mode (rechts).

Zoals je ziet is er in de staring mode, waarbij de antenne stil staat, een hoogste onveilige afstand van
225 m. Dit geldt echter op een hoogte van, zo te zien, 16 m boven maaiveld. Op maaiveldniveau kan ook
in de staring mode de radartoren benaderd worden. Op nog grotere hoogtes (dan 15 m) is er nog een
maximum, dit is de antnna boresight hoogte waar ik het over had. In de (normale) mode met roterende
antenne zijn de veilige afstanden stukken lager (rechter grafiek).
Het kan vanzelfsprekend geen kwaad om dit bij Thales te verifieren, mocht je daar behoefte aan
hebben. Zoals gezegd is de auteur • (ik veronderstel



@nl.thalesgroup.com). Je kan ook dit bericht naar Thales NLfotwarden en hen vragen
of zij het eens zijn met mijn interpretatie.
Vriendelijke groet,

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,
for the manner in which you use t and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.
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From: ‘ rijksoverheid.nl>
Sent: Thursday, March 19, 2020, 3:27 PM
To: ‘ t tno.nl>;

mindef.nl” mindef.nl>
Cc: ‘ tno.nI>;

rijksoverheid.nl>; rijksoverheid.nl>;
mindef.nI’ < mindef.nI>;

mindef.nl>; ‘ mindef.nI”
Subject: RE: versie 4 van de 83 antwoorden bij kamervragen Herwijnen

Wat betreft mijn “plan” om de diagrammen toe te voegen. Dat zou natuurlijk kunnen, maar ik denk dat het niet gebruikelijk is
om in Kamervragen plaatjes toe te voegen. Zoals het antwoord op de vraag nu is geformuleerd, werkt het waarschijnlijk ook.
Wanneer ze toch toegevoegd zouden worden, moet daar natuurlijk duidelijk bij komen uit welk — al beschikbaar - rapport ze
komen. Het maakt wel in één oogopslag duidelijk dat er praktisch gesproken geen sprake is van een onveilige situatie voor
omwonenden. De eerdere kritiek dat dit alleen voor “onze” radar geldt en niets zegt over de cumulatie, is terecht, maar de
werking van een beeld kan wel heel krachtig zijn.

Van: f tno.nl>
Verzonden: donderdag 19 maart 2020 14:29
Aan: mindef.nI; mindef.nl
CC: tno.nl>;

rijksoverheid.nl>; rijksoverheid.nI>;
rijksoverheid.nl>; mindef.nl; mindef.nI;

min def. ni
Onderwerp: RE: versie 4 van de 83 antwoorden bij kamervragen Herwijnen

Wat betreft de in rood weergegeven frase. Die afstand geldt voor 25 m hoogte en is dus niet relevant.
Ik meen dat het plan van was om de diagrammen uit het Thales rapport toe te voegen. Dat lijkt mij
een zinvolle toevoeging.
We kunnen een diagram maken voor afstand 250 m, maar dan zullen de opstandige Herwijners roepen:
‘hoe zit het met 150 m?’. Om dit te pareren zouden we meer afstanden kunnen nemen. Ik kan echter
niet overzien wanneer deze diagrammen er zijn, omdat is uitgeschakeld. tHet diagram wordt als
een twee-traps raket gemaakt, ik knobbel het voorwerk uit, draait de software om de
samengestelde bloottelling uit te rekenen.)
In concreto stel ik voor:

a) Voeg de Thalesdiagrammen toe
b) Zeg de Staatssecretaris dat TNO diagrammen voor kortere afstanden gaat maken, maar dat die

nog niet gereed zijn.
Is dat wat?
Met de vriendelijke groet,

mindef.nl” m indef. n 1>;

mindef.nl”
mindef.nl>
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Thursday, March 19, 2020, 7:09 PM
To: ‘ mindef.nI” < mindef.nI>; ‘ tno.nP’ < tno.nI>;

mindef.nI” < mindef.nI>; ‘ mindef.nl’
mindef.nI>; ‘ mindef.nI” < mindef.nI>;

tno.nI” < tno.n>; rijksoverheid.nI>;
mindef.nI’ < mindef.nl>; ‘ mindef.nI”

mindef.nI>; ‘ mindef.nI” < mindef.nI>;
mindef.nI” mindef.nI>

Cc: ‘ mindef.nI” < mindef.nI>; ‘ rijksoverheid.nI>;

h outlook.com” < outlook.com>; ‘ mindef.nI’
mindef.nI>; ‘ mindef.nI” < mindef.nI>;

rijksoverheid.nI>
Subject: RE: versie 6: aanbiedingsbrief en beantwoording van 83 kamervragen

Een snelle check leert mij dat er nog een verschrijving staat in het antwoord op vraag 10. Er wordt daar gesproken over een
“Vergunning van geen bezwaar” voor de windparken in Flevoland. Ik meen te weten dat we dat al eerder hadden gecorrigeerd
naar “Verklaring van Geen bezwaar”. Is er kennelijk toch weer ingeslopen. Graag alsnog aanpassen.
Terzijde nog een persoonlijke noot waar verder niets mee hoeft te worden gedaan. Het uiteindelijke antwoord op vraag 21 vind ik
erg teleurstellend. In een paar stappen is het eerder aangedragen antwoord verworden tot een nietszeggend stukje tekst waarmee
eigenlijk ook geen antwoord meer wordt gegeven op de (onzinnige) vraag. Ik vind het vooral jammer omdat de vraag in feite een
kans voor open doel was om op een beleefde manier positie te nemen ten aanzien van “de zorgen” en de ongefundeerde angsten
rond elektromagnetische straling. In plaats van te stellen dat wanneer TNO en het RIVM consequent worden weggehoond als
autoriteit op het gebied van straling, dat het dan onwaarschijnlijk is dat de staatssecretaris van Defensie die zorgen wel kan
wegnemen, staat er nu dat de zorgen begrijpelijk zijn en serieus worden genomen en dat het RIVM het allemaal nog eens zal
komen uitleggen. Met zoveel voorzichtigheid gaan we de oorlog niet winnen.
Vriendelijke groet,

Van mindefnl < mrndefnl>
Verzonden: donderdag 19 maart 2020 16:58
Aan: tno.nl; rjksoverheid.nl>;

mindef.nl; mindefnl; mindef.nl;
tno.nl; rijksoverheid.nl>; mindefnl;

rnindef.nl; rnindef.nl; mindef.nl
CC: mindef.nl; rijksoverheid.nl>; outlook.com;

mindef.nl; mindef.nl; rjksoverheid.nl>
Onderwerp: versie 6: aanbiedingsbrief en beantwoording van 83 kamervragen
Beste collega’s,
Hierbij versie 6: de aanbiedingsbrief met X-post nummer 2020004937 en de beantwoording van 83 kamervragen.
Dank voor jullie ondersteuning t Het was even doorbijten met al die (deels onbegrijpeljke) technische vragen.

vanuit TNO is gepleit om hier en daar plaatjes toe te voegen, zoals die van Thales hieronder. Omdat —voor
zover ik dat kan overzien- dit niet gebruikelijk is, heb ik in de tekst eea iets gemakkelijke leesbaar gemaakt en
vooral bij antwoord 55 een belangrijk perspectief geplaatst:

“Met betrekking tot de vraag wat de minimale afstand moet zijn tussen radar en woning,
blijkt uit de analyse die de radarfabrikant heeft uitgevoerd en die door TNO is gevalideerd, dat
de radar op maaiveidhoogte tot zeer dichtbij veilig benaderd kan worden. Op een hoogte van
zo’n 7 meter boven het maaiveld geldt volgens de opgave van de fabrikant een veilige afstand
van ca. 100 meter afstand in de zogenaamde staring mode. Zelfs wanneer deze gegevens met de
nodige marge gehanteerd zouden worden, zegt het iets over de ruime mate waarin woningen op
honderden meters afstand ook als veilig kunnen worden beschouwd conform de vigerende
richtlijnen.”
Mochten we in de nabije toekomst de stas willen helpen de materie nog beter te doorgronden, dan spreken staatjes
n.m.m. boekdelen en kunnen helpen bij een “uitleg/instructie”.



Verder voor degenen die nog gaan aanvullen in dit document, let op de vele ctr-enters die ik heb gebruikt om vragen
en antwoorden op hetzelfde blad te krijgen.
Timon, zoals je me vroeg heb ik eea in X-post geplaatst. Dit is voor mij met kamervragen allemaal de eerste keer.
Graag jouw aanwijzingen als ik in actie moet komen.
Mvg

From: AL/DS/DAOG < mindef.nl>
Sent: woensdag 18maart2020 17:40
To: ( tno.nl>; rijksoverheid.nl>;

mindef.nl>;
BS/AL/DJZ/C1 BST < mindef.nl>;

tno.nl>; rijksoverheid.nl>;
DMO/PROJN/DIP PROJN < mindefnl>
Cc: BS/AL/DCO < mindef.nl>; rijksoverheid.nl>;

outlook.com’ < outlook.com>
Subject: Re: versie 5: “finishing touch” svp voor morgen 0900u.
Beste collega’s,
Dank voor jullie reacties van vanmiddag.
Vorm.
Laat het samenvoegen maar aan mij over. Ik krijg vanuit de DGB nog wat aanwijzingen
hierover. Er zijn kennelijk geen heldere aan het papier toevertrouwde richtlijnen. Ik heb nu deels
diametrale tips.
Ik zou zeggen, het gaat om de inhoud, die breng ik morgen verder in de lijn, dan mag diezelfde
“lijn” vallen over het format en meteen aangeven hoe ze het precies gepresenteerd willen
hebben. Overigens bestaat ‘de lijn’ uit vele spelers...
Inhoud.
Ja ik snap je overwegingen. Ik heb dat vanaf het begin zien aankomen. De spanning in de
opmerkingen van stas dat we de kamerleden in Jip en taal moeten antwoorden, terwijl
even daarvoor wordt aangegeven dat de vragenstellers niet geYnteresseerd zijn in een keurig
antwoord. Maar alle pogingen om een technische briefing te laten geven zijn gestrand.
We zullen dus de vragen (hoe onwetenschappeljk soms ook geformuleerd) zorgvuldig moeten
beantwoorden. Een technische vraag, ontvangt een technisch antwoord. Dat hadden jij en al
keurig gedaan. Na respons , heb ik jullie verzocht nog een (1) slag erover heen te maken
om het antwoord zo leesbaar mogelijk te krijgen voor alle lezers, ook degenen die de vraag zelf
niet gesteld hebben. Ik ga er -naast ook nog een keer “overheen”, en dat is het product
dat ik morgen namens de werkgroep+ op de mat leg. We hebben ons allen ingespannen om het
goed te doen, maar we kunnen wat krom is onmogelijk geheel rechtwalsen.
Ik wens jullie een fijne corona-vrije avond.
PS vanmiddag heb ik onze in Vietnam studerende dochter opgehaald van Schiphol. Na 36u
vliegen via Hue-HoChiMin-Singapore-UAE kon ze vannacht nog net een vliegtuig vinden.
Mvg

Van:
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 10:43
Aan: um.berrevoets@mindef.nl
CC: mindef.nl;

mindefnl; mindefnl; rijksoverheid.nl;
mindef.nl; outlook.com;



f
Onderwerp: Veilige afstand volgens Thales NL
Beste
Ik heb het Thales rapport (9505301286_EAR 715 NLD revO2 released.pdf) nog
even bekeken. Deze figuur staat er in:
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F1guur 2: SMART-L EWC GB veilige en onveilige zone voor
mode (links) en Rotating mode (rechts).

Zoals je ziet is er in de staring mode, waarbij de antenne stil staat, een hoogste
onveilige afstand van 225 m. Dit geldt echter op een hoogte van, zo te zien, 16 m
boven maaiveld. Op maaiveldniveau kan ook in de staring mode de radartoren
benaderd worden. Op nog grotere hoogtes (dan 15 m) is er nog een maximum, dit is
de antnna boresight hoogte waar ik het over had. In de (normale) mode met
roterende antenne zijn de veilige afstanden stukken lager (rechter grafiek).
Het kan vanzelfsprekend geen kwaad om dit bij Thales te verifieren, mocht je daar
behoefte aan hebben. Zoals gezegd is de auteur (ik veronderstel

@nl.thalesgroup.com). Je kan ook dit bericht naar Thales NL
forwarden en hen vragen of zij het eens zijn met mijn interpretatie.
Vriendelijke groet,

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to
you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this
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mindef.nl>;
mindef.nl”
mindef.nl>;

mindef.nl”
rijksoverheid.nl>

Dames, Heren,
Chapeau,
Een paar kleine opmerkingen:

• ‘aanzienlijk’ vind ik een lastig woord, is subjectief. Ik heb een alternatief bedacht.
• Paar kleine foutjes gevonden en verbeterd
• formulering ‘koppeling van radarsystemen’ vind ik ongelukkig, alternatieve tekst voorgesteld
• Let even op ofje witregels gebruikt om paragrafen te onderscheiden (een opmaak-kwestie,

vanzelfsprekend van minder belang)
Ik ga ervan uit dat de Staatssecretaris nog wat aanpassingen wenst.
Succes,

rijksoverheid. nl’
m indef. nI>;

mindef.nl”

From: ‘ ( tno.nl>
Sent: Thursday, March 19, 2020, 6:10 PM
To: ‘ mindef.nl”

rijksoverheid.nl>;
mindef.nl”

mindef.nI>;” tno.nl>;
rijksoverheid. nl’ rijksoverheid nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;

F mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”
m indef. n 1>

Cc: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;
rijksoverheid.nl>; ‘ outlook.com”

mindef.•nI” mindef.nl>;
mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl”

Subject: RE: versie 6: aanbiedingsbrief en beantwoording van 83 kamervragen
Attachments: 2020 03_1 9 kamervragenHerwijnen_incl_aanbiedingsbrief(6)_AT.docx

rijksoverheid. nl’
outlook.com>;
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From: ‘ rijksoverheid.nl>
Sent: Friday, March 20, 2020, 5:41 PM
To: “ mindef.nl” mindef.nI>; ‘ mindef.nI”

— mindef.nl>; ‘ mindef.nI’ < mindef.nI>
Subject: oplossing voor vvgbs

Beste ‘.. en
Ik weet dat jullie onder veel andere zaken, ook druk zijn geweest met de staatssecretaris over de kwestie van de vvgb’s voor
windparken.
Vanmiddag werd ik gebeld door Hij had van begrepen dat de oplossing was gevonden door de windparken
die nu moeten wachten op een vvgb, op kosten van Defensie te laten doorrekenen door TNO op de (drie) alternatieve locaties.
En dat wanneer de parken ook daarop positief scoren, dat ze dan hun vvgb kunnen krijgen. Zolang de onherroepelijkheid van
“Herwijnen” nog niet definitief is, zal deze aanpak worden voortgezet. Dat betekent dat de manier waarop we het park A16
hebben geregeld, nu de standaard aanpak wordt alle windparken die liggen binnen 75 km van Herwijnen en/of de drie
alternatieve locaties in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.
Graag verneem ik of ik dit bericht zo goed heb begrepen. Zo ja, dan zal ik dat gaan communiceren met mijn collega’s en zullen
we met TNO afspreken hoe de nu actuele windparkprojecten (Reusel-De Mierden, Karolinapolder, Oranjepolder, Lage Rooijen,
Harderwijk, Kroningswind, Reimerswaal) kunnen worden doorgerekend. Ook kunnen we dan afspreken dat nieuwe parken die
aan TNO worden aangeboden om door te rekenen, dan automatisch ook op de drie alternatieven worden getoetst zo lang dat
nodig is. De extra kosten van TNO moeten dan in rekening worden gebracht bij Defensie en niet bij de initiatiefnemers. Dat zal
TNO ongetwijfeld netjes verzorgen.
Hoewel ik het jammer vind dat Defensie deze kosten zelf gaat dragen, vind ik het wel een elegante oplossing voor de korte
termijn. Ik hoop dat de staatssecretaris er enig comfort aan heeft omdat ze daarmee voorlopig ook niet wordt lastig gevallen
met dit probleem.
Het wordt weer interessant als zou blijken dat een windparkproject géén bezwaar oproept bij de locatie Herwijnen, maar wél bij
één van de drie alternatieve locaties... Dat zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren bij een project in de omgeving van Rotterdam.
Maar dat zien we tegen die tijd dan wel weer (het is altijd makkelijk om bezwaren te bedenken).
Prettig weekend,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit beticht 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 risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you 1f you are not the addressee or if this mevsage was cent 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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From: ‘ rijksoverheid.nI>

Sent: Tuesday, March 24, 2020, 12:34 AM

To: mindef.nI’ mindef.nI>; ‘ mindef.nI’

mindef.nI>; mindef.nl” < mindef.nl>;

mindef.nl’ < mindef.nI>

Cc: ‘ mindef.nI’ < mindef.nl>; “ mindef.hl

mindef.nI>; mindef.nl” < mindef.nl>;

mindef.nl’ < mindef.nl>

Sübjèct: RE: Kogel door de kerk vwb

____________________________________________

Beste mensen,
Dit lijkt me een onzalig plan.
Ik vind het op zichzelf een elegante oplossing om de drie alternatieve locaties door te laten rekenen voor alle windparken die nu
voor een vvgb bij ons langskomen. Daarmee houden we de (louter) theoretische optie dat Herwijnen bij de rechter sneuvelt
overeind, zonder dat we alle opties hebben weggegeven. We mogen (of liever, moeten) ervan uitgaan dat het 100 % zeker is dat
we Herwijnen (of één van de drie alternatieven) aan het eind van de rit als vestiging van de zuidelijke SMART-L radar kunnen
gebruiken.
Natuurlijk zullen er wel Kamerleden zijn die bepaalde rekeningen willen vereffenen, maar de Eerste én de Tweede Kamer
hebben ingestemd met de RCR voor Herwijnen. Hun rol is dus uitgespeeld. We moeten ze niet de kans geven weer mee te gaan
doen. Defensie (daarbij gesteund door BZK en EZK) heeft het project “Herwijnen” nu in eigen hand. Het enige wat ons te doen
staat, is de procedure zorgvuldig af te lopen. Dat we onderweg voor rotte vis zullen worden uitgemaakt, dat weten we op
voorhand. Maar: schelden doet geen pijn. Vergeef me de woorden, maar er moet nu leiderschap worden getoond en er moet
worden doorgepakt.
Dat de staatssecretaris dat vertrouwen niet heeft, is erg spijtig, want zij is het gezicht van de hele operatie. Op basis van de
aantekeningen die ik heb zien langskomen, heb ik de indruk dat zij dit dossier als een soort krachtmeting tussen haarzelf en de
Kamers ziet. Dat is het misschien 66k, maar zoals gezegd, de rol van beide Kamers is uitgespeeld. Ik zou daarom meer
vertrouwen willen hebben in de jurisprudentie die louter op een zorgvuldige procedure van de RCR ziet, dan op de politieke
dimensie van het Haagse Binnenhof Iedereen die dat vertrouwen niet laat zien, inclusief de staatssecretaris, doet het project
schade. Elke openlijke twijfel is als een weggegeven strafschop: hij hoeft alleen maar strak te worden binnengeschoten.
EZK is er wel van overtuigd dat het niet fout kân gaan met de RCR. Daarom heeft EZK er ook op aangedrongen om nu te gaan
overleggen over het invullen van de eerder afgegeven voorwaarde in de vvgb voor windpark Blauw. Om de realisatie van Blauw
niet onnodig te laten wachten, moeten zij nu duidelijkheid krijgen over wanneer de bouw daarvan kan starten. Op basis van de
procedure van de RCR, moeten we daar een antwoord op kunnen geven. Wanneer we nu zeggen dat we voorlopig daar nog niet
over willen spreken omdat er wellicht een politiek geïnspireerde barricade zal worden opgeworpen voor “Herwijnen”, dan zullen
ze dat met zekerheid niet accepteren. Ook niet op het hogere niveau. Dit is de beste manier om onze trouwste bondgenoot kwijt te
raken.
We maken de situatie nog een beeije erger door zelfs in te steken op de gedachte dat Nieuw Milligen de “enige” zekere optie is.
Daarmee halen we onszelf volledig onderuit. Alles is er de afgelopen jaren aan gedaan om duidelijk te maken dat Nieuw Milligen
überhaupt géén optie kân zijn. Zelfs als alle andere opties weg zouden vallen, dan nog is Nieuw Milligen geen optie. Een
SMART-L op Nieuw Milligen voegt niets toe aan wat we met Wier al hebben. En als het toch anders is, dan hebben we de zaak
de afgelopen jaren belazerd. Geen Herwijnen (of één van de drie alternatieven)?, dan helemaal geen tweede SMART-L.
Nieuw Milligen kan 66k geen alternatief meer zijn omdat EZK daar volledig tegenin zou gaan. De windparken Blauw en Groen
(en ook de andere in Flevoland) geven een ontoelaatbare verstoring van de radar op Nieuw Milligen. Dûs die krijgen dan geen
vvgb. Dat is gelet op de energiepolitiek in Nederland absoluut geen optie. En als we dan, door de nood gedreven, plotseling wel
zouden willen leven met de verstoringen als gevolg van de parken in Flevoland, dan komen eerder afgevallen alternatieven
nadrukkelijker in beeld. Locatie Leusderheide voorop. Die locatie is eigendom van een overheid (misschien binnenkort zelfs wel
van Defensie) en heeft net zoveel last van Flevoland als Nieuw Milligen, maar je ziet altijd nog een stuk meer van de Randstad en
zuidwesteljk Nederland.
Om de zaak daarom niet erger te maken dan het al is, adviseer ik daarom dringend om in ieder geval af te zien van het
verordonneren dat windparken die nu langs komen voor een vvgb, ook moeten worden getoetst op Nieuw Milligen. Daarmee
zouden we onszelf echt belachelijk maken.

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: maandag 23 maart 2020 19:18

___________

Aan: mindef.nl; mindefnl;
rijksoverheid.nl>

CC: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl;
mindef.nl; mindefnl

Onderwerp: RE: Kogel door de kerk vwb VVGBs



All,
Om ruimte te kunnen bieden aan windenergie zolang radar twee te Herwijnen nog niet compleet is vergund 9en
daarmee 100% zeker is), kunnen we geen VVGB’s afgeven alleen gebaseerd op die locatie. Daarom het besluit de
alternatieve locaties (dat zijn er 3) ook te laten doorrekenen. Ik begrijp het punt dat impliciet door CLSK wordt
opgebracht... de enige zekere locatie is Nieuw Milligen dus doorrekenen t.o.v. die locatie is ook nodig.

wil je in een brief van D-GB aan EZK DG-(functie of — even navragen
wie we moeten adresseren) verwoorden dat
- locatie HW nog niet zeker is
- dat het streven van DEF is om HW te gaan gebruiken en als dat niet kan een van de alternatieven
- dat er 3 alternatieven zijn die ook geen garantie bieden
- dat enige compleet zekere locatie MVI is
- dat daarom bij windenergieplannen voor VVGB afgifte naast HW wordt doorgerekend voor de alternatieve locaties
enNM

verzoeke de drie alternatieve locaties te bekijken en mij te adviseren of die zodanig dicht bij elkaar liggen dat
we 1 berekening voldoende kunnen achten en niet drie afzonderlijke
Ik realiseer mij dat we hiermee een deur openhouden naar een alternatief voor HW, dit is voor DEF veiliger dan alle
alternatieven afserveren en straks met een locatie opgescheept blijven zitten waarvan de zichtljnen worden
verstoord

zet je deze brief als taak in de takenlj st?

From:
mindef.nl>

Sent: maandag 23 maart 2020 13:1 0
To: AL/DS/DAOG < mindef.nl>;

AL/HDB mindef.nl>; BS/AL/D]Z/Cl BST
mindef.nl>;’ rijksoverheid.nl>

Cc: Ing., CLSK/PLV C-L$K/DO/C41SR/S1E ATM
mindef.nl>; C-LSK/DO/C41$R

mindef.nl>; EMSD, BS/AL/D$/Dir. Plan./AfdLuOptr
mindef.nl>

Subject: RE: Kogel door de kerk vwb VVGBs
Dank,
In afwachting van zijn reactie: Dan kunnen we dus nog niet meebewegen met EZ. Dat gaat wel wat discussie
geven!
Ik weet niet in hoeverre het vooralsnog niet afgeven van de VVGB voor Flevo nog help in de Herwijnen
procesgang?
Groet,

Van: AL/DS/DAOG < mindef.nl>
Verzonden: maandag 23 maart 2020 12:12
Aan:

mindef.nl>; AL/HDB mindef.nl>;
BS/AL/DJZ/C1 BST < mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>
CC: Ing., CLSKIPLV C-L$KIDO/C4ISR/SIE ATM

mindef.nl>; C-LSKIDO/C4ISR
mindef.nl>; EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOpfr
mindef.nl>

Onderwerp: Re: Kogel door de kerk vwb VVGBs

My take.



De kneep zit ‘m in die 100% zekerheid. DJZ en ik achten de RCR en ook de locatie Herwijnen
heilig, maar stas ziet voor zich dat een TK-lid er via een motie toch een stokje voor kan steken.
Zij zit dus kennelijk niet op de tour dat het 100% zeker Herwijnen wordt. Indirect geldt dat ook
voor de andere drie alternatieve locaties. Immers, mocht Herwijnen geblokkeerd worden en er
over een paar jaar een RCR lopen voor een van die locaties, dan kun je daar ook twijfelen aan
100% zekerheid. Zelfde principe.

weet vast beter hoe de politieke hazen lopen, jouw visie graag.
Mvg

Van:
mindef.nl>

Datum: maandag 23 maart 2020 om 11:26:32
Aan:” AL/HDB” mindefnl>,”

AL/DS/DAOG” < mindef.nl>
Cc:” Ing., CLSK’PLV C-L$K/DO/C4ISR/$IE ATM”

mindef.nl>,” C-LSKJDO/C4ISR”
mindef.nl>,” EMSD, B$/ALIDS/Dir. Plan./AfdLuOptr”
mindef.nl>

Onderwerp: FW: Kogel door de kerk vwb VVGBs
Goedemorgen en
Dit zat er natuurlijk aan te komen!
Het operationeel standpunt van CLSK is nog niet verander1: eerst 100% zekerheid dat we niet meer terug hoeven te
vallen op het AOCS NM en dan pas groen licht voor de windmolens in de flevo. Hoe staat DGB erin?
Groet,

Van: nl>
Verzonden: maandag 23 maart 2020 11:09
Aan: mindef.nl>
CC: lng., CLSK/PLV C-LSKIDO/C41SR/$1E ATM

mindef.nl>; ( nl>
Onderwerp: RE: Kogel door de kerk vwb
Dag
Ons rest nog een laatste gesprek over de windparken Blauw en Groen, om van Defensie een bevestiging te verkrijgen dat aan de
voorwaarden van de verklaring van geen bezwaar is voldaan, nu de RCR-procedure voor het Rijksinpassingsplan Herwijnen
loopt.
Kunnen we dit gesprek nog met jou voeren of is hiervoor nu aanspreekpunt?
Vriendelijke groeten,

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: maandag 23 maart 2020 10:26
Aan: mindef.nl; mindef.nl; rijksoverheid.nl;

nl>; rnindef.nl; tno.nl
CC: tno.nl; rijksoverheid.nl; mindef.nl;

mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: Kogel door de kerk vwb VVGBs
Allen,
Dit dossier is binnen staf CLSK / C4ISR overgedragen aan collega (in Cc) in de sectie ATM. Graag
hem meenemen in de communicatie hierover.
Groet,



Van: AL/DS/DAOG < mindef.nl>
Verzonden: maandag 23 maart 2020 10:16
Aan: BS/AL/DJZ/Cl BST < mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>; fl1>;
DMO/PROJN1DIP PROJN < mindef.nl>; (

tnn1>;
mindef.nl>

CC:’ tno.nl’ < tno.nl>;’ rjksoverheid.nl’
rijksoverheid.nl>

Onderwerp: Kogel door de kerk vwb VVGBs
Beste collega’s,
Hierbij wat meer richting vwb de vvgb’s.

Van
heeft prima uitgelegd dat we juridisch geen grote risico’s lopen voor de Herwijnen locatie

mits we de procedures goed doorlopen. Politiek bestuurlijk ziet STAS nog steeds (terecht) een risico.
Ze wil geen vrijbrieven voor de windenergieparken als we niet weten of we onszelf daarmee in
problemen kunnen brengen. Ik heb haar gevraagd of ze aldcoord is als ik zorg voor een oplossing dat
de windenergieparken worden doorgerekend ook tov de alternatieve locaties. Daarmee stemde ze in.”
Vanochtend aan gevraagd of de extra kosten op het MPR-budget kunnen
drukken. Hij neemt dat mee.
Defensie gaat dus verklaringen VVGB afgeven voor windenergieparken nadat ze zijn doorgerekend
voor radanîerstoring tov de locatie Herwijnen (op de manier die daarvoor de standaard is dus op
kosten van de initiatieffieiner) en de drie beschikbare alternatieve locaties (op kosten van Defensie,
waarbij de kosten grofweg 2000 euro per doorrekening zijn, dat komt met 3 alternatieve locaties dus
neer op max. 6000 euro). Kosten ten laste te brengen van het project vervanging MPR.

wil jij dat voornemen aankondigen aan je collega ( nietwaar?) zodat jullie het
meenemen in de planning?
Je politieke suggestie zet ik nog even uit bij maar voorlopig is dit
waar we mee werken. Ik ben al verheugd dat er eindelijk enige duidelijkheid is.

Mvg

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. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. 1f you
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From: ‘ tno.nl>
Sent: Wednesday, March 25, 2020, 2:18 PM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>
Cc: ‘ tno.nl>; ‘ tno.nl>;

mindef.nt” < mindef.nl>;” rijksoverheid.nl”
rijksoverheid.nl>; ‘ rijksoverheid. nl’ rijksoverheid. ni>

Subject: Voorlopig beeld toets ICNIRP1998 voor de tijdelijke woning op 350 m

Beste en
TER INFORMATIE, deze uitkomsten zijn door mij nog niet grondig gevalideerd maar ik wil jullie (en de
collega’s in de CC) in deze fase het beeld dat ik nu krijg rond de tijdelijke woning op de 350m niet
onthouden. Als ik de uitkomsten vergelijk met de figuren 8 en 9 uit TNO 2020 R10094 dan lijkt dit
resultaat wel plausibel, overigens.
Een eerste indruk, dus.
Voor de situatie waarbij de SMART-L in normaal bedrijf is, krijg ik het volgende plaatje voor de woning
op 350m (vergelijk met figuur 8 in het rapport):

Percentage ICNIRP; per bron en samengestJ
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Voor de SMART-L in de starende modus krijg ik (vergelijk met figuur 9 in het rapport):



Pertrtaje ICNIRP; per bron en smenesteld
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Er is getoetst tegen de 1998 ICNIRP; dat doe ik totdat de raad van Europa een besluit genomen heeft.
We blijven dus nog ruim onder 100% van de ICNIRP998.
Tot slot merk ik op dat we t en ik) de antennewinst hebben aangehouden als voor een woning op
45Dm afstand. Dat is dus een overschatting van de veldsterkte omdat naar mate een persoon dichterbij
komt, de antennewinst lager wordt en dito de heersende (piek)veldsterkte. Ik ga vanmiddag verder om
de nieuwe ICNIRP uit te pluizen vwb de limietwaarden voor de piekveldsterkten.
G rt

T+31(

Senior research scientist M Location
Electronic Defence E tno.nI

hrnDt’aton
t 111e

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,
for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Monday, March 30, 2020, 12:21 PM
To: ‘ mindef.nl’ < mindef.nl>; “ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ mindef.nl” mindef.nl>;
mindef.nl” < mindef.nl>

Subject: FW: Alternatieve locaties voor windpark projecten
Attachments: Nieuwpoort.kml; Meerkerk.kml; Goudriaan.kml; Nieuwpoort 75 km cirkel.kml; Meerkerk 75
km cirkel.kml; Goudriaan 75 km cirkel.kml

Collega’s,
Bijgaand een illustratief kaartje, aangereikt door TNO, waaruit blijkt hoever het gebied reikt waarbinnen alle windparkinitiatieven
66k getoetst moeten worden op de alternatieve locaties voor Herwijnen. Je ziet dat heel de Randstad, maar ook tot in Limburg
rekening moet worden gehouden met de maatregel. Wanneer de maatregel moet worden aangehouden tot de komst van Herwijnen
onherroepelijk is (d.w.z. ook geen theoretische belemmering meer door een rechterlijke uitspraak), dan zitten we ergens in het
najaar van 2020. Er zullen dus waarschijnlijk heel wat projecten langs gaan komen. Dat zal dus ook financieel best wel gaan
oplopen. Ik zag dat daarvoor al een lijntje had uitgerold naar
Vriendelijke groet,

tno.nl>
Verzonden: maandag 30 maart 2020 09:29
Aan: rjksoverheid.nl>; 1.. @rjksoverheid.nl>;

@rjksoverheid.nl>

________

CC: rijksoverheid.nl>;. mindef.nl
Onderwerp: Alternatieve locaties voor wiidpark projecten
Beste mensen,
Naar aanleiding van het telefoongesprek met stuur ik jullie hierbij een plaatje met de alternatieve
locaties voor de $MART-L radar van Herwijnen.



In

In de bijlage vinden jullie ook nog kml files van de drie alternatieve locaties en hun 75 1cm cirkels. Die
kun je in Google Earth laden en kijken of een bouwplan toetsbaar is voor deze alternatieve locaties.
Als jullie nog vragen hebben, neem dan gerust contact met me op.
Ik ben mobiel bereikbaar onder nummer:
Groeten,

From:
Sent: dinsdag 24 maart 2020 16:50

4

b;’±L.. çS



To: rijksoverheid.nl>; @rjksoverheid.nl>;
@rjksoverheid.nl>

Cc: rijksoverheid.nl>
Subject: Verzoek berekening alternatieve locaties voor windpark projecten
Beste en
Ik heb van jullie verschillende verzoeken gehad en ik wil voorstellen deze in de volgende volgorde af
handelen:

1. Karolinapolder (2020/0 5)
2. Windpark Lorenz (20 19/13)
3. Windpark Lage Rooijen Maasdriel (20 19/30)
4. Windpark Oranjepolder (2019/09)

Zonder tegenbericht houd ik deze volgorde aan. Mochten jullie het anders willen, dan moete jullie dit zelf
onderling maar even ‘uitvechten’.
Ik moe daarvoor fysiek op TNO zijn om de berekeningen op te starten en ze duren te lang om op de
resultaten te wachten, dus ik moet het in batches doen. Morgen ga ik naar TNO en zal ik minimaal
Karolina polder opstarten. Dan ga ik aan de eind van de week nog een keer om minimaal deze resultaten
te kunnen bekijken.
Ik hou jullie op de hoogte,

Als jullie de

From: rijksoverheid.nl>
Sent: dinsdag 24 maart 2020 15:14
To: tno.nl>
Cc: rijksoverheid.nl>
Subj eet: Verzoek berekening alternatieve locaties windpark Lorentz Harderwijk?
Beste
Zoals vandaag door jou besproken met wil ikje hierbij verzoeken een berekening te doen voor de
radarverstoring van de genoemde alternatieve locaties van Herwijnen voor het Windpark Lorentz te Harderwijk.
Bijgaand mail ik jou de niet-vertrouwelijke versie van het eerdere radarverstoringsonderzoek voor dit windpark toe.
Gegevens van de vertrouwelijke versie zijn: TNO referentie en projectnummer

Zou je mij op de hoogte willen brengen op het moment dat dit nieuwe onderzoek gereed is, en een vertrouwelijke versie hiervan
opsturen naar CLSK
Met dank voor de te nemen moeite.
Met vriendelijke groet.

Omgevingsmanager vastgoed Defensie

Cluster Ruimte 1 Sectie Omgevingsmanagement
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement t Directie Vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrjksrelaties
Postbus 16169 1 2500 BD Den Haag
bezoekadres: St Jacobsstraat 16 - 4e verdieping 1 3511 BS Utrecht

vt_
E riiksoverheid.nl
W http://www.riiksvastgoedbedrijf.nl
Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1 juli 2014
is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de
Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrjf en de directie Rijksvastgoed

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 risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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From: ‘ tno.nl>
Sent: Monday, March 30, 2020, 11:48 AM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef. nI>;’ rijksoverheid nl” < rijksoverheid.nl>;
tno.nI>;

‘ mindef.nl” < mindef.nI>;
mindef.nl” < mindef.nl>

Cc: ‘ outlook.com” < outlook.com>;” mindef.nl”
mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nI>;

rijksoverheid.nl” < rijksoverheid. nl>; rijksoverheid.nl”
rijksoverheid.nI>; mindef.nl” mindef.nl>

Subject: RE: versie 7 kamervragen Herwijnen
Attachments: 2020 03 26 versie 7 (zonder Track Changes)APMZ.docx

(nog net) Goedemorgen iedereen,

Goed weekend gehad?

In de bijlage nog mijn puntjes-op-de-i poging. Ik besef mij terdege dat je kan blijven verbeteren aan het

document. Maar goed, toch mijn suggesties.

M .vr.gr.

T +311
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tnonl

_________________________________________________________________

“°“ min

_____________________________________________________

- • ..w lor liie
def.nl

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,

mi
for the manner in which you use t and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages. ndef.nl>

Sent:
donderdag 26 maart 2020 15:39

To: mindef.nI; rijksoverheid.nI;

tno.nl>; ( tno.nl>; mindef.nI;

mi nU ef. nI

Cc: outlook.com; mindef.nl; mindef.nl;

rijksoverheid.nl; rijksoverheid.nl; mindef.nl

Subject: versie 7 kamervragen Herwijnen
Beste
Beste schrijvers binnen de Herwijnen-werkgroep, allereerst weer hartelijk dank voor jullie medewerking, ook
weer deze week. Lang niet iedereen ziet dit, maar het was wel weer even doorbijten, zeker in deze coronacrisis
waarin we allemaal wat beperkter zijn met toegang tot archieven en elkaar...
Hierbij de toezegde versie 7 met en zonder track changes (TC). Ik heb gepoogd de inzichten van Stas, TNO,
RVB, DM0, CDS, DJZ allemaal mee te nemen en een plaatsje te geven.
Ik kreeg opdracht om zoveel mogelijk vragen samen te voegen. Zelf vind ik dit de leesbaarheid niet direct ten
goede komen. Immers, de vragen zijn nu gekunsteld gegroepeerd, terwijl er in de 83 vragen zelf geen afgestemde
samenhang zat. Deze inspanning had de kamer moeten doen, niet wij. Het zij zo, dit is kennelijk de standaard
werkwijze. We moeten hooguit in de volgende ronde nog even goed checken of elke vraag (hoe knullig soms ook
geformuleerd) een bevredigend antwoord heeft.
Hanteer svp de versie zonder Track Changes. Die met TC meer voor de stas bedoeld. Daar zitten ook veel van jullie
comments (hier en daar heb ik t...) ingevoegd), zodat ze kan antwoorden kan vinden op haar vragen.
Tenslotte, een collega bij Agentschap Telecom kijkt ook nog ‘collegiaal’ mee naar de beantwoording. Hopelijk
ontvang ik begin volgende week zijn suggesties vwb het verder verduidelijken van antwoorden op technische
vragen.
Mvg
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From: tnonl>
Sent Tuesday March 31 2020 5 29 PM
To: mindef.nI” mindef.nl>
Cc: ‘ mindef.nI’ < mindef.nI>;

rijksoverheid. ni>; ‘ mindef.nl<
mindef.nI” < mindef.nl>;

rijksoverheid.nl’ rijksoverheid.nI>;
mindef.nl>; mindef.nl’

Subject: Re: commentaar Stas op versie 7 (svp feedback voor do 1 Ou)

rijksoverheid.nI”
mindef.nl>;

t tno.nl>;
mindef. nl’

mindef. ni>

Ha
No worries.
Ik kijk er morgen nog eens goed naar. We strijden dezelfde strijd dus dat trekken we helemaal
netjes strak.
fijne avond.
Grt

Verstuurd vanaf mijn iPhone

mindef.nl”
mindef.nl> het volgende geschreven:

voor alle duidelijkheid ik stel jouw expertise of de gevolgde methode niet ter discussie, maar
als ik de antwoorden bij de reeks 17/18 / 23 / 24/47/48 / 49 / 50 / 51 / 53 / 59 / 60 / 72 bekijk
raak ik het spoor bijster wat je hoe bij elkaar op kunt tellen en wat je niet bij elkaar kunt optellen. Ik
ben het met je eens dat onze uitdaging veroorzaakt wordt door de vragenstellers, maar de
helderheid moet toch in de antwoorden worden gebracht... Ik ben er nog niet uit hoe moet ik er
eerlijkheidshalve bij zeggen. Ik kijk daarom nog een keer mee in de laatst aangeleverde versie en
probeer nog wat lekenkennis toe te voegen

From:

__________tno.nl>

Sent: dinsdag 31 maart 2020 14:47
mindef.nl>; J

rijksoverheid.nI;
mindef.nl>;

rijksoverheid.nl
Cc: EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>;

BS/AL/HDB/Stafbureau < mindef.nl>
Subject: RE: commentaar Stas op versie 7 (svp feedback voor do lOu)
Beste
Ik voel mij even getriggerd door je opmerking
“Over samengestelde straling. De ene keer tellen we op zonder nuance erbij te plaatsen,
de andere keer zeggen we dat je niet kunt optellen. We moeten 1 lijn trekken en die bij
elke vraag herhalen (consistentie Ging het mij om)

Op 31 mrt. 2020 om 17:14

To: AL/HDBL
mindef.nl>;AL/DS/DAOG c

DMO/PROJN/DIP PROJN <

BS/AL/DJZ/Cl BST <

tno.nI>
mindef.nI>;



Van:” AL/DS/DAOG” < mindef.nl>
Datum: dinsdag 31 maart 2020 om 11:29:07
Aan: “ tno.nI” < tno.nI>,

rilksoverheid.nl>,” DMO/PRO]N/DIP PROJN’
mindef.nl>, ‘ BS/AL/DJZ/Cl BST”

mindef.nI>, “‘ t tno.nI>,
AL/HDB’ mindef.nl>, ‘ rijksoverheid.nl”

rij ksoverheid.nl>
Cc:” EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs” < mindef.nl>,

BS/AL/H DB/Stafbureau” < mindef.nl>
Onderwerp: commentaar Stas op versie 7 (svp feedback voor do lOu)
Gewaardeerde collega’s van DM0, TNO en RVB en niet te vergeten DJZ,
Zie aantekeningen van onze stas. We moeten haar helpen de materie verder onder de knie
te krijgen. Dat is de hoofduitdaging die we hebben. Ze wil zelf uitleg, maar die moet niet 1-
op-1 in de antwoorden, want dat biedt weer zeeën aanleiding voor verder detailvragen van
kamerleden zonder stralingsachtergrond. Sowieso vind ik dat we veel meer beantwoorden
dan de vragen ons verplichten. We zijn nu de vragen soms aan het uitleggen.
Ieder heeft zijn eigen vragen, jullie geven je beste reactie (tekstaanpassingen in track
changes, antwoorden op haar vragen (vaak ingeluid met “voor mij”) in commentaarblok. Ik
breng die donderdag op het Plein bij elkaar en breng die wederom, ook in Xpost, ‘in de
lijn’.
Even wat concreter: TNO, DM0 en RVB:
1.a. Rubricering piekvermogen

5

Graag jouw aanbeveling, jij hebt het voortraject meegemaakt, ik niet.

1 .b. 100% zekerheid.
ik zie dat je een paar keer opmerkingen maakt over samengestelde

blootstelling en de wetenschappelijke relevantie daarvan.
My take: ICNIRP beschrijft niet hoe je de effecten van diverse
stralingsbronnen bij elkaar op zou moeten tellen. Maar gezien alle
kamerdebatten en zorg hierover is op een gegeven moment kennelijk
‘toegezegd’ om de cumulatie van straling te berekenen. Dus wat er nu voor
ligt, de verschillende stralingsbronnen bij elkaar opgeteld = 13% van de
richtlijn, is daar een gevolg van. Het is wetenschappelijk niet zinnig om
appels en peren op te tellen, maar om een indruk te geven van de mogelijke



BS/AL/HDB/Stafbureau” < mindef.nl>
Onderwerp: Antwoorden op de Kamervragen Herwijnen commentaar Stas

Hierbij gevoegd is het commentaar van de Stas op de conceptantwoorden op de Kamervragen over
de radar te Herwijnen. Ik hoop dat je het handschrift kan ontcijferen. Ik leg het origineel op de
kamer van
Mvg,
Met vriendelijke groet,

Strategisch adviseur

Directeur-Generaal Beleid
Plein Kalvermarkt Complex 1 Kalvermarkt 32 1
Postbus 90615 1 2511 CB Des Haag 1 MPC 58C

T
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. 1f 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. 1f 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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From:
Sent: Tuesday, March 31, 2020, 4:25 PM
To: ‘ mindef.nl”

rijksoverheid.nl>;
mindef.nl”

mindef.nl”
rijksoverheid.nl>

Cc: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;
mindef.nl>; ‘ tno.nl>

Subject: RE: commentaar Stas op versie 7 (svp feedback voor do lOu)
Attachments: 2020_03_30_kamervragen_83xyersie8_AT_APMZ.docx

Beste collega’s
In de bijlage onze reactie waarbij en dndergetekende bijzondere aandacht hebben gegeven aan de
opmerkingen van de collega’s van AT bij de onderdelen waar we verstand van hebben. Tevens is extra
aandacht gegeven aan vragen 41, 46, 50 en 51.

ik heb een juridisch georiënteerd aandachtspunt in opgenomen nav de bewering van AT dat
de nieuwe ICNIRP de vigerende richtlijn is. Volgens mijn analyse niet is dat op basis van wat ik gelezen
heb over de aanbeveling van de Raad van Europa niet juist. Maar ik wil de plank niet misslaan omdat ik
niet juridisch geschoold ben, dus vandaar mijn vraag aan jou om op mijn verzoek daar extra aandacht
aan te besteden.

wordt er van en mij morgen nog een reactie verwacht op het overige commentaar van de
stas (voor zover we het kunnen lezen)?
M.vr.gr.

T +31
Senior research scientist M

________

Electronic Defence E

min
•IW foi’ flfB

d ef. n 1
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, mifor the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages. ndef.nl>

< tno.nl>

mindef.nl>;
mindef.nl”

mindef.nl>;
mindef.nl>;

rijksoverheid.nl”
mindef.nl>;

rijksoverheid nl’

mindef.nl”

tno.nl>;

tno.nt
Location From:

Sent:
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From: ‘ tno.nl>
Sent: Tuesday, March 31, 2020, 4:47 PM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl’

mindef.nI>
Cc: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; mindef.nl”

mindef.nl>; rijksoverheid.nl” < rijksoverheid.nl>;
mindef.nI” < mindef.nI>; ‘ tno.nI>

Subject: RE: Potentiële gevoeligheid rond piekvermogen

Beste en
Ja, dit kan ik mij ook nog goed herinneren, en ook dat de stas knap boos was (understatement!). Wat ik
mij ook nog meen te herinneren is dat in de brief alleen “vermogen” vermeld stond. Dat er expliciet over
piekvermogens geschreven was kan ik mij niet zo herinneren (en ik denk dat ik het mij wel zou
herinneren als dat wel het geval was) maar daarvoor zou ik dan nog eens graag naar die brief willen
kijken.
G rt.

T +311
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence t tno.nI

nnûi,thon min
— fo II1

def.nI
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, mi
for the manner in which you use t and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages. ndef.nl>

Sent:
dinsdag 31 maart 2020 16:38
To: mindef.nl
Cc: mindef.nl; tno.nl>;

mindef.nl; rijksoverheid.nl; mindef.nl;
tno.nI>

Subject: Potentiële gevoeligheid rond piekvermogen

-ik houd dit even in kleiner verband, deze mail verder niet verspreiden-

Dit was een van mijn redenen om nu weg te blijven van het precies beantwoorden van de vraag naar
piekvermogen. Een andere reden is dat het in het totaal helemaal niet relevant is. net als al die vragen
naar de KNMI-radar. Maar ja, de kamerleden vinden het een fijn begrip want piek klinkt heftig.
Als jij of stas zegt:
“dat van die, 100 kW zijn alle kamerleden al lang weer vergeten, de kamerleden snappen de nuance
goed dat er meer factoren zijn van invloed, dat piekvermogen feitelijk helemaal niet relevant is, voor
Thales is het ook geen bedrijfsgeheim, antwoord maar met een getal’.
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From: ‘ ( tno.nI>
Sent: Tuesday, March 31, 2020, 4:48 PM
To: mindef.nl’ < mindef.nl>; mindef.nI”

mindef.nl>
Cc: mindef.nI’ < mindef.nl>;

tno.nl>; mindef.nl” < mindef.nl>;
rijksoverheid.nI” < rijksoverheid.nl>; mindef.nl”

mindef.nl>
Subject: RE: Potentiële gevoeligheid rond piekvermogen

Heren,
Als toevoeging: ‘voor Thales is het ook geen bedrijfsgeheim’ zou ik geverifieerd willen hebben. Als Thales
NL stelt dat dit gegeven gepubliceerd mag worden, mij best. TNO-ers zijn gewend discreet om te gaan
met systeemparameters.
Vriendelijke groet,

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Tuesday, March 31, 2020 4:38 PM
To: mindef.nl
Cc: mindef.nl; tno.nl>;

mindef.nl; rijksoverheid.nl; mindef.nI;

t tno.nl>
Subject: Potentiële gevoeligheid rond piekvermogen

-ik houd dit even in kleiner verband, deze mail verder niet verspreiden- art 11

Dit was een van mijn redenen om nu weg te blijven van het precies beantwoorden van de vraag naar
piekvermogen. Een andere reden is dat het in het totaal helemaal niet relevant is. net als al die vragen
naar de KNMI-radar. Maar ja, de kamerleden vinden het een fijn begrip want piek klinkt heftig.
Als jij of stas zegt:
“dat van die, 100 kW zijn alle kamerleden al lang weer vergeten, de kamerleden snappen de nuance
goed dat er meer factoren zijn van invloed, dat piekvermogen feitelijk helemaal niet relevant is, voor
Thales is het ook geen bedrijfsgeheim, antwoord maar met een getal’.
Prima, dan antwoorden we dat nu meteen transparant en ongerubriceerd. Uit mijn hoofd was het orde
150. DMO/TNO kennen het detail.
Voldoende achtergrond?
Mvg

Van: AL/HDB” mindef.nl>
Datum: dinsdag 31 maart 2020 om 14:33:45
Aan:” AL/DS/DAOG” < mindef.nl>, “ tno.nl”



tno.nl>, rijksoverheid.nl>,
DMO/PROJN/DIP PROJN” < mindef.nl>,” BS/AL/DJZ/CI BST”

mindef.nl>, “ ( tno.nI>,
rijksoverheid.nl” rijksoverheid.nl>

Cc:” EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs” < mindef.nl>,”
BS/AL/HDB/Stafbureau” < mindef.nl>

Onderwerp: Re: commentaar Stas op versie 7 (svp feedback voor do lOu)

Ik heb niet helemaal scherp wat exact is gezegd over piekvermogen, ALs ze al heeft gezegd meer dan
100 dan is het logisch daarbij te blijven en het van de juiste nuance te voorzien (uitleg over hoe
piekvermogen en icnirp normen zich tot elkaar verhouden en de mededeling dat het niet alleen om
piekvermogen gaat.
Over samengestelde straling. De ene keer tellen we op zonder nuance erbij te plaatsen, de andere keer
zeggen we dat je niet kunt optellen. We moeten 1 lijn trekken en die bij elke vraag herhalen
(consistentie Ging het mij om)
Voor de nieuwe ICNIRP normen ging het mij erom dat je ondanks dat die nog niet van kracht zijn we wel
het vergelijk kunnen maken en kunnen zeggen ook als ze van kracht worden past het...

+

Van:” AL/DS/DAOG” < mindef.nl>
Datum: dinsdag 31 maart 2020 om 11:29:07
Aan: “ tno.nl” < tno.nl>,

riiksoverheid.nl>,” DMO/PROJN/DIP PROJN”
mi ndef. nl>,’ BS/AL/DJZ/Cl BST”

mindef.nl>, “ t tno.nl>,
AL/HDB” mindef.nl>, “ rijksoverheid.nl”

rijksoverheid.nl>
Cc:” EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs” < mindef.nl>,”

BS/AL/HDB/Stafbureau” < mindef.nl>
Onderwerp: commentaar Stas op versie 7 (svp feedback voor do lOu)
Gewaardeerde collega’s van DM0, TNO en RVB en niet te vergeten DJZ,
Zie aantekeningen van onze stas. We moeten haar helpen de materie verder onder de knie te krijgen.
Dat is de hoofduitdaging die we hebben. Ze wil zelf uitleg, maar die moet niet 1-op-l in de antwoorden,
want dat biedt weer zeeën aanleiding voor verder detailvragen van kamerleden zonder
stralingsachtergrond. Sowieso vind ik dat we veel meer beantwoorden dan de vragen ons verplichten.
We zijn nu de vragen soms aan het uitleggen.
Ieder heeft zijn eigen vragen, jullie geven je beste reactie (tekstaanpassingen in track changes,
antwoorden op haar vragen (vaak ingeluid met “voor mij”) in commentaarblok. Ik breng die donderdag
op het Plein bij elkaar en breng die wederom, ook in Xpost, ‘in de lijn’.
Even wat concreter: TNO, DM0 en RVB:
1.a. Rubricering piekvermogen

svp jouw advies over piekvermogen in ongerubriceerde notitie. ik gaf eerder aan dat, gezien de
vervelende ervaring van avond 2 dec in CDA-zaal van EK, dat het me beter lijkt om dat piekvermogen



niet te vermelden. Dat zou weet vragen oproepen ivm eerdere -lees andere- statements. Hoe lossen we
dit op?
Wanneer we geen bedrijfsgeheimen prijsgeven, kunnen we het vermogen gewoon noemen. de kenners
weten dat het piekvermogen niet alles bepalend is. Mooi bewijs daarvan isde KNMI-radar, die heeft 500
kW en levert toch een kleiner aandeel in de stralingsbelasting dan de MPR. Met een kleiner
piekvermogen. Maar goed, nu een hoger vermogen noemen dan de < 100 kW (gerelateerd aan de
milieucategorie 6) levert voer voor critici.
Graag jouw aanbeveling..jij hebt het voortraject meegemaakt, ik niet.

1.b. 100% zekerheid.

ik zie dat je een paar keer opmerkingen maakt over samengestelde blootstelling en
de wetensthappelijke relevantie daarvan.
My take: ICNIRP beschrijft niet hoe je de effecten van diverse stralingsbronnen bij elkaar
op zou moeten tellen. Maat gezien alle kamerdebatten en zorg hierover is op een
gegeven moment kennelijk ‘toegezegd’ om de cumulatie van straling te berekenen. Dus
wat er nu voor ligt, de verschillende stralingsbronnen bij elkaar opgeteld = 13% van de
richtlijn, is daar een gevolg van. Het is wetenschappelijk niet zinnig om appels en peren
op te tellen, maar om een indruk te geven van de mogelijke belasting van de gehele
fruitmand, weet TNO te stellen dat je wanneer je het fruit bij elkaar op het slechts
uitkomt op 13% van de richtlijn is. Dat zou een geruststelling moeten zijn.
Vwb de nieuwe ICNIRP-richtlijn. Mt take: TNO schat in dat die niet veel strenger zullen
uitpakken. Misschien dat er in de tijd die we nog voor het
indienen stelliger over kan worden. Maar dan nog, we weten pas zeker wat hier in
Herwijnen vigerend wordt wanneer RvE en de NL overheid een concrete stellingname
doen. Stas vraagt nu hoelang dat gat duren ( any ideas?). Maw niets is nu 100%
zeker over wat de nieuwe richtlijnen voor ons betekenen. Volgens mij staat dat
consequent juist verwoord in de antwoorden, en toch zoekt stas naar meer houvast en
de 100% zekerheid (wanneer welke richtlijnen in NL van kracht worden). Het antwoord
is er nu gewoon niet.
2.
TNO graag speciale aandacht voor 41, 46.
En dan 50+51. Stas zet daar ??? neer bij de vraag, ik zou in een commentaarblok proberen haar te
helpen dit een beetje te begrijpen. Maar het voorbeeld met de bundel van de led-lamp vond ze
onduidelijk, dus je hebt met “p 30,9% en 465 V/M” een forse uitdaging.
3.
DM0 vnl vraag 31, zinnige opmerking over ervaringen met Wier. Maar svp ook even door het hele stuk
lopen.
4.
RVB
Vraag 9 svp je tekstvoorstel, cfm andere mail vanochtend, over corona-planning.

Zie vooral vragen 44 en 61. Geef me inhoudelijke ingrediënten, dan bak ik er iets van. Of trek er
vanavond een wijntje bij open en dicht zelf iets moois.
Jullie producten/inzichten svp mailen naar mij voor donderdag lOu.
Succes allemaal.



Mvg

Van: ‘ AL/DS/DAOG” < mindef.nl>
Datum: maandag 30 maart 2020 om 17:12:30
Aan: “ tno.nl” < tno.nl>,

riiksoverheid.nl>
Cc:” AL/HDB” mindef.nl>,”
BS/AL/DJZ/Cl BST” mindef.nI>,” EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs”

mindef.nI>
Onderwerp: Fwd: Antwoorden op de Kamervragen Herwijnen commentaar Stas
Het net toegezegde commentaar van de stas op versie 7.
Fijne avond!

Van: “ , KMAR/STAF/DPB/CL PROJ” @mindef.nl>
Datum: maandag 30 maart 2020 om 13:23:23
Aan: “ AL/DS/DAOG” < mindef.nl>
Cc:” AL/HDB” mindef.nl>,
BS/AL/HDB/Stafbureau” < mindef.nI>
Onderwerp: Antwoorden op de Kamervragen Herwijnen commentaar Stas

Hierbij gevoegd is het commentaar van de Stas op de conceptantwoorden op de Kamervragen over de radar te
Herwijnen. Ik hoop dat je het handschrift kan ontcijferen. Ik leg het origineel op de kamer van
Mvg, Luc
Met vriendelijke groet,

Strategisch adviseur

Directeur-Generaal Beleid
Plein Kalvermarkt complex 1 Kalvermarkt 32 1
Postbus 90615 1 2511 CB Den Haag 1 MPc sac

T 06
@mindef.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. 1f you are not the addressee or 1f this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,
for the manner in which you usa it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.
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From: “ tno.nl>
Sent: Wednesday, April 1,2020, 5:17 PM
To: ‘

( tno.nl>;
mindef.nl” mindef.nl>

Cc: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;
mindef.nl>;

rijksoverheid.nl” < rijksoverheid. nI>;
mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl”

mindef.nl” < mindef.nl>
Subject: RE: commentaar Stas op versie 7 (svp feedback voor do lOu)

Ha
Jouw redactionele aanvulling is uitstekend.
G rt

Senior research scientist M

________

Electronic Defence F tno.nl

hrnovatkn
tor Uf

< th
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you ei 1 @tno.
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, nI>
for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages. Sent:

woensd
ag 1 april 2020 16:58

min d ef. n 1
Cc: mindef.nl; mindef.nl; tno.nl>;

rijksoverheid.nl; mindef.nl; rijksoverheid.nl;
mi ndef. nI

Subject: RE: commentaar Stas op versie 7 fsvp feedback voor do lOu)

Iets beter om te zeggen ‘nadat ze zijn genormeerd’ in plaats van ‘als ze zijn genormeerd’, denk ik.
Voor mij is dit verhaal klip en klaar, superduidelijk. Het probleem is dat de vragensteller geen notie heeft
van begrippen als ‘frequentie’ en ‘formeren’. ‘Frequentie’ is voor hem/haar net zoiets als ‘giromaha’.
De onwetende burger moet de specialist dus maar vertrouwen. Door affaires als chroom-zes is de
onwetende burger extra op zijn hoede, wat begrijpelijk is. De hoop dat wij de opponenten kunnen
overtuigen heb ik niet meer.
De staatssecretaris moet misschien toch maar een overleg tussen TNO en kamerleden aanbieden. En
gewoon eerlijk zeggen: ‘Het spijt me, ik begrijp het ook niet precies.’ Als kamerleden dan niet komen
opdagen is dat niet erg. Daarmee geven ze namelijk te kennen dat ze niet geinteresseerd zijn in de
antwoorden op de vragen.
Groet,

From: tno.nl>
Sent: Wednesday, April 1, 2020 2:57 PM

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

rijksoverheid.nl; mindef.nI;I

_____

mindef. nl’ m indef. nI>;

mindef.nl’
tno.nl>;

mindef.nl’
rijksoverheid. nI>;

T +311
Location From:

To: tno.nl>; mindef.nl;

To:

Cc: tno. nI>;
tno. n 1>;



rijksoverheid.nl; mindef.nI
Subject: RE: commentaar Stas op versie 7 (svp feedback voor do lOu)
Beste en
In mijn bescheiden mening wordt de verwarring veroorzaakt door de vragen van de Kamerleden. Er
wordt om een of andere reden focus gegeven aan limietwaarden in Volt per meter (V/m). Maar
elektrische veldwaarden zijn afgeleide grootheden van een voor de gezondheid fundamentele
grootheid, namelijk het opgenomen vermogen uit het elektromagnetische veld. Dit wordt de
basisrestrictie genoemd. Dit staat in het TNO-rapport TNO 2020 R10094 uitgelegd op de pagina’s 15&16.
Omdat niet eenvoudig te meten is of aan de basisrestrictie voldaan wordt, zijn referentiewaarden
afgeleid om een redelijk vermoeden van overeenstemming te hebben tijdens de blootstelling niet boven
de harde basisrestrictie uit te komen. Dit zijn elektrische veldwaarden, magnetische veldwaarden of
vermogensdichtheid. Dit zijn dus afgeleide grootheden. Omdat deze afgeleide grootheden afhankelijk
zijn van de frequentie, zie de bijlage (sorry negeer het lege voorblad), en de verschillende bronnen in de
samengestelde situatie andere frequenties hebben, moet de analyse van de samengestelde blootstelling
worden uitgevoerd zoals op bladzijde 17 is uitgelegd. Per bron moet de berekende elektrische
veldsterkte worden genormeerd naar de voor die frequentie geldende referentiewaarde. De som van de
kwadraten mag niet hoger zijn dan 1. In dat geval wordt aan de ICNIRP1998 voldaan.
De waarde 1 wordt in de plaatjes vertaald als 100%. Alle waarden voor samengestelde blootstelling
onder de 100% (dus <= 1) zijn allemaal even goed, dus 34% is niet beter dan 69% en 90% is niet veel
slechter dan 1%.
Een voorbeeld. Zo gaat Vraag 53

“53.
Kan de tabel van de samengestelde blootstellingen in V/m weergegeven worden in plaats van in een
percentage ICNIRP? Zo nee, waarom niet?”

uit van een verkeerd begrip van de ICNIRP1998-materie. De vraagsteller wilt weten waarom niet, en dan
is het antwoord dat frequentieafhankelijke veldsterkten pas opgeteld kunnen worden als ze worden
genormeerd naar de daarvoor geldende limietwaarden.
Een analyse van samengestelde blootstelling is daardoor altijd dimensieloos en iedere relatie met
elektrische veldsterkte (in V/m) is door de normering verloren gegaan. Iedere poging om die relatie wel
te leggen heeft mbt de RADHAZ-evaluatie geen enkele betekenis.
In de conceptantwoorden is, zoals ik het kan beoordelen, bovenstaande juiste aanpak consequent
toegepast.
Hopelijk draagt mijn uiteenzetting bij aan het begrip. Zo niet, laat het mij dan svp weten.
M .vr.gr.

T +311
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nl

Innaton
tot IIf

mindef.
This message may contain information that is not intended for you. t you are not the addressee or if this message was sent to you nl
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, —

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

messages.

@minde
f. n 1>
Sent: dinsdag 31 maart 2020 17:14

To: tno.nl>; mindef.nl;
rij ksoverheid.nl; mindef.nl; mindef.nI;

tno.nl>; rijksoverheid.nI



Cc: mindef.nl; mindef.nI
Subject: RE: commentaar Stas op versie 7 (svp feedback voor do lOu)

voor alle duidelijkheid ik stel jouw expertise of de gevolgde methode niet ter discussie, maar als ik de
antwoorden bij de reeks 17 / 18/ 23 / 24/47/48/49 / 50 / 51 / 53 / 59 / 60 / 72 bekijk raak ik het spoor bijster
wat je hoe bij elkaar op kunt tellen en wat je niet bij elkaar kunt optellen. Ik ben het met je eens dat onze uitdaging
veroorzaakt wordt door de vragenstellers, maar de helderheid moet toch in de antwoorden worden gebracht... Ik
ben er nog niet uit hoe moet ik er eerlijkheidsha lve bij zeggen. Ik kijk daarom nog een keer mee in de laatst
aangeleverde versie en probeer nog wat lekenkennis toe te voegen

From: tno.nl>

Sent: dinsdag 31 maart 2020 14:47
To: AL/HDB mindef.nl>;

AL/DS/DAOG < mindef.nl>; riiksoverheid.nl;
DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>; BS/AL/DJZ/Cl BST

mindef.nl>; ( tno.nl>; riiksoverheid.nl
Cc: EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>;

BS/AL/HDB/Stafbureau < mindef.nl>
Subject: RE: commentaar Stas op versie 7 (svp feedback voor do lOu)
Beste
Ik voel mij even gettiggerd door je opmerking
“Over samengestelde straling. De ene keer tellen we op zonder nuance erbij te plaatsen, de andere keet
zeggen we dat je niet kunt optellen. We moeten 1 lijn trekken en die bij elke vraag herhalen
(consistentie Ging het mij om)

We tellen niet zomaar op of zeggen niet zomaar dat het niet klopt. De optelling die we wel doen is
conform de richtlijn. Dus de veldsterktenwaarden moeten per frequentie worden genormeerd tegen de
ffrequentieafhankelijke) limietwaarden. Als de som van het kwadraat kleiner of gelijk is aan 1, dan pas
wordt in de samengestelde blootstelling aan de ICNRIP1998 voldaan.
Om nu niet de normering uit te leggen (want dat staat al in het rapport namelijk) heb ik ervoor gekozen
om aan te geven dat de limietwaarden van de veldsterkte frequentieafhankelijk zijn. Dus die kan je niet
optellen en dan vergelijken met een (1) limietwaarde (zoals 28-61 V/m) of 1506 V/m zoals de TK leden
dat wel menen te moeten doen. Wat de TK leden in de vraagstelling gedaan hebben klopt gewoonweg
niet en dan krijgen ze het antwoord “dat kan je niet zomaar optellen”.

Zie dit svp als een technisch inhoudelijke verantwoording van mijn visie op de gegeven antwoorden.
M .vr.gr.

T +311
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nl

lnno’a6on
ta life

mindef.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you nI
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,

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

messages.

@minde
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From: “ tno.nl>
Sent: Wed nesday, April 1, 2020, 11:49 AM
To:” mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; “ mindef.nl” mindef.nI>
Cc: “ mindef.nl” < mindef.nl>;” rijksoverheid.nl’

rijksoverheid.nl>;” mindef.nl” < mindef.nl>;
t tno.nl>
Subject: RE: Potentiële gevoeligheid rond piekvermogen

Dear all,
Even een (excuses toch weer technisch georiënteerde) reactie.
Er staat het volgende in de email, en emailtrail, van zojuist:

LG en MG zendervermogen < 100 kW
Uit mijn betrokkenheid bij het Antennebeleid (“2oo5) meen ik mij nog te kunnen herinneren dat voor
milieuvergunningen uitgegaan werd van het elektrisch opgenomen vermogen van de zendinstallatie.
Dus wat de zendinstallatie van de energiemaatschappij vraagt en niet zozeer wat het opgewekte
radiofrequente vermogen is. Milieutechnisch is het opgewerkte radiofrequente vermogen ook niet een
maatgevende factor voor een eventuele milieubelasting, lijkt mij.
Technisch gezien is het namelijk belangrijk het zendvermogen te definiëren. Wordt er over effectief
uitgestraald (dus tijdgemiddeld) zendvermogen gesproken, wordt het zendvermogen bedoeld zonder
dat er spraak of muziek wordt uitgezonden of bedoelt men het piekzendvermogen. In de Lange Golf en
Korte Golf wordt amplitudemodulatie gebruikt. Als er spraak wordt uitgezonden, en de modulatie-index
is 100%, dan bedraagt het piekzendvermogen 4* het zendvermogen zonder muziek of spraak. Technici
spreken dan over Peak Envelope Power (zie https://en.wikipedia.org/wiki/Peak envelope power).
Technisch gezien is zendvermogen voor LG en MG zonder de aanduiding wat precies bedoeld wordt
ambigue.
Deze ambiguïteit is er voor het elektrisch opgenomen vermogen van de zendinstallatie uit het
elektriciteitsnet minder aanwezig.
Nogmaals mijn excuses voor mijn technisch georiënteerde reactie maar ik denk dat het belangrijk is
scherp te krijgen over welk vermogen er in de milieuwetgeving bedoeld wordt.
G rt.

T +311
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence t tno.nI

InnDvaHon
tot U1

@minde
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you f.n 1
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,
for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.

in
def.nl>
Sent: woensdag 1 april 2020 11:22
To: tno.nl>; mindef.nl;

mi ndef. nI
Cc: mindef.nI; rijksoverheid.nl; mindef.nl; t

tno.nl>
Subject: RE: Potentiële gevoeligheid rond piekvermogen
Beste allen,
Op 2 december was ik (helaas of gelukkig?) niet aanwezig bij het debat met de EK.



Ik denk wel dat die <100 kW op een of andere manier is voortgekomen uit de richtafstanden uit de VNG-brochure.
Bij de voorbereiding van de bundel voor het A0 van 4 september 2019 hebben we het hier over gehad. Ik heb
gezocht in mijn mailverkeer van afgelopen zomer en kwam bijgaande e-mail tegen. Daarin werd gesuggereerd dat
de radar ook onder milieucategorie 4.1 voor defensielocaties, of categorie 3.2 voor LG en MG zendervermogen <

100 kW zou kunnen worden ingepast.
In het fiche 8 Milieucategorieën en richtafstanden hebben we echter bewust niets gezegd over die <100 kW,
omdat ons niet duidelijk was of het in dit geval wel op ging en omdat de radar volgens de geldende VNG-brochure
nu eenmaal in categorie 6 valt waarvoor een afstand van 1500 meter geldt. Van die afstand van 1500 m kan op
grond van vaste rechtspraak van de Raad van State wel gemotiveerd worden afgeweken. Bij die afwijking is op
grond van de rechtspraak echter geen grens gesteld aan <100 kW en die grens volgt evenmin uit de VNG-brochure.
Je kunt namelijk ook afwijken t.a.v een radar met meer dan 100 kW, zolang je dat maar zorgvuldig onderbouwd
doet!
Hoe en wanneer er dan naar buiten toe zou zijn gesuggereerd dat het piekvermogen van de radar <100 kW was
zou ik echt niet weten.
Met vriendelijke groet,

Senior juridisch bestuurlijk adviseur
cluster Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht

Directie Juridische Zaken
Ministerie van Defensie
PKc 1 Kalvermarkt 32 1 2511 BS 1 Den Haag 1
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 MPc 58B

T:

mindef.nl
Woensdagmiddag Vrij

Van: tno.nI>
Verzonden: dinsdag 31 maart 2020 16:47
Aan: AL/DS/DADG < mindef.nl>;

AL/HDB mindef.nl>
CC: EMSD, B5/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>;

BS/AL/DJZ/CI BST < mindef.nl>; rijksoverheid.nl;
DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>; ( < tno.nl>
Onderwerp: RE: Potentiële gevoeligheid rond piekvermogen
Beste en
Ja, dit kan ik mij ook nog goed herinneren, en ook dat de stas knap boos was (understatement!). Wat ik
mij ook nog meen te herinneren is dat in de brief alleen “vermogen” vermeld stond. Dat er expliciet over
piekvermogens geschreven was kan ik mij niet zo herinneren (en ik denk dat ik het mij wel zou
herinneren als dat wel het geval was) maar daarvoor zou ik dan nog eens graag naar die brief willen
kijken.
G rt.

T +311
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nl

_____________________________________________________________

min• W ot Ufe Er:
def. nI

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this massage was sent to you <
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,

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

Sent:
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From: “ ( tno.nl>
Sent: Wednesday, April 1, 2020, 11:33 AM
To: ‘ mindef.nI” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>;” mindef.nl” mindef.nI>
Cc:” tno.nl>
Subject: RE: Rubricering

Eens met Gelet op de nauwe banden tussen opstandige Herwijners en enkele kamerlieden weet je
dat het piekvermogen gelekt wordt naar die Herwijners, die er vervolgens mee aan de haal gaan, zonder
dat ze begrijpen waar het eigenlijk om gaat. Als kamerleden vragen naar het piekvermogen, zou ik een
wedervraag stellen: ‘waarom wilt u dat eigenlijk weten?’ Als daar geen duidelijk antwoord op komt (wat
niet zal komen) zou ik het antwoord ook niet geven. En passant is het misschien wel aardig om te
vertellen dat de oude MPR een piekvermogen had dat ruwweg 100 keer zo hoog was. Vergeef mij mijn
cynisme in deze kwestie.
Vriendelijk groetend,

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Wednesday, April 1, 2020 10:53 AM
To: mindef.nl; mindef.nl
Cc: tno.nl>; ( tno.nl>
Subject: Rubricering
Danlçje

dan blijft de vraag openstaan, moet dit dan op een gerubriceerde manier wel gedeeld worden met
VCD zoals stas vroeg? Ik zou zeggen. Laten we er van weg blijven. Het is niet relevant voor de zorgen
over straling. Iedereen die echt geïnteresseerd is en het TNO-rapport leest, weet dit.
Mvg

Van:’ DMO/PROJN/DIP PROJN” < mindef.nl>
Datum: woensdag 1 april 2020 om 09:25:17
Aan:” AL/DS/DAOG” < mindef.nl>
Cc: “ tno.nI>, “ ( tno.nl>
Onderwerp: fW: Kamervragen
Goedemorgen
Het piekvennogen van de Smart-L radar is gerubriceerd. Zie gevoegd de regelgeving (ook bekend bij de industrie).
Maw cf uitspraak van TNO: niet publiceren in antwoorden op Kamervragen!
MVG

Wnd. Projectleider ADSS

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan ii 3584 AB 1 Utrecht 1 Gebouw K71K8 1
Postbus 90125 350933 1 Utrecht 1 MPC 55A

T
M
E mindef.nI
W www.defensie.nI/dmo

Van: (TD), Ir., DMO/DWS&B/AMS/W&$T/B ST
(iimindef.nl>

Verzonden: woensdag 1 april 2020 08:50
Aan: Ir., DMO/PROJN/PROJN DIP @mindef.nl>;



DMO/PROJN/DIP PROJN < rnindef.nl>
CC: Ir., DMO1DIR 3&B/B OST <

______

KTZ (TD), Ir. MBA, DMO/INKOOP/AIIT < @mindef.nl>
Onderwerp: RE: Kamervragen

Dit soort gegevens — piekvermogen SMART-L — is gerubriceerde informatie.
Dit staat beschreven in de RUMDAMS (Rubriceren & Merken Data van Actieve Maritieme
Sensoren). Deze nota verduidelijkt en verbetert de borging van de beveiliging en
bescherming van Data, informatie & gegevens van eigen Actieve Maritiem-militaire Sensor-,
storing- en misleidingsystemen van Nederlandse marine-eenheden in het Defensie
Beveiliging Beleid (DBB). Het gaat hierbij specifiek om richtlijnen voor Rubricering, Merking
en de-rubricering van dit soort gegevens, evenals aanwijzingen voor uitwisseling ervan met
instanties en bedrijven buiten Defensie, inclusief buitenlandse partners.
Het document heb ik bijgevoegd.
In appendix 4 op pagina 18 van 22 staat een overzicht voor het Rubriceren & merken van
data en gegevens van Actieve Bovenwater Sensoren, Storing & Misleidingsystemen.
In de tweede regel van de tabel staat ‘transmit power, both peak value and average for
radar use’.
Hieronder heb ik een screenshot van de desbetreffende pagina ingeplakt.

Hoofd Bovenwater Surveillance Technologie

Defensie Materieel Organisatie 1 Afdeling Maritieme Systemen
Het Ingenieursbureau voor de Marine

mindef:nl>;

-,

-

--, -, 1>
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From: DMO/PROJN/STGP’ mindef.nI>
Sent: Tuesday, February 4, 2020, 7:29 AM
To: ‘ AL/HDB” mindef.nl>
Subject: RE: Herwijnen bezoek gemeente

Hi
Ik zie geen aanleiding in het gesprek van gisteren om teksten aan te passen. Wel graag
morgen ook Q&A-bundel meesturen. ©
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

mi ndef. ni

Van: mindef.nl>
Verzonden: maandag 3 februari 2020 23:09
Aan: AL/HDB mindef.nl>
CC: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;

AL/DS/DAOG < mindef.nl>; (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool
mindef.nl>; AL/BSG < mindef.nl>

Onderwerp: Re: Herwijnen bezoek gemeente
Dag
Dank voor korte terugkoppeling. Eens mbt brief aan raad en college, volgens mij was dat ook de
afspraak. Is er een voorkeur voor een dag?
En leidt bezoek tot aanpassing van de brief. En/of leiden de vragen tot aanpassing van brief of Q&A?
Zoals alternatieven onderzoek, moeten we daar nog iets mee?

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 3 feb. 2020 om 19:40 AL/HDB
mindef.nl> het volgende geschreven:

Barbara, Ik heb een korte terugkoppeling ontvangen van
goed

Cumulatieve Effecten onderzoek veel vragen ter verduidelijking, lange discussie
met de man die de vragen over laag frequent gebrom had gesteld.

heeft duidelijke uitleg kunnen geven (causaliteit nooit bewezen).
Locatie onderzoek. Wethouder geeft aan dat ze liever ziet dat we naar 1 van de
3 alternatieven gaan. heeft eerst aangegeven dat het even veilig is te
Herwijnen als op de alternatieven, heeft tijdsvertraging aangedragen en
aangegeven dat er bij de alternatieven ook maatschappelijke onrust zal
ontstaan (naar verwachting)
Rapport Zwamborn achtergelaten, morgen sturen we het andere rapport na
laatste redactionele changes...
Vraag van wethouder Kan de Aanbiedingsbrief aan college en de raad worden
gestuurd. Draagt zorg voor.



RCR doorgesproken en gemeente geeft aan bij inloopavonden te willen
ondersteunen

Directeur Integraal Beleid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M +31 6
mindef.nl

www.defensie.nl

T:
(op woensdag flex)
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From: ‘ rijksoverheid.nl>
Sent: Tuesday, April 14, 2020, 2:20 PM
To: “ mindef.nl” < mindef.nI>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>
Cc:’ mindef.nl” < mindef.nl>
Subject: RE: brief aan EZK Herwijnen

Die nieuwe zin die jij citeert en die je ook in de brief hebt opgenomen, is een uitwerking van een eerder in de brief gemaakte
opmerking dat Defensie niet kan uitsluiten dat de Kamer alsnog moties aanneemt om de RCR te staken. Dat kan jé natuurlijk
nooit. Maar warmeer je nu opschrijft dat je (kennelijk) afhankelijk bent van de vraag of de Kamer haar toestemming al dan niet
intrekt, dan gaje nog een stapje verder. Naar mijn idee wordt daarmee de Kamer veel meer macht toegedacht dan ze heeft. Als
een dergelijke motie zou worden aangenomen, kun je die als regering namelijk ook naast je neerleggen — ook als dat politiek niet
zo gebruikelijk is.
Eerder hebben we vastgesteld dat beide Kamers klaar zijn met hun aandeel in het RCR-proces. Ze hebben er impliciet en expliciet
mee ingestemd (en de procedure is inmiddels gestart door de bekendmaking in de SC). Ze kunnen alleen nog maar wat napraten
met de staatssecretaris over de uitgevoerde onderzoeken. Bij dat napraten zullen ze zonder twijfel aangeven dat het allemaal
waardeloos is geweest wat de staatssecretaris aan onderzoeken heeft laten verrichten, maar zo lang ze niet kunnen aantonen dat de
Kamers opzettelijk en volstrekt onjuist zijn geïnformeerd of dat de onderzoeken van geen kant deugen, is er volgens mij niets aan
de hand. De 83 Kamervragen geven mij in ieder geval niet de indruk dat er aanknopingspunten zijn voor de Kamer om dat te
beweren.
Wat mij betreft laatje de zin zo in de brief staan, maar dan hoop ik wel dat die brief niet bij de Kamer terecht komt omdat
wanneer je aangeeft dat je denkt dat de Kamer de ruimte heeft om de staatssecretaris op te dragen alsnog te stoppen met het RCR
proces, dat moties met die strekking zonder twijfel zullen volgen. En als je die dan zou willen opvolgen, dan heb je je
onomkeerbaar in de nesten gewerkt. Nieuw Milligen wordt namelijk nooit een acceptabele locatie en de alternatieve locaties
zullen net zo veel weerstand gaan oproepen als Herwijnen. Je hebt het dan zelf onmogelijk gemaakt om je radarstation te
realiseren.

adviseer ik te laten weten dat je graag even telefonisch met hem contact hebt voordat de brief de deur uit gaat.
Groet,

Van: mindef.nl < rnindef.nl>
Verzonden: dinsdag 14 april 2020 13:27
Aan: mindef.nl; rjksoverheid.nl>
CC: mindef.nl
Onderwerp: Fwd: brief aan EZK Herwijnen

Metnkele kleine aanpassingen. Zodra je het onderwerp in deze brief goedkeurt, zal
ik een nummer aanvragen.
Wat wil je dat er inhoudelijk komt in ‘de nota dtv SG aan stas’ komt? Het hogere
doel? De info in de brief is duidelijk, je mag me even helpen met het beoogde
strategische krachtenveld wat we bij EZK richting TK (of Defensie) willen aanboren.

(en nieuwe info (voor mij): “Pas nadat uit het komende Algemeen
Overleg met de Tweede Kamer blijkt dat de Kamer haar toestemming voor de RCR
niet zal intrekken, zal het groene licht voor “Blauw” en “Groen” worden gegeven.”
Dat klinkt als een heldere toezegging!
Kun je het adres nog even aanscherpen svp?
Mvg

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.
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From: ‘ tno.nl>
Sent: Tuesday, April14, 2020, 10:44AM
To: “ t tno.nl>; ‘ mindef.nI” < mindef.nI>;

mindef.nl” mindef.nl>; ‘ mindef.nI”
mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nI>

Cc: ‘ tno.nI>; ‘ mindef.nl”
mindef.nl>

Subject: RE: Focus op vigerende richtlijnen : Vraag 6 en 34

Goedemorgen
Hopelijk heeft iedereen een goed Paasweekend gehad. inderdaad. De vraag is niet bij mij gekomen.
Even reageren op de reactie van over ICNIRP2O2O:
“er een oordeel over vellen of de SMART L eraan voldoet indien de EU ze overneemt”
De eerste indruk is dat de SMART-L zeker aan de samengestelde tijdgemiddelde blootstelling zal
voldoen. De toegestane lokale piekblootstelling is, zoals eerder gemeld, een stuk lastiger omschreven in
de nieuwe norm. Ik denk dat ik het inmiddels snap en heb een white-paper opgesteld die ik aan de
ICNIRP-commissie wil overleggen met de vraag of ik de voorgenomen toetsing aan van een gepulst
radarsysteem aan de ICNRTP2O2O goed begrepen heb. Ik denk dat ik op de goede weg zit, maar ik weet
het niet zeker omdat ICNIRP in de toelichting wel een voorbeeld geeft, namelijk

“For example, if two 1-s pulses are separated by 1 s, the levels provided by eqns (27) and (28) must be
satisfied for each of the 1-s pulses, as well as for the total 3-s interval.”

maar dit voorbeeld niet 1-op-i vertaalbaar is naar een radarsysteem zoals de $MART-L die constant aan
staat. In mijn begrip moet ik nog de juiste parameters invullen (het voorbeeld in mijn white-paper is een
willekeurig voorbeeld om het te kunnen delen met ICNIRP) en dan ontstaat een eerste indruk (!) voor wat
dat voor de piekveldsterkte zou betekenen.
M.vr.gr.

T+31(
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nI

flflo%ratlCn
or Iif mo

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by < th
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for eili)tno
the in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.

Sent:
dinsdag 14 april 2020 10:00
To: tno.nl>
Snbject: FW: Focus op vigerende richtlijnen: Vraag 6 en 34

dit bericht is niet bij jou terechtgekomen geloof ik.

From: mindef.nl mindef.nl>
Sent: Monday, April 13, 2020 2:38 PM
To: mindef.nl
Cc: mindef.nl; mindef.nl; ( tno.nl>
Subject: RE: Focus op vigerende richtlijnen: Vraag 6 en 34
Voor de zekerheid nog even reply to all (ik had deze al bij het beantwoorden van vragen van 1 op 1
beantwoord)
ICNIRP 98 is de norm / richtlijn waartegen we toetsen
ICNIRP 20 is uitgegeven, maar nog niet door EU en NLD overgenomen. We kunnen in de beantwoording echter
wel aangeven dat we de richtlijnen hebben gezien en er een oordeel over vellen of de SMART L eraan voldoet
indien de EU ze overneemt.



Het ligt er wmb aan in hoeverre TNO uitspraken over de ICNIRP 20 kan doen. Als het mogelijk is de radar daaraan
te toetsen zou ik dat als nuancering bij de relevante vragen meenemen.

From: AL/DS/DAOG < mindef.nl>
Sent: donderdag 9 april 2020 10:15
To: AL/HDB mindef.nl>
Cc: BS/AL/DJZ/Cl BST < mindef.nl>;

BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>; ( < tno.nl>
Subject: focus op vigerende richtlijnen : Vraag 6 en 34

Zie hier het herhaalde advies van Z, en mij om ons te blijven richten op de 1998
normen en nu niet -terwijl er niet om gevraagd wordt- meteen alles te aan te passen op de 2020-
inzichten.
2020 richtlijnen die:
1) nog geen status hebben en
2) nog niet volledig uitgewerkt zijn, zie opmerking daarover. Dat kost tijd (die ons ook
niet gegeven is met al deze tusssentijdse spoedjes voor de volgende versie.
Mvg

Van:” B$/AL/DJZ/Cl BST”
mindef.nl>

Datum: donderdag 9 april 2020 om 10:03:30
Aan: “ tno.nl>,”

AL/DS/DAOG” < mindef.nl>
Cc: rijksoverheid.nl” < rijksoverheid.nl>,

tno.nl>,” DMO/PROJN/DIP PROIN”
mindefnl>,” rijksoverheid.nl”

rjksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Broeden in het paasweekeinde & morgenochtend. Vraag 6 en 34
Dag
Ik deel jouw bescheiden mening dat we voorlopig aan ICNRP1998 moeten blijven toetsen. Zie ter
informatie mijn redenering in bijgaande e-rnail van mij aan afgelopen week. Ik ben blij dat dat
overeenkomt met jouw inschatting.
Groeten,

Van: tno.nl>
Verzonden: donderdag 9 april 2020 09:27
Aan: AL/DS/DAOG < mindefnl>
CC: rjksoverheid.nl; ( tno.nl>;

DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>;
B$/AL/DJZ/Cl BST < mindef.nl>;

riiksoverheid.nl
Onderwerp: RE: Broeden in het paasweekeinde & morgenochtend. Vraag 6 en 34
Beste
Dan de 26 pc&ina ‘s met track chan,ges (versie 9.1)
Vraag 6 en 34. Stas vraagt “wanneer is de nieuwe ICNIRP-uitwerking beschikbaar?
En nemen we die nog mee in de beantwoording? “ Het lijkt mij niet verstandig deze



kamervraag-beanlwoording aan te gryen om nieuwe, waarschijnlijk toekomstige
richtlijnen uit te werken en bekend te stellen. Dat heeft zo geen status. Dat roept
alleen maar meer vragen op. We hebben diverse malen gesteld dat de radarpas in
gebruik wordt genomen wanneer die aan de richtlijnen voldoet. Ook dat de beste
inschatting nu is dat er niet veel striktere richtlijnen te verwachten zijn. Ikproefdat
we nu het risico lopen het gehele onderzoek te willen spiegelen aan de beste
inschattingen van nieuwe richtlijnen, hetgeen wetenschappelijk niet nodig en nmm
ook niet verstandig is.
Het is inderdaad mijn bescheiden mening dat we aan de huidige richtlijn moeten
blijven toetsen, dus de ICNIRP 1998. Omdat we de aanbeveling van de Raad van
Europa hebben overgenomen in nationale wetgeving, maar er in de praktijk wel naar
handelen wat wordt ondersteund door uitspraken van de RvS, lijkt het mij zinvol
hier niet van af te wijken.
Voor de tij dgemiddelde veidsterkten heb ik al een vergelijk gemaakt, voor de
ICNIRP2O2O is figuur 9 dan
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Voor de ICNIRP 1998 is figuur 9:
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De verschillen zijn zo minimaal dat je ze op deze plaatjes niet ziet.
Voor de piekveidsterkte ben ik er nog niet helemaal uit wat ICNIRP voorstelt. Neem
ik steeds de ongunstigste waarde aan, dan kom ik op een maximale piekveldsterkte
van net geen 1 kV/m uit (was 1,5 kV/m), maar pak ik de meest gunstigste waarden
in de interpretatie dan kom ik op 5,5 kV/rn uit; dus veel hoger dan de eerdere 1,5
kV/m.
Echter, als ik de piekveldsterkte neem voor het huis op 45 Om, dan kom ik daar op
108 V/m uit (in de piek) hetgeen ook weer lager is dan de laagste door mij
berekende limietwaarde. Voor de woning op 300m zou je ruwweg kunnen
corrigeren voor alleen de afstand, dan zou de piekwaarde (450/300)* 108 V/m = 162
V/m; wederom geen probleem.
Maar ik heb voor deze veel ingewikkeldere berekeningsmethode echt wat meer tijd
nodig om dit met een goed gevoel als “TNO standpunt” te willen (lees kunnen)
communiceren. Zie dit als een eerste indruk.
M.vr.gr.

T +3
Senior research scientist M Location
Electronic Defence E tno.n!

______

Innovatlon
— tot Iif

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message w

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. 1f 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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From: ‘ tno.nI>
Sent: Tuesday, April 14, 2020, 4:54 PM
To: “ mindef.nl” < mindef.nl>
Cc: ‘ mindef.nl” mindef.nl>; “ mindef.nl’

mindef.nl>; ‘ t tno.nl>
Subject: RE: IT bij versie 12
Attachments: Vraag 1 7-Antwoord-voorstel.docx

Beste
In de bijlage mijn nieuwe voorstel in antwoord op vraag 17.
Mbt vraag 41 zijn en ik nog de berekeningen aan het uitvoeren. Zodra ik die heb, en we dus het
totale overzicht hebben, stuur ikje een conceptantwoord. Hopelijk lukt dat vandaag nog, anders wordt
het morgenochtend vroeg.
M.vr.gr.

T+31(
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nI

innovallon min
foi life

def.nl
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, mi
for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages. ndef.nl>

Sent:
dinsdag 14 april 2020 15:16
To: mindef.nI; tno.nl>;

min d ef. nI
Subject: Ewd: IT bij versie 12

Van: “ outlook.com>
Datum: dinsdag 14 april 2020 om 15:15:18
Aan: “ AL/DS/DAOG” < mindef.nl>
Onderwerp: IT bij versie 12

hierbij IT bij versie 12. Die moeten we er zo bij het bellen even bijpakken, pijntje zit ‘m
vooral op pag 6 bij vraag 28 ver piekvermogen.
Mvg
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10

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. 1f 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.



17.
Wat is de totale hoeveelheid straling in het betreffende gebied?

Op 15 oktober 2019 heeft TÜV Rheinland, in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf, de
elektromagnetische veidsterkten op drie locaties in de dorpskern Herwijnen gemeten. Deze
meetresultaten zijn in het TNO rapport TNO 2020 R10094 in hoofdstuk 6 nader geduid. Maximaal
is de gemiddelde elektrische veldsterkte 0,7 V/m (RMS). Omdat deze meetwaarden niet zijn uit te
splitsen naar de individuele bronnen, hanteer ik in de beantwoording de laagste limietwaarde uit
de ICNIRP (1998) richtlijn voor het algemene publiek. Die laagste blootstellingslimietwaarde is 28
V/m (voor frequenties boven 10 MHz.). Dat betekent dat uit de metingen van TÜV Rheinland blijkt
dat de blootstelling lager uitkomt dan * 100% = 2,5% van de ICNIRP-richtlijn (1998).
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From:” ( tno.nl>
Sent: Tuesday, April 14, 2020, 2:14 PM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; “ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ tno.nl>
Cc: “ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nI”

mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>
Subject: RE: versie 12

Dame, Heren,
Nog een suggestie met welgemeende excuses dat ik dit niet eerder heb opgemerkt: Bij vraag 41: schrap

art 11 ‘. In beginsel doet hij dat namelijk altijd (1). Schrap

art 11
Vriendelijke groet,

(1): laat ik buiten beschouwing.

From: mindef.nI < mindef.nl>
Sent: Tuesday, April 14, 2020 1:03 PM
To: mindef.nl; tno.nl>
Cc: mindef.nl; mindef.nl; t tno.nl>;

mi ndef. nI
Subject: versie 12

hierbij versie 12 die we kunnen gebruiken in het telgesprek vanmiddag met

zie de 3 comments in de kantlijn die onze directe aandacht vragen.
Tot 16.30u.
Mvg

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. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,
for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.
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From: ‘ tno.nl>
Sent: Tuesday, April 14, 2020, 6:15 PM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef. ni>
Cc: “ mindef.nl” < mindef.nl>; “ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ ( tno.nl>
Subject: RE: versie 13 Herwijnen
Attachments: Vraag 41 -Antwoord-voorstel.docx

Beste collega’s
Ik heb een conceptantwoord gemaakt op vraag 41.
Het is een hele samenstelling van getallen geworden, maar ik denk dat de lage percentages wil duidelijk
zijn.
Ik ga nu eten, en schakel alles uit. Vanavond heb ik een online VERON vergadering.
G rt

T+31(
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence t tno.nI

bnva6on min• 1W tilf r!ï3€

def.nl
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sentto you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, mi
for the in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages. ndef.nl>

Sent:
dinsdag 14 april 2020 17:16
To: mindef.nl
Cc: mindef.nl; mindef.nl;

tno.nl>; tno.nl>
Subject: versie 13 Herwijnen

hierbij versie 13 (met en zonder TC) en een aangepaste interne toelichting. Zie in die
laatste ook de gevoeligheid van het (piek)vermogen verwoord onder vraag 28 op pag 6.
TNO rekent nog aan de beantwoording van vraag 41.
Mvg

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. 1f 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.



41.
Wat is de maximale blootstellings-veidsterkte bij een piekvermogen op 1.500 meter
afstand gezien vanaf de SMART-L radar en de KNMI radar richting het dorp Herwijnen?
Valt deze op 1.500 meter wel onder de maximale blootstellingslimïeten van 28-61 V/m?

TNO heeft berekeningen (samengestelde) elektrische veldsterkteberekeningen gedaan op 1500
meter afstand van de SMART-L radar. Voor de locatie is gekozen voor de kruising Achterweg en
Vervoornlaan, de afstand tot de KNMI-radar is 1,33 km. Voor de tijdgemiddelde blootstelling
bedraagt de blootstelling van de SMART-L radar 1,1 V/m, dat is 2,3% van de limietwaarde voor de
tijdgemiddelde veldsterkte in de ICNIRP-richtlijn (1998) die 47,6 V/m bedraagt. De secondaire
radar (MSSR) van de SMART-L heeft een veldsterkte van 0,08 V/m. Dat is 0,18% van de
limietwaarde voor de tijdgemiddelde veldsterkte in de ICNIRP-richtlijn (1998) die 43,5 V/m
bedraagt voor de MSSR. Voor de KNMI radar is de tijdgemiddelde veldsterkte op die locatie 0,02
V/m. Dat is 0,03% van de limietwaarde voor de tijdgemiddelde veldsterkte in de ICNIRP-richtlijn
(1998) die 61 V/m voor de MSSR bedraagt. Voor de SMART-L in starende modus bedraagt de
tijdgemiddelde veldsterkte 3 V/m. Dat is 6,3 % van de limietwaarde voor de tijdgemiddelde
veldsterkte in de ICNIRP-richtlijn (1998) die 47,6 V/m bedraagt. De secondaire radar (MSSR) van
de SMART-L is in starende modus uitgeschakeld.

Voor de piekveldsterkten geldt op de locatie kruising Achterweg en Vervoorn laan dat de KNMI-
radar een piekveldsterkte heeft van 23 V/m, dat is l,2% van de limietwaarde voor
piekveldsterkte. De ICNIRP-richtlijn (1998) limiteert de piekwaarde voor de KNMI-radar op 1929
V/m. Voor de SMART-L is de piekveldsterkte 32,5 V/m, dat is 2,2% van de limietwaarde voor
piekveldsterkte. De ICNIRP-richtlijn (1998) limiteert deze piekwaarde voor de SMART-L op 1506
V/m. De secondaire radar (MSSR) van de SMART-L heeft een piekveldsterkte van 3,7 V/m, dat is
O,27% van de limietwaarde voor piekveldsterkte is. De ICNIRP-richtlijn (1998) limiteert deze
piekwaarde voor de MSSR op 1375 V/m. Voor de SMART-L in starende modus bedraagt de
piekveldsterkte 9,5 V/m. Dat is 0,63 % van de limietwaarde voor piekveidsterkte in de ICNIRP
richtlijn (1998) die 1506 V/m bedraagt. De secondaire radar (MSSR) van de SMART-L is in
starende modus uitgeschakeld.
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From: ‘ tno.nl>
Sent: Tuesday, April 14, 2020, 1:01 PM
To: mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>
Cc: “ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>;” ( tno.nl>; ‘ mindef.nI”
mindef.nl>

Subject: RE: Vertrouwelijke bijlage: piekvermogen

Hoi
Dank je wel!
Ik word uit de scan inderdaad niet veel wijzer. Mocht iemand nadere informatie hebben en die
(ingescand) met mij kan delen, dan hou ik mij van harte aanbevolen.
Grt

T+31(
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nl

nnDvallan
tot Iif stsuPt

mind
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by ef.nl
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for
the in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.

min
def.nl>
Sent: dinsdag 14 april 2020 12:47
To: tno.nl>; mindef.nl
Cc: mindefni; mindef.nl; tno.nl>;

mindef.nI
Subject: RE: Vertrouwelijke bijlage: piekvermogen
Hoi
Ik heb het boekje van de zomer speciaal voor deze casus bij de VNG besteld (liet is niet online raadpieegbaar). Het
enige dat ik hier heb is een fragment uit de brochure dat ik destijds heb ingescand, zie bijlage. Daar heb je mi. niet
zoveel aan.
Mocht iemand toevallig op PKC zijn: het boekje ligt bij DJZ in kamer C4.04 bovenop de boekenkast naast de
wetboeken.
Met vriendelijke groet.

Senior juridisch bestuurlijk adviseur
Cluster Bestuurs-, Straf- en Tuchtrecht

Directie Juridische Zaken
Ministerie van Defensie
PKC Kalvermarkt 3212511 BS 1 Den Haag 1
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC 58B

T:

mindef.nl
Woensdagmiddag Vrij

Van: tno.nl>
Verzonden: dinsdag 14 april 2020 12:34
Aan: AL/DS/DAOG < mindef.nl>
CC: B$/AL/HDB/Stafbureau < rnindef.nl>;
DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>; tno.nl>;

BS/AL/DJZ/C1 BST < mindef.nl>; MA,



BS/AL/HDB mindef.nl>
Onderwerp: RE: Vertrouwelijke bijlage: piekvermogen
Beste
Tijdens de uitval van de excellentie was mijn voorgestelde “way-out” inderdaad om dan het gemiddeld
vermogen aan te houden. Als quick-win. Uit mijn betrokkenheid bij het antennebeleid rond 2005 meende
ik mij te herinneren dat in de milieuvergunningen uitgegaan wordt van gemiddelde vermogens. Nu ken ik
de VNG brochure niet, waarnaar gerefereerd wordt voor civiele zendinstallaties.
Als iemand die voor mij heefi, dan kan ik nog wel kijken of het uitgangspunt om van gemiddeld
vermogen uit te gaan stand houdt.
Lukt dat?
BVD
Grt

T+31(
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence 1 tno.nI

unosHoa
1W r

ndef.nl
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, for m
the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages. indef.nl
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Sent: dinsdag 14 april 2020 12:16
To: mindef.nl; mindef.nl;

tnonl>
Cc: mindef.nl; mindef.nl
Subject: Re: Vertrouwelijke bijlage: piekvermogen
Dankje
Dat verklaart mogelijk de ‘uitval’ van stas op 02 dec.
En was -intuïtief voor mij althans- ook de reden om zoveel mogelijk weg te blijven bij precieze
beantwoording, omdat die avond voor mij helder werd dat er iets niet lekker lag.

zit er een ‘escape’ in gemiddeld het woordje ‘vermogen’ denkend aan “gemiddeld vermogen”
waarbij je 1 periode zenden hebt en 6 luisteren?
Mvg

Van:’ BS/AL/DJZ/C1 BST” < mindef.nl>
Datum: dinsdag 14 april 2020 om 12:10:15
Aan:” AL/D$/DAOG” < mindef.nl>,”
DMO/PROJN/DIP PROJN” < mindefi>,” AL/HDB”

mindef.nl>
Cc:” DMO/PROJN/STGP” mindef.nl>,
BS/AL/HDB/Stafbureau” < mindef.nl>, “ tno.nl”

tno.nl>
Onderwerp: RE: Vertrouwelijke bijlage: piekvennogen
Hoi
Ik heb nog een keer de correspondentie aan de EKJTK gescand op 100 Kw.

Helaas zie ik in de brief van 16 september 2019 aan de EK in de 2 alinea van pagina 7 (zie bijlage) expliciet staan
dat de militaire radar een vermogen heeft onder de 100 Kw... en dat omdat voor civiele radars met een vermogen
onder de 100 Kw een richtafstand geldt van 100 m van de richtafstand van 1500 meter kan worden afgeweken.
Groeten,



Van: AL/DS/DAOG < mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 14 april 2020 11:38
Aan: DMO/PROJN,DIP PROJN < mindef.nl>;

BS/AL/DJZ/Cl BST < mindef.nl>; AL/HDB
mindef.nl>

CC: DM0/PR0]/$TGP mindef.nl>;
BS/AL/HDB/Stafbureau < mindef.nl>;’ tno.nl’

tno.nl>
Onderwerp: Vertrouwelijke bijlage: piekvermogen

Svpde vragen 28/33 en 71 laten beantwoorden door T of DM0.

Wie kan mij binnen DGB assisteren met het invoegen in een vertrouwelijke bijlage aan de TK?
Voor zover ons bekend is het nooit direct eerder genoemd naar beide kamers. Hooguit indirect
hebben we een lager vermogen gesuggereerd omdat we refereerden aan de VNG-brochure
categorie 6 waarin stond radars met een vermogen < 100 kW.

klopt toch zo?
Mvg

Van:” AL/HDB” mindefnl>
Datum: maandag 13 april 2020 om 14:40:05
Aan:” AL/DS/DAOG” < mindef.nl>
Cc:” DMO/PROJN/DIP PROJN” < mindefnl>,”

BS/AL/DJZ/Cl BST” < mindefnl>
Onderwerp: RE: Piekvermogen = confi
Ook hier even reply to all van de antwoorden die al 1 op 1 waren gegeven. Ik denk dat een vertrouwelijke bijlage
onontkoombaar is. wel graag goed checken of we met het noemen van die vermogens in lijn blijven met alles
wat er eerder over is gezegd.

From: AL/DS/DAOG < mindef.nl>
Sent: donderdag 9 april 2020 10:03
To: AL/HDB mindef.nl>
Cc: DMO/PROJN/DIP PR0fl’. < mindef.nl>;

BS/AL/DJZ/C1 BST < mindef.nl>
Subject: Piekvermogen confi

zie hierbij de verwijzing van DM0 dat het om confidentiële info gaat. Svp je aanwijzing
hoe verder.
Graag je reacties nog op mijn vragen van dinsdag en vorige week zodat ik versie 10 verder kan
opmaken.
Mvg

Van:” DMO/PROJN/DIP PROJN” < mindef.nl>
Datum: woensdag 8 april 2020 om 18:32:50
Aan:” AL/DS/DAOG” < mindef.nl>
Onderwerp: t...) morgenochtend
Beste
Het piekvermogen is door onze eigen Organisatie lees BA en MWD als confidentieel
verklaard. Daar kunnen wij niet, ik herhaal niet onderuit!!



Mvg en prettige Paasdagen,

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 venvij deren. 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. 1f 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. 1f 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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From: ‘ ( tno.nl>
Sent:.Wednesday, April 15, 2020, 6:51 PM
To: ‘ mindef.nl” mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”
mindef.nl>

Subject: FW: Eerste resultaten dekking boven de randstad

Heren,
Bijgaand is mijn email waaruit blijkt dat je de antenne op een ‘paal’ van 145 m moet zetten (in Nieuw
Milligen), als je de randstaddekking wilt halen die met Herwijnen mogelijk is (paal circa 25 m). Een
beetje complexe zin, excuses.
Vriendelijke groet,

From:
Sent: Friday, September 27, 2019 2:30 PM
To: mindef.nl’ < mindef.nl>; mindef.nl
Subject: Eerste resultaten dekking boven de randstad

Dit is op basis van space-shuttle hoogtedata (niet optimaal, resultaten op basis van AHN met ook
obstakels komen er aan). Voorts is het puur line-of-sight, dus zonder radarparameters. Echter, de figuur
spreekt voor zich.
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NB: De antenne van HW staat op 24 m hoogte, zoals thans voorzien.
De definitie van Randstad blijkt uit het volgende plaatje.
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Vriendelijke groet,

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,
for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.
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From: t tno.nI>
Sent: Wednesday, April 15, 2020, 4:46 PM
To: ‘ mindef.nI” < mindef.nl>
Cc: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; mindef.nl”

mindef. nI>
Subject: RE: Hoogt radartoren AOCS NM

Beste Arjen,
Als yervolg op mijn vorige email van begin deze middag: er is geen TNO rapport of memorandum waarin
staat dat een radartoren te Herwijnen circa 145 m hoog moet zijn opdat de Randstad afgedekt wordt.
TNO heeft dit wel echter wel onderzocht, en per email gerapporteerd aan en aan

Als je wilt dan kan ik die e-mail nog een keer sturen.
Zoals in mijn vorige email e-reeds gesteld: bij installatie op een extreem hoge toren zal de sterkte van
reflecties aan de grond anders zijn. Een studie is nodig om na te gaan hoe dit fenomeen de radardekking
beinvloedt.
Vriendelijke groet,

From: mindef.nl < mindef.nI>

Sent: Wednesday, April 15, 2020 1:10 PM
To: t tno.nl>

Cc: mindef.nl; mindef.nl
Subject: Hoogt radartoren AOCS NM
Goedemiddag
Op ons verzoek heb je in 2019 berekend hoe hoog de radartoren op AOCS NM zou moeteb zijn om tot en
operationeel acceptabele dekking van de Randstad te komen. Dat was volgens mij 143 meter. Is dat opgenomen in
een formele rapportage naar CLSK? Zo ja, heb je die? En zitten daar dan ook de bedenkingen bij tav het “omlaag-
kijken” van de radar en de gevolgen daarvan op het gebied van ground-clutter? Ik kan dat helaas niet meer vinden
in mijn opgeslagen documenten.
Zou je de gegevens ajb willen mailen aan
Dank!
Groet,

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. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,
for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.
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From: ‘ tno.nl>
Sent: Wednesday, April 15, 2020, 8:26 AM
To: ‘ mindef.nI” < mindef.nl>
Cc:’ mindef.nI” < mindef.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nI>; ‘ ( tno.nI>; ‘ mindef.nI”
m indef. nI>

Subject: RE: versie 13 Herwijnen

Goedemorgen en collega’s
Het is aan de tekstopbouw te zien dat ik gisteren eind van de dag keimoe was. @ graag nog de
tekst redactioneel corrigeren, svp.
Ik wil nog een overweging met jullie delen. Ik heb geen figuren zoals fig.8 en fig.9 uit ons rapport in het
antwoord gevoegd. Enerzijds omdat daarin dan ook de andere systemen staan, terwijl de Kamervraag
alleen over de SMART-L en de KNMI radar gaat. Anderzijds omdat de Kamerleden zo op de V/m
hameren. Dat kan ik wel onterecht vinden, maar zij vragen ernaar en dan krijgen ze het juiste antwoord
in V/m; maar die waarde ook als percentage van de limietwaarde om het totale beeld compleet te
krijgen. Hebben we ook prima laten zien dat per systeem een andere referentiewaarde geldt (vanwege
de frequentieafhankelijkheid in de ICNIRP-richtlijn). En weer begrippen zoals tijdgemiddelde veldsterkte
en piekveldsterkte geïntroduceerd.
M .vr.gr.

T +311
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nl

nnovaHon
Iiie

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,

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

14 april
2020 18:15
To:’ mindef.nl’ < mindef.nl>; mindef.nl
Cc: mindef.nl; mindef.nl; ( tno.nI>
Subject: RE: versie 13 Herwijnen
Beste collega’s
Ik heb een conceptantwoord gemaakt op vraag 41.
Het is een hele samenstelling van getallen geworden, maar ik denk dat de lage percentages wil duidelijk
zijn.
Ik ga nu eten, en schakel alles uit. Vanavond heb ik een online VERON vergadering.
G rt

T +311
Senior research scientist M Location From.

Electronic Defence E tno.nI
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This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this message was sent to you

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, mi
for the manner in which you use It and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of

messages. ndef.nl>
Sent:



dinsdag 14 april 2020 17:16
To: mindef.nl
Cc: mindef.nI; mindef.nI;

tno.nI>; t tno.nl>
Subject: versie 13 Herwijnen

hierbij versie 13 (met en zonder TC) en een aangepaste interne toelichting. Zie in die
laatste ook de gevoeligheid van het (piek)vermogen verwoord onder vraag 28 op pag 6.
TNO rekent nog aan de beantwoording van vraag 41.
Mvg

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. 1f 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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From: tno.nl>
Sent: Thursday, April 16, 2020, 7:16 PM
To: ( tno.nI>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;

mindef.nI’ < mindef.nl>; rijksoverheid.nl”
rijksoverheid.nl>; mindef.nl” < mindef.nl>;
mindef.nl’ mindef.nl>

Cc: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>
Subject: RE: versie 14
Attachments: 2020 04 16 Herwijnen versie 14 1700u (zonder TC)-APMZ.docx

Ik sluit mij bij de woorden van aan. Hopelijk heeft de kamerbrief de uiteindelijke vorm bereikt.
In de bijlage mijn fijnslijperij.
Morgenochtend wil ik nog wel met de stofkam door de getallenin antwoord 41; dat om er absoluut
zeker van te zijn dat alles klopt, we willen immers geen problemen met de moeilijkheden krijgen.

volgens mij is de tekstsuggestie op een of andere manier verminkt geraakt (?).
Fijne avond verder!
M .vr.gr.

T ÷311
Senior research scientist M 4 Location From.
Electronic Defence E tno.nI

Innovallon
tot Ht&

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you tno.
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, ni>
for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages. Sent

don de rd
ag 16 april 2020 18:28
To: mindef.nl; mindef.nl;

tno.nl>; rijksoverheid.nl; mindef.nl;
min d ef. n 1

Cc: mindef.nl
Subject: RE: versie 14
Dames, Heren,
Ik heb ook enkele typo’s gespot en die verbeterd, zie het aanhangsel. Ook heb ik enkele textsuggesties
in ballonnetjes erbij geplaatst, het is aan om dit wel of niet over te nemen. Ook heb ik enkele
komma’s geplaatst. Ik denk dat de passage met de 200 m verbeterd moet worden, heb een
textsuggestie gedaan..1 zou jij daar nog naar kunnen kijken ( en ik controleren elkaar)?
Ik vind het toch wel een indrukwekkend stuk en hoop van harte dat ons geworstel nu voorbij is.
Fijne avond,

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Thursday, April 16, 2020 5:02 PM
To: mindef.nl; tno.nl>;

rijksoverheid.nl; mindef.nl; mindef.nl
Cc: t tno.nl>; mindef.nl
Subject: versie 14
Beste collega’s,
Dank voor jullie input. Deze documenten gaan zo naar stas, met een IT om haar laatste vragen te beantwoorden.
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Thursday, April16, 2020, 6:11 PM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nl>; ‘ tno.nl” < tno.nI>;
mindef.nl” < mindef.nI>; ‘ mindef.nl”
m indef. nI>

Cc: ‘ tno.nI” < tno.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>
Subject: RE: versie 14

Over een aantal antwoorden houd ik, zeg maar, gemengde gevoelens, maar het is al heel wat dat dit kennelijk de goedkeuring
van de Staatssecretaris kan wegdragen. Dan moeten we sommige antwoorden maat voor lief nemen. Geen commentaar dus
meer van mij.
Iets anders is dat ik hier en daar nog een enkele typo heb gezien. Daar zal niemand aanstoot aan nemen, neem ik aan.
Groet,

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: donderdag 16 april 2020 17:02
Aan: mindef.nI; tno.nl;

rijksoverheid.nI>; mindef.nl; mindef.nI
CC: tno.nl; mindef.nl
Onderwerp: versie 14
Beste collega’s,
Dank voor jullie input. Deze documenten gaan zo naar stas, met een IT om haar laatste vragen te beantwoorden.
Graag ook jullie laatste finishing touch-blik met focus op juistheid. Als je nog iets hebt, svp morgen voor ilu.
Morgen is de intentie gaat ie naar de Kamer.
Mvg

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. It 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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From: ‘ f tno.nl>
Sent: Thursday, April 16, 2020, 8:50 PM
To: “ tno.nI>; mindef.nl”

mindef.nI>; mindef.nl” < mindef.nl>;
rijksoverheid.nl” < rijksoverheid.nl>; mindef.nl’

mindef.nl>;” mindef.nl” mindef.nI>
Cc: ‘ mindef.nI” < mindef.nI>
Subject: RE: versie 14

Oeps, de door mij voorgestelde slotzin op vraag 61 was verhaspelt. Mijn voorstel:
Zoals gesteld in het antwoord bij vraag 55, is, als de radar in de starende mode opereert, de veilige
afstand op 10 m hoogte circa 200 m.
Vriendelijke groet,

From: tno.nl>
Sent: Thursday, April 16, 2020 7:16 PM
To: ( tno.nl>; mindef.nl; mindef.nl;

rijksoverheid.nl; mindef.nl; mindef.nl
Cc: mindef.nl
Subject: RE: versie 14
Ik sluit mij bij de woorden van aan. Hopelijk heeft de kamerbrief de uiteindelijke vorm bereikt.
In de bijlage mijn fijnslijperij.
Morgenochtend wil ik nog wel met de stofkam door de getallen in antwoord 41; dat om er absoluut
zeker van te zijn dat alles klopt, we willen immers geen problemen met de moeilijkheden krijgen.

volgens mij is de tekstsuggestie op een of andere manier verminkt geraakt (?).
Fijne avond verder!
M .vr.gr.

T +311
senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nl
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This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this message was sent to you tno.
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, nI>
for the manner in which you use t and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of —

messages. Sent:
donderd

ag 16 april 2020 18:28
To: mindef.nl; mindef.nl;

tno.nl>; rijksoverheid.nl; mindef.nl;
min def. nI

Cc: mindef.nl
Subject: RE: versie 14
Dames, Heren,
Ik heb ook enkele typo’s gespot en die verbeterd, zie het aanhangsel. Ook heb ik enkele textsuggesties
in ballonnetjes erbij geplaatst, het is aan om dit wel of niet over te nemen. Ook heb ik enkele
komma’s geplaatst. Ik denk dat de passage met de 200 m verbeterd moet worden, heb een
textsuggestie gedaan. zou jij daar nog naar kunnen kijken t en ik controleren elkaar)?
Ik vind het toch wel een indrukwekkend stuk en hoop van harte dat ons geworstel nu voorbij is.
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From: ‘ ( tno.nl>
Sent: Thursday, April 16, 2020, 6:27 PM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ tno.nl>;
rijksoverheid.nl” < rijksoverheid.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; mindef.nI” mindef.nl>
Cc: ‘ mindef.nl” mindef.nl>
Subject: RE: versie 14
Attachments: 2020_04_1 6 Herwijnen_versie_1 4_1 700u_AT.docx

Dames, Heren,
Ik heb ook enkele typo’s gespot en die verbeterd, zie het aanhangsel. Ook heb ik enkele textsuggesties
in ballonnetjes erbij geplaatst, het is aan om dit wel of niet over te nemen. Ook heb ik enkele
komma’s geplaatst. Ik denk dat de passage met de 200 m verbeterd moet worden, heb een
textsuggestie gedaan. zou jij daar nog naar kunnen kijken ( en ik controleren elkaar)?
Ik vind het toch wel een indrukwekkend stuk en hoop van harte dat ons geworstel nu voorbij is.
Fijne avond,

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Thursday, April 16, 2020 5:02 PM
To: mindef.nl; tno.nl>;

rijksoverheid.nl; mindef.nl; mindef.nl
Cc: ( tno.nl>; mindef.nl
Subject: versie 14
Beste collega’s,
Dank voor jullie input. Deze documenten gaan zo naar stas, met een IT om haar laatste vragen te beantwoorden.
Graag ook jullie laatste finishing touch-blik met focus op juistheid. Als je nog iets hebt, svp morgen voor ilu.
Morgen is de intentie gaat ie naar de Kamer.
Mvg

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. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,
for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.
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From: ‘ tno.nl>
Sent: Thursday, April 16, 2020, 7:23 PM
To: ‘ mindef.nl’ < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef. ni>; ‘ rijksoverheid.nl” < rijksoverheid nl>;
mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”
mindef.nl>

Cc:” ( tno.nl>; ‘ mindef.nI” < mindef.nl>
Subject: RE: versie 14

Voor de collega’s die mijn bericht nog kunnen lezen.
Heden avond is er op NPO2 om 21:10 — 22:10 het programma “Danny op straat”.
https://www. ntr.nl/Da n ny-op-straat/382/detail/Striiders-tegen-5G/VPWON 13 14020#content
Gaat over de strijd tegen 5G.
M.vr.gr.

T ÷311

Senior research scientist M Location From.

Electronic Defence E tno.nI

Innoi,abon
or Hfû

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, mi
for the manner in which you use t and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of

messages. ndef.nl>
Sent:

donderdag 16 april 2020 17:02
To: mindef.nI; tno.nl>;

rijksoverheid.nl; mindef.nl; mindef.nl
Cc: ( tno.nl>; mindef.nl
Subject: versie 14
Beste collega’s,
Dank voor jullie input. Deze documenten gaan zo naar stas, met een IT om haar laatste vragen te beantwoorden.
Graag ook jullie laatste finishing touch-blik met focus op juistheid. Als je nog iets hebt, svp morgen voor llu.
Morgen is de intentie gaat ie naar de Kamer.
Mvg

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. 1f 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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From: ‘ tno.nI>
Sent: Friday, April 17, 2020, 8:12 AM
To: ‘ ( tno.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;

mindef.nI” < mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl”
rijksoverheid.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nI>;
mindef.nl” mindef.nl>

Cc:” mindef.nl” < mindef.nl>
Subject: RE: versie 14

Goedemorgen dame en heren
Gisteren nog de gelegenheid gehad Danny op Straat te zien? Voor wie het gemist heeft en alsnog kennis
wilt nemen van deze rapportage, bekijk Danny op straat: Strijders tegen 5G op
https://www.n posta rt. n l/VPWON 1314020
Tenenkrommend: het RIVM zit vol wetenschappers die door omkoping bijverdienen, Defensie heeft 5G
nodig om Crowd Control toe te kunnen passen en \Google maar eens op “Radiation Disease” en dan zie
je dat Corona niet bestaat en door 5G wordt veroorzaakt (wordt even genegeerd dat 5G in Nederland
helemaal niet geïmplementeerd is....) De meetspecialist in de rapportage is aanhanger van de
bouwbiologennorm, waar ik tijdens een kamerdebat voor “waarschuwde”, met niet vastgelegde
meetmethoden (ze zwaaien wat met een kastje) en ongekalibreerde apparatuur. En roepen dan dat de
norm met een factor (wat was het 10.000?) wordt overschreden Pure bangmakerij als je het mij
vraagt maar zorgelijk genoeg wel realiteit.
Wel een interessante theorie dat de 5G masten in de brand worden gestoken door Hooligans die zich
vervelen omdat de voetbalcompetitie stil ligt. AHA. Toch een verband met Corona; huu, 5G .... Oh jee.
Nu terug naar de conceptkamerbrief.

jouw suggestie “Zoals gesteld in het antwoord bij vraag 55, is, als de radar in de starende mode
opereert, de veilige afstand op 10 m hoogte circa 200 m.”
Is juist.
Een kleine nuancering. Pak ik het Thalesrapport (rev 2) erbij, dan zie ik op 200m dat de veilige ruimte
zelfs tot 15 meter hoogte gaat. Daarbij moet worden opgemerkt dat deze waarden alleen gelden voor
de SMART-L als primaire bron. Wat was de reden om 10 meter hoogte te nemen,

de getallen genoemd in antwoord 41 gecontroleerd en juist weergegeven bevonden.
M.vr.gr.

T+31l
5enior research scientist M Location trom.
Electronic Defence E tno.nl

nnoi,athon

< th
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this message was sent to you eil@tno.
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, ni>
for the manner in which you use It and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages. Sent:

donderd
ag 16 april 2020 20:50
To: tno.nI>; mindef.nl;

mindef.nl; rijksoverheid.nl; mindef.nI;
mi nd ef. nl

Cc: mindef.nI
Subject: RE: versie 14
Oeps, de door mij voorgestelde slotzin op vraag 61 was verhaspelt. Mijn voorstel:



Zoals gesteld in het antwoord bij vraag 55, is, als de radar in de starende mode opereert, de veilige
afstand op 10 m hoogte circa 200 m.
Vriendelijke groet,

From: tno.nl>
Sent: Thursday, April 16, 2020 7:16 PM
To: ( tno.nl>; mindef.nl; mindef.nl;

rijksoverheid.nl; mindef.nl; mindef.nl
Cc: mindef.nl
Subject: RE: versie 14
Ik sluit mij bij de woorden van aan. Hopelijk heeft de kamerbrief de uiteindelijke vorm bereikt.
In de bijlage mijn fijnslijperij.
Morgenochtend wil ik nog wel met de stofkam door de getallen in antwoord 41; dat om er absoluut
zeker van te zijn dat alles klopt, we willen immers geen problemen met de moeilijkheden krijgen.

volgens mij is de tekstsuggestie op een of andere manier verminkt geraakt (?).
Fijne avond verder!
M .vr.gr.

T+31(
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence t tno.nI

innova6on
roi’ IIf

< th
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or ifthis message was sent to you eil@tno.
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, ni>for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of —

messages. Sent:
do nU e rd

ag 16 april 2020 18:28
To: mindef.nl; mindef.nl;

tno.nl>; rijksoverheid.nl; mindef.nl;
mi nd ef. nl

Cc: mindef.nl
Subject: RE: versie 14
Dames, Heren,
Ik heb ook enkele typo’s gespot en die verbeterd, zie het aanhangsel. Ook heb ik enkele textsuggesties
in ballonnetjes erbij geplaatst, het is aan om dit wel of niet over te nemen. Ook heb ik enkele
komma’s geplaatst. Ik denk dat de passage met de 200 m verbeterd moet worden, heb een
textsuggestie gedaan. zou jij daar nog naar kunnen kijken t en ik controleren elkaar)?
Ik vind het toch wel een indrukwekkend stuk en hoop van harte dat ons geworstel nu voorbij is.
Fijne avond,

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Thursday, April 16, 2020 5:02 PM
To: mindef.nI; tno.nl>;

rijksoverheid.nI; mindef.nl; mindef.nl
Cc: t tno.nl>; mindef.nl
Subject: versie 14



Beste collega’s,
Dank voor jullie input. Deze documenten gaan zo naar stas, met een IT om haar laatste vragen te beantwoorden.
Graag ook jullie laatste finishing touch-blik met focus op juistheid. Als je nog iets hebt, svp morgen voor ilu.
Morgen is de intentie gaat ie naar de Kamer.
Mvg

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 för you. 1f 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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From: tno.nl>
Sent: Friday, April 17, 2020, 9:05 AM
To: ‘ ( tno.nl>; ‘ mindef.nI” < mindef.nl>;

mindef.nl” < mindef.nl>; mindef.nI’
mindef.nl>; rijksoverheid.nl” < rijksoverheid.nl>;

mindef.nl” mindef.nI>
Cc: mindef.ni” < mindef.nl>
Subject: RE: versie 14

bedankt!
Ik heb het liniaaltje vanochtend langs mijn beeldscherm gelegd ;-)
lOm / 200m is niet fout; dus de stas kan daar geen buil aan vallen maar ik zag dat lSm / 200m net goed
gaat.
Wellicht om geen “net goed” discussie te krijgen is lOm/200m aangehouden maar het viel mij zo op.
6 rt

T +31(
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nI

• 1W tot llt

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you tno.
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-maiI, nI>
for the manner in which you use It and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages. Sent:

vrijdag
17 april 2020 08:59
To: mindef.nl; tno.nl>;

mindef.nl; mindef.nl; rijksoverheid.nl;
mi ndef. nI

Cc: mindef.nl
Subject: RE: versie 14
Waade collegae,
Ook ik weet niet waarom de 10 m / 200 m is aangehouden. tik kan mij eerlijk gezegd niet herinneren dat
ik deze tekst bedacht had.) Je zou met een lineaaltje moeten kijken op welke afstanden precies die
maxima precies zijn.
Vriendelijke groet,

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Friday, April 17, 2020 8:34 AM
To: tno.nl>; t tno.nl>;

mindef.nl; mindef.nl; riiksoverheid.nl;
min d ef. nI

Cc: mindef.ni
Subject: RE: versie 14
Goedemorgen beste collegae,
ik heb gisteren Danny op straat niet gezien (ga nog wel terugkijken).

in antwoord op je vraag: weet ik eerlijk gezegd nier, weet jij dat?
MVG
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From: tno.nl>
Sent:Monday, April 20, 2020, 9:59 AM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>
Cc: mindef.nl” mindef.nI>;

tno.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nI>; ‘

tno.nl>
Subject: FW: Stavaza Herwijnen

Beste

Via werd ik gewezen op onderstaand artikel uit het AD.

Tweede Kamer roept staatssecretaris op nog te wachten met bouw radar in
Herwij nen

https: //www.ad.nl/rivierenland/tweede-kamer-roept-staatssecretaris-op-nog—te
wachten-met-bouw—radar-in—herwij nen-adf657c6/

Wat mij vooral raakt is onderstaande tekst in het artikel:

“De uitleg van onderzoeksbureau TNO, waar volgens Defensie uit blijkt dat
inwoners van Herwijnen geen gevaar lopen op bijvoorbeeld
stralingsgerelateerde ziekten, duizelt de commissie. ,,Misschien kan het
ministerie het overtuigend uitleggen, maar er blijven heel vragen over de
geforceerde beslissing om een SMART-T radar in Herwijnen te willen plaatsen’T,
zegt SP-Kamerlid Sadet Karabulut. ,,We zijn benieuwd naar technische zaken
die door TNO zijn opgebracht en die we niet begrijpen.”

De suggestie van ons om met de EK& TK leden in gesprek te gaan en vragen te
beantwoorden en daar waar nodig de materie nader toe te lichten is onlangs
afgewezen. Kennelijk is die behoefte in ieder geval bij de TK wel aanwezig
geweest en nu ligt dit negatieve bericht inzake dit dossier weer op de
deurmat. Erg jammer.

M.vr.gr.

Senior research scientist
Electronic Defence
T +31
M
E tno.nl
Location

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no



liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it
and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the
electronic transmission of messages.

Original Message
From: tno.nl>
Sent: zaterdag 18 april 2020 14:16
To: tno.nl>; t -

tno.ni>
- -

Subject: FW: Stavaza Herwijnen

FYI

Original Message
From: ( ni>
Sent: zaterdag 18 april 2020 12:19
To: mindef.nl>;
< tno.nl>; < @rws.nl>;

rvo . nl>;
minbzk . ni>

Subject: Stavaza Herwijnen

Tweede Kamer roept staatssecretaris op nog te wachten met bouw radar in
Herwij nen

https : //www. ad. nl/rivierenland/tweede—kamer-roept—staatssecretaris—op—nog—te
wachten-met-bouw-radar-in-herwij nen-adf657c6/

Mvgr

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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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From: rijksoverheid.nl>
Sent: Monday, April 20, 2020, 9:53 AM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl’

mindef.nl>; ‘ mindef.nl mindef.nl>
Cc: rijksoverheid.nl>;” mindef.nl’

mindef.nl>
Subject: RE: standpunt inz radar gem Vijfheerenlanden

Daarnet ook even gebeld met de gemeente Vijfheerenlanden en aangekondigd dat in het geplande gesprek van as. woensdag
ook de vraag zal komen of het standpunt van de gemeente (college en/of raad) mag worden gedeeld in een komend AD. Daarop
liet de betrokken ambtenaar weten dat men in de voorbereiding op het gesprek daar al rekening mee heeft gehouden. De
mening (die nog niet werd verklapt, maar die ik wel kon raden...) mag worden gedeeld.
Dat was een duidelijk antwoord. Woensdag zal ik jullie informeren wat het standpunt is.
Groet,

Verzonden: maandag 20 april 2020 09:35
Aan:’ mindef.nl’ < mindef.nl>;’ mindef.nl’

mindef.nl>; mindef.nl
CC: rijksoverheid.nI>; mindef.nI
Onderwerp: standpunt inz radar gem Molenlanden
Goedemorgen,
Ik heb vanmorgen telefonisch contact gehad met een ambtenaar van de gemeente Molenlanden. Daarbij heb ik gevraagd of het
standpunt dat de gemeente niet erg enthousiast is over het idee dat Molenlanden een alternatieve vestigingslocatie is voor de
radar Herwijnen, ook gedeeld zou mogen worden met de Kamer in een AD. Aangezien de burgemeester en de wethouder deze
gedachte na mijn gesprek op 2 maart jI. met niemand binnen de gemeente hebben gedeeld, moet over die vraag eerst binnen
het college worden nagedacht. Waarschijnlijk wil men dat dan eerst bespreken met de Raad of het Presidium van de Raad. En
dat vergt dan waarschijnlijk nog wat voorbereiding.
Men laat mij snel weten welke route men wil bewandelen.
Groet,

Dit beiicht kan informatie be’ïier die niet voor u is bestemd Indien u niet de ceadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
rc,aciezot,cian wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te ve:eie’ De Staat aanvaardt oeen aansprakethhed voor
sûhsde van welke aard ook die verband houdt met risicos verbonden aan het elektrrssh verzenden van berichren
This messace may contain information that is not intended for you 1f you are not the add’assee or if this massage was sent to you by
rrstaLe you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liahility foi damage of any kind resulting from
the st s inherent in the eiectronic transmission of messages
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From: tno.nl>
Sent: Tuesday, April 21, 2020, 12:42 PM
To: ‘ mindef.nl” mindef.nl>
Cc: ‘ t tno.nI>; tno.nl>
Subject: RE: Stavaza Herwijnen

Ha

Ter info: de lijn is t/m RvB TNO geïnformeerd over dit voornemen.

M.vr.gr.

Senior research scientist
Electronic Defence
T +31
M
E tno.nl
Location

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no
liabulity for the content of this e—mail, for the manner in which you use it
and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the
electronic transmission of messages.

Original Message
From: mindef.nl mindef.nl>
Sent: dinsdag 21 april 2020 10:31
To: < tno.nl>
Subject: RE: Stavaza Herwijnen

Vraag maar vast de toestemming, het formele verzoek komt nog

Original Message
From: < tno.nl>

Sent: dinsdag 21 april 2020 08:08
To: AL/ROB mindef.nl>;

AL/DS/DAOG < mindef.nl>

Cc: tno.nl>;

DMO/?ROJN/DIP PROJN < mindef.nl>;
tno.nl>

Subject: RE: Stavaza Herwijnen

Ha



Ik draag graag bij aan een TE op dit dossier en zie dit als een kans om
hardnekkige misverstanden te bespreken.

De toestemming lijkt mij geen probleem, het TE dient de algemene belang, is
wetenschappelijk een normale gang van zaken en in de TNO wet staat dat TNO de
Nederlandse samenleving moet dienen. De TIK is de volksvertegenwoordiging.
Tevens heb ik mijn persoonlijke wetenschappelijke integriteit en de TIK
wetenschappelijk juist te informeren zie ik als een plicht die ook met een
doctorstitel komt.

Wel heb ik een verplichting om een dergelijke uitnodiging bij mijn
lijnmanagement (Philip en Directie) en RvB (Maarten Tossings) te melden.

Ik vermoed dat ook zo in deze wedstrijd staat.

M.vr.gr.

Senior research scientist
Electronic Defence
T +31 (
M
E tno.nl
Location

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no
liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it
and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the
electronic transmission of messages.

Original Message
from: mindef.nl mindef.nl>
Sent: maandag 20 april 2020 22:31
To: < tno.nl>; mindef.nl
Cc: tno.nl>; mindef.nl;

t < tno.nl>
Subject: RE: Stavaza Herwijnen

n.a.v. jouw mail heb ik vandaag STAS voorgesteld een TE aan te bieden. Dit
wordt deze week bij de griffie gedaan. Ik neem aan dat jij en
toestemming krijgen van TNO, check je dat dinsdag even?



- Original Message -

From: tno.nl>
Sent: maandag 20 april 2020 09:59
To: AL/DS/DAOG < mindef.nl>
Cc: AL/HDB mindef.nl>;

< tno.nl>; DMO/PROJN/DIP PROJN
mindef.nl>; tno.nl>

Subject: FW: Stavaza Herwijnen

Beste

Via werd ik gewezen op onderstaand artikel uit het AD.

Tweede Kamer roept staatssecretaris op nog te wachten met bouw radar in
Herwij nen

https: //www.ad.nl/rivierenland/tweede—kamer—roept—staatssecretaris—op—nog—te—
wachten—met-bouw-radar—in—herwij nen-adf657c6/

Wat mij vooral raakt is onderstaande tekst in het artikel:

“De uitleg van onderzoeksbureau TNO, waar volgens Defensie uit blijkt dat
inwoners van Herwijnen geen gevaar lopen op bijvoorbeeld
stralingsgerelateerde ziekten, duizelt de commissie. ,,Misschien kan het
ministerie het overtuigend uitleggen, maar er blijven heel vragen over de
geforceerde beslissing om een SMART-L radar in Herwijnen te willen plaatsen”,
zegt SP-Kamerlid Sadet Karabulut. ,,We zijn benieuwd naar technische zaken
die door TNO zijn opgebracht en die we niet begrijpen.”

De suggestie van ons om met de EK& TK leden in gesprek te gaan en vragen te
beantwoorden en daar waar nodig de materie nader toe te lichten is onlangs
afgewezen. Kennelijk is die behoefte in ieder geval bij de TK wel aanwezig
geweest en nu ligt dit negatieve bericht inzake dit dossier weer op de
deurmat. Erg jammer.

M.vr.gr.

Senior research scientist
Electronic Defence
T +31
M
S tno.nl
Location



This message may contain information that is not intended for you. 1f you are
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no
liability for the content of this e-mail, for the manner in which you use it
and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the
electronic transmission of messages.

Original Message
from: tno.nl>
Sent: zaterdag 18 april2020 14:16
To: tno.nl>;

tno.nl>
Subject: fW: Stavaza Herwijnen

FYI

Original Message
From: ( < ni>
Sent: zaterdag 18 april 2020 12:19
To: DEF, Hoogendijk Cees < mindef.nl>;

tno.nl>; Maarten Scheffers <maarten.scheffers@rws.nl>;
< rvo.nl>; van Abbe

< minbzk.nl>
Subject: Stavaza Herwijnen

Tweede Kamer roept staatssecretaris op nog te wachten met bouw radar in
Herwijnen

https: //www.ad.nl/rivierenland/tweede—kamer-roept—staatssecretaris—op—nog—te—
wachten-met-bouw-radar-in-herwij nen-adf657c6/

Mvg r

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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 liabulity 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
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From: tno.nl>
Sent: Tuesday, April 21, 2020, 8:50 AM
To: t tno.nl>; mindet.nl” mindef.nl>;

tno.nI>; ‘ mindef.nl”
mi ndef. ni>

Cc: mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl”
rijksoverheid.nl>; @tno.nl>;

tno.nl>
Subject: RE: Stavaza Herwijnen

Ik ga op de tribune zitten!
Ik heb nog wel wat PowerPoint beelden voor jullie over de werking van radar,
inclusief de radarhorizon..

Original Message
From: ( < tno.nl>
Sent: dinsdag 21 april 2020 08:44
To: mindef.nl;

tno.nl>; . mindef.nl
Cc: tno.nl>; mindef.nl;

rijksoverheid.nÏ; Lageweg, C.R. (Caspar)
<caspar.lageweg@tno.nl>; tno .nl>
Suliject: RE: Stavaza Herwijnen

Bijzonder goed nieuws, Ik verheug me erop en hoop zeer dat mevrouw
aanwezig zal zijn.

Original Message
From: mindef.nl m±ndef.nl>
Sent: Monday, April 20, 2020 10:31 PM
To: tno.nl>; mindef.nl
Cc: tno.nl>; m±ndef.nl;

t < tno.nl>
Subject: RE: Stavaza Herwijnen

n.a.v. jouw mail heb ik vandaag STAS voorgesteld een TE aan te bieden. Dit
wordt deze week bij de griffie gedaan. Ik neem aan dat jij en
toestemming krijgen van TNO, check je dat dinsdag even?

Original Message
From: < tno.nl>
Sent: maandag 20 april 2020 09:59
To: AL/DS/DAOG < mindef.nl>
Cc: AL/HDB mindef.nl>;

tno.nl>; DMO/PROJN/DIP PROJN
mindef.nl>; ( < tno.nl>

Subject: FW: Stavaza Herwijnen

Beste



Via werd ik gewezen op onderstaand artikel uit het AD.

Tweede Kamer roept staatssecretaris op nog te wachten met bouw radar in
Herwij nen

https: //www. ad . nl/rivierenland/tweede—kamer—roept—staatssecretaris—op—nog—te—
wachten-met-bouw—radar-in—herwijnen-adf657c6/

Wat mij vooral raakt is onderstaande tekst in het artikel:

“De uitleg van onderzoeksbureau TNO, waar volgens Defensie uit blijkt dat
inwoners van Herwijnen geen gevaar lopen op bijvoorbeeld
stralingsgerelateerde ziekten, duizelt de commissie. ,,Misschien kan het
ministerie het overtuigend uitleggen, maar er blijven heel vragen over de
geforceerde beslissing om een SMART—L radar in Herwijnen te willen plaatsen”,
zegt SP-Kamerlid Sadet Karabulut. ,,We zijn benieuwd naar technische zaken
die door TNO zijn opgebracht en die we niet begrijpen.”

De suggestie van ons om met de EK& TK leden in gesprek te gaan en vragen te
beantwoorden en daar waar nodig de materie nader toe te lichten is onlangs
afgewezen. Kennelijk is die behoefte in ieder geval bij de TK wel aanwezig
geweest en nu ligt dit negatieve bericht inzake dit dossier weer op de
deurmat. Erg jammer.

M. vr . gr.

Senior research scientist
Electronic Defence
T +31 t
M
E tno.nl
Location

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are
not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no
liability for the content of this e—mail, for the manner in which you use it
and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the
electronic transmission of messages.

Original Message
From: tno.nl>
Sent: zaterdag 18 april 2020 14:16



To: tno.nl>;

_________

tno.nl>
Subject: FW: Stavaza Herwijnen

FYI

Original Message
From: ( < ni>
Sent: zaterdag 18 april 2020 12:19
To: < mindef.nl>;

tno.nl>; @rws.nl>;
rvo.n1>; van Ablie

minbzk.nl>
Subject: Stavaza Herwijnen

Tweede Kamer roept staatssecretaris op nog te wachten met bouw radar in
Herwij nen

https: //www.ad.nl/rivierenland/tweede—kamer-roept-staatssecretaris-op—nog-te—
wachten-met-bouw-radar-in-herwijnen-adf657c6/

Mvgr

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

This message may contain information that is not intended for you. 1f 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. 1f 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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From: ‘ rijksoverheïd.nI>
Sent: Friday, May 1, 2020, 4:09 PM
To: “ mindef.nI” mindef.nl>; ‘ mindef.nI”

mindef.nI>
Cc: “ t mindef.nI’ < mindef.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nI>; ‘ mindef.nI” mindef.nI>;
mindef.nI” < mindef.nI>

Subject: RE: Contacten met GGD over ALS in Herwijnen

Beste
In aanvulling op mijn bericht van eerder vanmiddag.
Tijdens eerdere contacten met de GGD is door de GGD al aangegeven dat zij het kenniscentrum ALS beter in staat achten om
deze vragen te beantwoorden.
Ik heb inmiddels zelf proactief contact gelegd met het kenniscentrum, zij gaan komende week al voor ons aan de slag.
Volgende week vrijdag, 8 mei, wordt de beantwoording daar besproken met diegene die daar verantwoordelijk voor is en daarna
kunnen ze aangeven binnen welke tijdljn een formeel antwoord volgt.
Omdat de vraag door ons bij de GGD is neer gelegd zal ik er zorg voor dragen dat de uiteindelijke beantwoording door het
kenniscentrum via of in afstemming met de GGD gebeurd.
Vriendelijke groet,

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 11:26
Aan: mindef.nl; rjksoverheid.nl>
CC: mindef.nl; mindef.nl; mindefnl;

mindef.nl
Onderwerp: RE: Contacten met GGD over ALS in Herwijnen

en
is er deze week contact geweest met GGD, STAS vraagt er naar...

From: AL/DS/DAOG < mindef.nl>
Sent: woensdag 29 april 2020 09:49
To: AL/HDB mindef.nl>;

rijksoverheid.nl’ riiksoverheid.nl>
Cc EMSD B$/AL/HDB/Belmdwrs < mrndefnl>,
DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>; DMO/PROJN/STGP

* mindef.nl>; BS!AL/DJZ/Cl BST
mindef.nl>

Subject: Contacten met GGD over ALS in Herwijnen

Sinds ik bij het project betrokken verlopen de contacten met de GGD via het RVB.
Veldhuijzen speelde me pas nog mails door van de GGD van 2018 en zijn opvolger heeft
pas ook nog contact gezocht met de GGD. Het lijkt me logisch dat we dit moeten zo houden.

wil jij je contacten weer aanboren en een formele reaktie van de GGD vragen over ALS
in Herwijnen?
Mvg

Van:” AL/HDB” mindefnl>
Datum: woensdag 29 april 2020 om 09:07:34
Aan:” AL/DS/DAOG” < mindef.nl>,”

DMO!PROJN/STGP” mindefnl>
Cc:” ALI}IDB” mindefnl>,



Ing. EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwr&’ < mindef.nl>
Onderwerp: FW: Nieuwsupdate Newsroom DCo - woensdag 29 april 2020

De Gelderlander heeft de ALS vraag naar voren gehaald. Wie neemt contact op met GGD met de vraag Wanneer
kan wel duidelijkheid worden gegeven over verificatie aantal ALS gevallen in Herwijnen irt landelijk gemiddelde en
de vraag of GGD dat kan toelichten?

voor de bundel ook ALS fiche nodig mci stavaza update landelijk ALS onderzoek

From: Visser, B, Drs. < mindef.nl>
Sent: woensdag 29 april 2020 06:53
To: AL/HOB mindef.nl>
Cc: (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>
Subject: Fwd: Nieuwsupdate Newsroom DCo - woensdag 29 april 2020
Dag
Zie hieronder, wanneer verwachten we reactie van GGD?

____________________________________

Van: BS/AL/DCO” @mindeffl1>
Datum: woensdag 29 april 2020 om 08:5 1:09
Aan: “Visser, 3, Drs.” < mindef.nl>
Onderwerp: RE: Nieuwsupdate Newsroom DCo - woensdag 29 april 2020
Hieronder het artikel in platte tekst en gevoegd in PDF formaat.
Mvg

Ministerie wil info over ziekte ALS in Herwijnen De GGD Gelderland Zuid wordt door het ministerie van Defensie
verzocht om na te gaan hoeveel mensen in Herwijnen de dodelijke spierziekte ALS hebben (gehad) en om die cijfers
te duiden. Bezorgde inwoners van Herwijnen stellen dat de ziekte in Herwijnen 36 keer vaker voorkomt dan elders
in het land.
Herwijnen
De bezorgde dorpelingen zien een verband tussen de dodelijke spier- ziekte ALS en de diverse bronnen van
elektromagnetische straling die Herwijnen al jaren heeft. Zo staat er een KNMI-radar, stond er jarenlang een radar
van de lucht- verkeersleiding en hebben passe- rende schepen op de Waal ook ra- darinstallaties. Nu er zorgen leven
over een nieuw te plaatsen miii- taire radar aan de Broekgraaf, wil de Tweede Kamer die bewering opgehelderd
hebben.
Daarom gaat het ministerie de vraag voorleggen aan gezond- heidsdienst GGD, zo antwoordt staatssecretaris
Barbara Visser van Defensie op vragen van de Tweede Kamer. ,,De GGD is naar aanleiding van deze vraag verzocht
om De GGD is verzocht een vergelijking met gemiddelden in Nederland te duiden — Barbara Visser de aantallen
ALS in Herwijnen te bevestigen en een vergelijking met gemiddelden in Nederland te dui- den.”
Wanneer dat gaat gebeuren is onduidelijk, omdat de GGD, zo benadrukt ook Visser, op dit moment razend druk is
met het coronavims. De Tweede Kamer erkent dat ook. Meerdere partijen hebben Visser daarom verzocht om
tijdens de coronacrisis geen ‘onomkeerbare stappen’ te zetten als het gaat om de bouw van de radar aan de
Broekgraaf.
Visser benadrukt in haar ant- woorden nog eens dat er nooit is aangetoond dat de straling ALS kan veroorzaken
maar dat het ook niet wetenschappelijk kan worden uitgesloten. ALS is een emstige ziekte waarbij de groepen
spieren stap voor stap uitvallen, met uiteindelijk de dood tot gevolg. Wat de ziekte precies veroorzaakt, wordt door
wetenschappers onderzocht.
,,Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de voorgenomen radarinstallatie tot een verhoging van het aantal
ALS-patiënten kan leiden”, aldus Visser.

Van: Visser, B, Drs. < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 29 april 2020 08:17
Aan: /AL/DCO @mindef.nl>
Onderwerp: Fwd: Nieuwsupdate Newsroom DCo - woensdag 29 april 2020

Dag



Het stuk over Herwijnen, kun je dat opzoeken? Zit niet in bijlage en wil het graag lezen. Dank
alvast.

Van: “%Newsroom DCo, B$/Al/DCO” (mindefnl>
Datum: woensdag 29 april 2020 om 07:51:06
Onderwerp: Nieuwsupdate Newsroom DCo - woensdag 29 april 2020

Nieuwsupdate Newsroom DCo - woensdag 29 april 2020

Covid-19

Hoofdlijnen

• Het dodental als gevolg van het coronavirus is dinsdag met 48 gestegen naar 4566. Dit relatief lage
aantal kan te maken hebben met Koningsdag. In het weekend worden steevast minder overledenen
gemeld dan doordeweeks en voor veel mensen was het gisteren een Vrije dag. Het RJVIVI meldde ook
171 nieuwe vastgestelde besmettingen, wat het totaal op 38.416 brengt.

• Het RIVM meldde dinsdag opnieuw een affiame in het aantal Nederlandse coronapatiënten op IC’s. In
Nederland werden er 44 minder gemeld, wat het totaal op 832 brengt. In Duitsland verblijven nog 29
Nederlandse patiënten op de intensive care afdelingen, drie minder dan maandag. Het RIVM meldde
dinsdag ook 88 nieuwe ziekenhuisopnames. Dit brengt het totaal aantal patiënten wat opgenomen is of
opgenomen is geweest voor het coronavirus op 10.609.

• Gisteren hebben tientallen betogers gedemonstreerd tegen de lockdown op het plein bij het Binnenhof in
Den Haag. Verschillende groeperingen sloten zich aan hij het protest, waaronder anti-5G en anti-
vaccinatie betogers. De politie en de marechaussee waren in grote getalen aanwezig bij de
demonstratie ‘Voor vrijheid’ ter begeleiding én om te handhaven op het niet opvolgen van de 1,5
meter-afstandsregel. Volgens De Telegraaf (p.13) “drukten [ze] de demonstratie de kop in”. (f; De
Telegraaf)

• Volgens onderzoeksbureau Motivaction maken Nederlanders zich minder zorgen over de risico’s van het
coronavims voor de gezondheid, en neemt het draagvlak voor sociale onthouding af. Dat concludeert
het onderzoeksbureau op basis van een representatieve steekproef onder 1019 Nederlanders van 18
jaar en ouder. (ANP)

Defensie

• Op Sint Maarten is een vliegtuig aangekomen met politieagenten, militairen en mensen van de
marechaussee, dat meldde het NOS journaal (vanaf 1.58) dinsdagochtend. Ze gaan daar helpen met
het handhaven van de coronamaatregelen op het eiland. Volgens de marechaussee is de huidige
situatie nog vrij rustig.

• Het Brabants Dagblad meldt dat de F-16’s van vliegbasis Volkel het luchtruim boven Nederland, België
en Luxemburg een week langer zullen bewaken, namelijk tot en met donderdag 14 mei. De verlenging
heeft te maken met het coronavirus. Door het virus zijn taken en verplichtingen binnen de luchtmacht
iets gewijzigd.

• Marineschepen.nl schrijft dat de Zr.Ms. Karel Doonnan zich de komende tijd gaat richten op maritieme
grensbewaking. Afgelopen vrijdagavond meerde het schip af in Sint Maarten na een reis van elf
dagen.



• In een rapportage van de Volkskrant wordt uitgebreid aandacht besteed aan het nationaal
operatiecentrum van Defensie. Hiervoor praten ze met kolonel Piet Hagenaars. “Toen de noodzaak
opkwam om patiënten te spreiden over ziekenhuizen, hebben we twee planners gestuwd met ervaring
in Afghanistan. Die hadden daar in wezen hetzelfde werk gedaan. Hun ervaring kwam goed van pas,
en hun methode is overgenomen door het Landelijk coördinatiepunt patiëntenspreiding.”

• Eduard van Brakel schrijft op het Defensie Platform een open brief aan minister Bijleveld:” Investeren in
Defensie als les uit coronacrisis, minister?”.

• De lokale media website ‘Ermelo van NU’ schrijft dat het militaire verkeer in Ermelo weer op gang
komt. Langzamerhand komen er weer leerlingen naar de Koninklijke Militaire School in Ermelo.
‘Ermelo van NU’ gaat in gesprek met kolonel Harold de Jong, commandant van de school.

Buitenland

• Gisteren is een Turks militair vliegtuig met medische voorraden en beschermingsmiddelen naar de
Verenigde Staten vertrokken om te helpen in de strijd tegen het coronavims. Volgens Turkse
autoriteiten levert Twldj e medische benodigdheden ‘op verzoek van [hun] NAVO-bondgenoot’.
(AR)

• De kapitein van een Britse duikboot is ontslagen omdat hij zijn bemanning, ondanks de coronacrisis,
toestond te barbequen. Het was niet het eerste incident waarbij zijn oordeel in twijfel werd getrokken,
naar verluidt waren er meer voorvallen geweest. Zijn vertrouwen en geloofwaardigheid werden
daardoor ondermijnd. (ANP; BBC; De Telegraaf)

• The Guardian schrijft dat de motieven van Moskou om Italië te helpen in de strijd tegen het coronavims
in twijfel wordt getrokken. De hulp wordt door waarnemers bestempeld als ‘propaganda’.

• In de Verenigde Staten gaan twee demonstratieteams van de Amerikaanse luchtmacht en de Amerikaanse
marine op ‘tour’ met F-16’s en F-18’s als teken van waardering van President Tnnnp voor de corona
frontljn. Gisteren gaven de straaljagers een (kleine) demonstratie in New York. (Trouw p.6;
Volkskrant p. 13)

• In een column in de Volkskrant (p.27) uit Marcia Luyten kritiek op de vermeende keuze van de EU om
het rapport over nepnieuws rond coronavims af te zwakken onder druk van China. Ze schrijft:
“Vrijheid en waarheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Juist in de week dat wij groot zouden
herdenken dat we 75 jaar geleden zijn bevrijd van de bezetter en zijn leugen, blijkt hoe fragiel de
waarheid is.”

• Briefschrijver Carljne Vos stelt in de Volkskrant (p.23) er wereldwijd 130 miljoen burgers extra in
hongersnood dreigen te komen door de coronacrisis. Volgens haar komt dit doordat voedselhulp in
oorlogslanden als Jemen, Syrië en Afghanistan tot stilstand komen als landen handelsbelemmeringen
opwerpen.

Krijgsmacht & Operaties

• De politierechter in Haarlem heeft een 33-jarige man negen maanden cel opgelegd voor het bezit van een
doorgeladen vuurwapen in een trein op Schiphol. De marechaussee arresteerde de man op 11 april na
een 1 12-melding. (ANP; RTL Nieuws; NQ$; De Telegraaf p.13)

• Michael P., die in 2019 veroordeeld werd voor de moord op Anne Faber, heeft samen met oud-
commando Admilson R. gewerkt aan een ontsnappingsplan uit de Penitiaire Inrichting in Vught, dat
meldt RTL Boulevard. Admilson R. werd samen met zijn broer in 201$ veroordeeld voor drie
roofinoorden. Na de ontdekking van het ontsnappingsplan is Admilson R. in een isoleercel geplaatst,



waarna hij met spoed is overgebracht naar de Penitentiafre Inrichting De Schie in Rotterdam. Michael
P. is geplaatst op de afdeling Beheersproblematische Gedetineerden van de Pl Vught.

• De EOD heeft gisteren een mortiergranaat verwijderd in Utrecht Lageweide. Het explosief werd eerder
op de dag gevonden door bouwvakkers. (; RTV Utrecht)

Parlement & Beleid

Bellingcat: Russïsche generaal geïdentificeerd als sleutel MH17-figuur

28/4 Bellincat, NOS, ANP
29/4 De Telegraaf p.lO; Trouw p.l 1; Nederlands Dagblad p.8; Volkskrant p.4; NRC Next p.l4

• Het internationale onderzoekscollectief Bellingcat zegt een hoge Russische generaal van
veiligheidsdienst F53, Andrei Ivanovitsj Burlaka, te hebben geïdentificeerd als een mogelijk
leidinggevend sleutelfiguur bij het neerhalen van vlucht MH1 7.

• Het onderzoek van Bellingcat volgde nadat het door Nederland geleide, internationale onderzoeksteam,
het Joint Investigations Team (JIT), een reeks opnames van telefoongesprekken publiceerde. Op deze
opnames uit de periode vôér het neerhalen van MH17, zou te horen zijn hoe pro-Russische
separatisten in Oost-Oekraïne telefonisch overleggen met Russische functionarissen.

• In deze telefoongesprekken wordt naar hem verwezen als Vladimir Ivanovitsj, maar volgens het
onderzoeksteam van Bellingcat is zijn ‘ware identiteit’ Andrei Ivanovitsj Burlaka.

• Burlaka zou een, volgens Bellingcat, ‘cruciale’ rol hebben gespeeld in het verplaatsen van wapens van
Rusland naar Oekraïne en moet daarom ook autorisatie hebben gegeven voor het verplaatsen van de
Buk-raketinstallatie waarmee het vliegtuig uit de lucht is geschoten.

• Het Openbaar Ministerie heeft volgens het ANP gezegd dat het de bevindingen van Bellingcat grondig
zal bestuderen, maar onthoudt het zich verder van commentaar op de conclusies omdat het onderzoek
nog lopende is.

Verder in het nieuws...

• Het ministerie van Defensie heeft de GGD verzocht om na te gaan hoeveel mensen in Herwijnen de
spierziekte ALS hebben (gehad) en deze cijfers te vergelijken met de rest van Nederland. Bewoners
van Herwijnen zien een verband tussen ALS en diverse bronnen van elektromagnetische straling die
Herwijnen al jaren heeft. Nu Defensie een nieuwe militaire radar wil plaatsen in het dorp, wilt de
Tweede Kamer opheldering hebben. (De Gelderlander)

Buitenlands nieuws

• Britse Prins Harry heeft een nieuw initiatief gelanceerd, ‘HeadFIT’, dat zich focust op het bieden van
mentale hulp aan Britse militairen. Het is het eerste grote project dat Prins Harry aankondigt sinds hij
zijn functies heeft neergelegd. HeadPIT is een online platform dat zowel Britse militairen als
veteranen 24/7 zal gaan ondersteunen met mentale zorg. (RTL Nieuws)

• Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft drie, al eerder uitgelekte, video’s vrijgegeven waarop
ongeïdentificeerde vliegende objecten te zien zijn. De beelden zijn in 2004 en 2015 gemaakt door
piloten van de marine. (NOS; Trouw p.2; De Telegraaf p.9)



• Er is een onderzoek gestart naar de Braziliaanse president Jair Bolsonaro op verdenking van
machtsmisbruik. Mocht Bolsaro dit jaar nog worden afgezet door het congres, dan neemt
vicepresident en oud-legergeneraal Hamilton Mouro de macht over. Volgens het zou dat de
macht van de militairen in Brazilië verder verankeren. Ook meldt de krant dat in de Braziliaanse
media een coup niet wordt uitgesloten. (Reuters; NRC Next p.16; Volkskrant p.l5)

• Bij een bomaanslag bij een markt in de Syrische stad Afrmn zijn gisteren tientallen mensen overleden. De
stad staat onder controle van de Turkije, die claimt dat de Syrisch-Koerdische militie YPG achter de
aanslag zit. (NOS; Trouw p.l3)

• Bij protesten in Libanon is een demonstrant om het leven gekomen. De demonstranten uitte hun woede
over de economische situatie in het land op bankfilialen door ruiten in te gooien en zeker één kantoor
in brand te steken. Militairen schoten met rubberkogels en traangas op de menigte. Er werd volgens
het leger ook met scherp geschoten, maar enkel in de lucht. (NOS)

75 jaar vrijheid

• Het Nationaal Committee 4 en 5 mei maakt het mogelijk om, ondanks het coronavirus, op 4 mei toch
bloemen te leggen op oorlogsmonumenten. Particulieren en bedrijven kunnen een bedrag van €4,50
doneren en zo een digitaal bloemetje leggen bij één van de 75 door de Organisatie geselecteerde
oorlogsmonumenten. (NOS; Het Parool)

• Nationaal Monument Kamp Vught toont op 4 mei een speciale herdenldngsuitzending die via het intemet
en via Omroep Brabant te zien is. De traditionele herdenking op het kamp zelf kan vanwege het
coronavirus niet doorgaan. (f)

Berichten op Defensie.nl

• Defensie volop aan de bak in Caribisch gebied (Link)

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. 1f 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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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Wednesday, May 13, 2020, 5:52 PM
To: rijksoverheid.nl>; “ mindef.nl’

mindef.nl>; ‘ mindef.nl’ mindef.nl>;
mindef.nl” mindef.nl>

Cc: rijksoverheid.nl>
Subject: RE: coalitie West Betuwe gevallen

Collega’s,
Ik heb contact gehad met en uitgelegd dat er morgen geen vaste Kamercie is waar dit onderwerp geagendeerd
staat.
Ik heb wel bevestigd dat er morgen overleg met Stas is.
Kennelijk was op de hoogte van dit overleg maar heeft de overdracht voor wat ruis gezorgd.
Ik heb aanvullend afgesproken dat ik maandagochtend contact heb met de gemeente over 2 onderwerpen
1 Nieuwe (voorlopige) afspraak over bestuurlijk contact
2 Update over het proces nav het overleg van morgen.
Groet,

rijksoverheid.nl>
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 15:54
Aan: mindef.nl’ < mindef.nl>; ‘mindef.nl
CC: rijksoverheid.nl>;

rij ksoverheid.nl>
Onderwerp: coalitie West Betuwe gevallen
Urgentie: Hoog
Heren, mogelijk al bekend maar de gemeente meldt mij net dat de coalitie is gevallen en dat wethouder uit
haar functie is gezet. wil heel graag contact hebben met iemand van jullie die hem kan informeren over welk
vraagstuk er blijkbaar morgen wordt besloten door de kamercie Defensie.
Kan een van jullie hem bellen?

Groeten

Omgevingsmanager

Cluster Ruimte 1 Sectie Omgevingsmanagement
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement 1 Directie vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Stationsplein West 301 6811 KM 1 Arnhem 1
Postbus 16169 1 2500 BD 1 Den Haag 1

M +31
E riiksoverheid.nI
W http://www.riiksvastgoedbedriif.nI

Dit bericht ken informatie be’atten die niet voor u is bestemd Indien u net degeadiesseeide bent of dii bc-ichl Lsra:iijk aan u is
toegezonden woidt u E’znzi dat aan de afzender te melden en het beticht ie veijderen De Slaat .tdl geen aarsll elifrhio voor

vchsd& van :jeie aard ook. die eihand houdt net verbonden aan het eieKtioniçh van Eer .cl-lei
This message may contain inforirrarnn that is not :enec fo you t you are ror the .i&s-v or tht messous sent t you hy
misiae you lCiUC55Ci to inform the sender and derete the message The State azn:f no liabrirty for ;rv of any kind restiltina from

rsvs ieent in the electionic transmission of messages
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From: ‘ rijksoverheid.nl>
Sent: Thursday, May 14, 2020, 5:18 PM
To: ‘ mindef.nl’ < mindef.nI>; mindef.nl”

mindef.nJ>; tno.nl < tno.nl>;
@mindef.nl @mndef.nl>; rijksoverheldni>

Cc: “ mindef.nI” mindef.nl>
Subject: RE: mail aan radarstations: FW: ALS

Ik kan er in elk geval niet bij.
Groet,

Ronald

Oorspronkelijk beric
Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: donderdag 14 mei 2020 16:49
Aan: mindef.nl; tno.nl; JM.Esser@mindef.nl;

rij ksoverheid. nl>;
rijksoverheid. ni>

CC: mindef.nl
Onderwerp: mail aan radarstations: FW: ALS

Beste Herwijnen—collega’s

Ter info: er waren de laatste weken slechts twee serieuze mailtjes gestuurd
aan radarstations. Ben ik de enige die daarbij kan?

Mg

Original Message
from: %radarstations, BS/AL/HDB < @mindef.nl>
Sent: donderdag 14 mei 2020 16:47
To: ‘ bbo-advies.nl>
Subject: RE: ALS

Geachte

Dank voor uw bericht.

In de recent beantwoorde kamervragen (ook te vinden onder downloads op de
website radarstations) staat het volgende over ALS:

Vraag 45.
Klopt het dat Franse onderzoeken spreken van een significant verhoogd risico
op de ziekte ALS in geval van GSM-antennestations? Klopt het dat er geen
wetenschappelijke eindconclusie mogelijk is die uitsluit dat straling geen
ALS veroorzaakt?
46.
Klopt het dat in Herwijnen ALS 36 maal zo vaak voorkomt als gemiddeld? Waarom
wordt er geen onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan en het eventuele
verband met straling?



TNO is op de hoogte van één Frans onderzoek waarin een statistisch
significante verhoging van liet relatieve risico tussen ALS en de aanwezigheid
van GSM-basisstations is gerapporteerd. In het TNO—rapport
gezondheidseffecten wordt op de conclusies en toepasbaarheid van dit Franse
onderzoek in paragraaf 2.4.3. nader ingegaan. Wetenschappelijk kan niet
worden uitgesloten dat niet-ioniserende straling ALS kan veroorzaken. Het
TNO-rapport licht dit nader toe.

Aan de GGD is naar aanleiding van deze vraag verzocht om de aantallen ALS in
Herwijnen te bevestigen en een vergelijking met gemiddelden in Nederland te
duiden. Echter de GGD is vanwege Covid-19 op dit moment niet in staat dat te
doen.

Er wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan om de oorzaak (of oorzaken) van
ALS te achterhalen. Een relatie tussen de aanwezigheid van hoogfrequente
elektromagnetische velden en het veroorzaken van ALS is niet aangetoond. Op
dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de voorgenomen radarinstallatie tot
een verhoging van het aantal ALS patiënten kan leiden. In het TNO-rapport
gezondheidseffecten, hoofdstuk 2.4 wordt dit toegelicht.

Defensie is nu in afwachting van de nadere informatie van de GGD.

Hoogachtend,

Team radarstations.

Original Message
From: bbo-advies.nl>
Sent: zaterdag 2 mei 2020 09:02
To: %radarstations, BS/AL/HDB <radarstations@mindef.nl>
Subject: ALS

Ik wil geen betweter zijn maar probeer een mogelijke bijdrage te leveren aan
een onderzoek zo dat er al is. In De Telegraaf las ik een artikel over de
ongewone uitbraak van Corona doden in Kessel(L) met als mogelijke oorzaak een
benefiet avond voor ALS Patiënt uit dat dorp. Laat nu ook in Kessel - Eik een
Steenfabriek aanwezig zijn. Als HTS’er Keramiek valt mij dat op

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Original Message
From: < bbo—advies.nl>
Sent: donderdag 30 april 2020 13:22
To: %radarstations, BS/AL/HDB <radarstations@mindef.nl>
Subject: ALS

Het is angstaanjagend dat in Herwijnen zoveel ALS patiënten zijn vastgesteld.
Ook in Heerewaarden is een hoog percentage personen aan de gevolgen van ALS
overleden.
Kan het zijn dat de aanwezigheid van Steenfabrieken in Herwijnen en
Heerewaarden daar invloed op heeft?
Bezorgde betrokken inwoner van Dreumel
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From: ‘ BS/AL/DJZ” < mindef.nI>
Sent: Friday, May 15, 2020, 6:33 PM
To: ‘

., BS!AL/DJZ/CI. NTRH” @mindef.nI>
Cc: ‘ BS/AL/DJZ/CI BST” < mindef.nI>;

AUHDB” mindef.nI>
Subject: Re: Vraag van Stas

dank voor jouw inspanningen. Het is ook best een lastig verhaal.
Het gaat de Stas om mogelijkheden om de betrokkenheid burgers te borgen in tijden van Corona.
Lijkt mij iets voor BZK, omdat het om alternatieven gaat voor de gebruikelijke
publieksbij eenkomsten.
Volgens mij moeten we dit met BZK voorbespreken, voordat we dit in een ICCB en MCCB aan
de orde kunnen stellen. Bovendien zou het dan niet door defensie moeten worden ingebracht
maar door BZK.
Al met al lijkt mij dit niet iets voor de korte termijn van volgende week.
Met vriendelijke groeten,

Van:” ., BS/AL/DJZ/CL NTRH” @mindef.nl>
Datum: vrijdag 15 mei 2020 om 18:00:44
Aan:” BS/AL,DJZ” < mindef.nl>
Onderwerp: fwd: Vraag van Stas

Kun je iets meer duiding geven
Dank & groet,

Van:” , EMSD, BS/AL/DS/DOP$” @mindef.nl>
Datum: vrijdag 15 mei 2020 om 17:50:57
Aan: r., BS/AL/DJZ/Cl. NTRH” @mindef.nl>,”
LKOL, B S/AL/DS/DOP S/J3 OP$/SieNatOps” (mindef.n1>
Cc:” , BS/AL/DS/DOPS/J3 OPS” < @rnindef.nl>
Onderwerp: Re: Vraag van Stas

Met alle liefde, maar dan heb echt meer info nodig. Wat wil ze bereiken?

Commodore-vlieger
Plaatsvervangend Directeur Operaties

Van: B S/AL/DJZ/Cl. NTRH” (mindef.nl>
Datum: vrijdag 15 mei 2020 om 16:43 :30
Aan:” CDRE, EMSD, BS/AL/DS/DOPS” < @mindef.nl>,
EA, LKOL, B S/AL/DS/DOPS/13 OPS/SieNatOps” mindçfi>
Cc:” , BS/AL/DS/DOPS/13 OPS” < @mindef.nl>
Onderwerp: Vraag van Stas

Arnoud, Edgar,



Van begreep ik dat de Stas graag in de l/MCCb geadresseerd zou willen zien dat door de COVID-19
maatregelen de zogenaamde burgerparticipatie (inspraak) in allerlei vastgoedtrajecten niet door kan gaan,
waardoor die trajecten vertragen. Aanleiding was volgens mij de problematiek in Herwijnen.
Zien jullie kans dit onder de aandacht te brengen? Misschien heeft meet achtergrondinfo.
Bij voorbaat dank,
Mvg
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From: ‘ rijksoverheid.nl>
Sent: Wednesday, May 20, 2020, 9:58 AM
To: “ mindef.nl” < mindef.nl>; “ mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ mindef.nl” mindef.nl>
Subject: Planning Herwijnen

Collega’s,
Hierbij even een update over de planning Herwijnen.

zoals ik gisteren al voorwaardelijk aankondigde in ons telefoongesprek is de planning van aanstaande vrijdag in de post tas
van de Stas niet haalbaar.
Dit komt door de vraag die ze gesteld heeft over de consistentiecheck met de kamerbrieven die in het verleden zijn uitgegaan.
Voor die check hebben we deze week echt nodig, met dank voor de extra ondersteuning die je daar in kon bieden.
Ik heb de impact van die vraag tijdens het overleg afgelopen donderdag onderschat, mijn excuus hiervoor.
Als die check vrijdag afgerond is hebben we volgende week donderdag (28 mei) een definitief concept, wat 29 mei aangeboden
kan worden.
Als daar 3juni akkoord op is kunnen we 12juni publiceren.
Ik wil daarbij wel open laten of we dat ook moeten willen.
Ik heb van inmiddels begrepen dat er AD is op 11juni.
Deze data zitten nu zo kort op elkaar dat ik met ook kan voorstellen dat we 19juni publiceren.
In beide gevallen adviseer ik om de inspraaktermijn op te rekken naar 8 weken, de digitale bijeenkomsten vinden dan nog
steeds plaats voor de start van de zomervakantie.
De Stas gaf aan nog niet te beslissen over publicatiedatum omdat ze ook West-Betuwe wil consulteren.
Ik heb daar maandag over gesproken met de betrokken ambtenaar en het bestuurssecretariaat.
Vervolgens is maandagavond het college in zijn geheel gevallen.
Het contact moment met de burgemeester is als gevolg van deze omstandigheden pas vanmiddag om 16.30.
Ik neem in dat gesprek het aanbod van de Stas om zelf even contact met hem te hebben mee.
Verder heb ik ook de provincie gesproken. De gedeputeerden ruimte, duurzaamheid (ivm windmolens vvgb’s) en luchtvaart zijn
geïnformeerd.
Op dit moment is er geen behoefte aan verdere afstemming, zij beperken zicht tot het toetsen aan provinciaal belang.
Ik hou jullie op de hoogte.
Vriendelijke groet,

NB als er op basis van het definitieve concept nog een grootschalige revisie ronde moet plaats vinden moeten we rekening
houden met 1 week extra uitloop.
Revisie moet plaats vinden door SAB ivm uitwisselbaarheid van de bestanden in het formele ruimtelijke traject.

Dit bericht kan rntnnnat[e bevatten die niet voor u is hesrwri Indien u niet de geadresseeide bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden wordt u wwccnt dat aan de atzer,der te melden en het berichtte verwijderen De Staat aanvaardt neen aanspiakehpkheid voor
schade, van !.eikE aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het etaktronisch ,‘rzenden van benç’ten
This rnessage may contain nformation that is not intended for you 1f you a’e not the addressee or if this message was cent to you by
rnistake you are reqciestec to inform the sencrEi and delete the n-essvoe The State accepts no liability for namsoe of any kind resulting from
the sirs inherent in the electronc transmisson of messages
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From: )‘I @minezk.nI>
Sent: Wednesday, May 20, 2020, 5:31 PM
To: “ mindef.nl” < mindef.nl>
Cc: “ tno.nl” < tno.nl>;

ni>; ‘ mindef.nl” < mindef.nI>;
mindef.nI” mindef.nl>; “ mindef.nI’”

mindef.nI>
Subject: RE: Vragen over 5G-party line overheid

En wanneer staat het AD gepland?

Van:
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 17:30
Aan: mindef.nI’ < mindef.nl>
CC• tno.nl; ni>;

mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: RE: Vragen over 5G-party line overheid
Beste
Hartelijk dank voor je mail.
Ik kan hier volgende week wel wat voor aanleveren m.b.t. het onderwerp 5G en gezondheid. Zou ik het rapport mogen
ontvangen van TNO waar je naar verwijst?
Vriendelijke groet,

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 20 mei 2020 15:59
Aan: ) @minezk.nl>
CC: tno.nl; nl>;

mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl
Onderwerp: Vragen over 5G-party overheid
Goedemiddag collega bij EZK,
Van van TNO ontving ik uw emailadres. Ik werk voor de Staatssecretaris van Defensie
en bereid haar voor op een AO over het radarstation in Herwijnen. Bij dit debat begin juni zou aan de
orde kunnen komen hoe de 5G-ontwikkelingen verlopen. Ook of zij op de hoogte is van eventuele
schadelijke impact.
In de regio Herwijnen zijn er zorgen dat over de ‘samengestelde blootstelling voor straling’ vanwege de
aanwezigheid van scheepvaart, 3-4-SG, de KNMI-radar en dan straks ook een defensieradar. TNO heeft
een rapport geschreven waaruit blijkt dat ook de ‘samengestelde straling’ ruim onder de ICNIRP
richtlijnen van 1998 en 2020 vallen.
Ik ben op zoek naar-wat ik maar even noem- de party line van de overheid waar onze staatssecretaris op
terug kan vallen wanneer haar gevraagd wordt naar de impact van 5G op gezondheid. Waarschijnlijk zijn
er ook gerechtelijke uitspraken over deze kwestie die steeds meer in de aandacht geraakt.
Mocht u begin volgende week enkele verwijzingen voor mij (of onze werkgroeplid van EZK)
hebben, dan houd ik mij zeer aanbevolen. Graag even uw reactie of u in staat bent deze informatie aan
te dragen. Waarvoor alvast dank.
Hoogachtend,
Kolonel
Defensie Integraal Beleid

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
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From: “ rijksoverheid.nI>
Sent: Wednesday, May 20, 2020, 6:34 PM
To: II mindef.nI’ < mindef.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nI>; ‘ mindef.nI”1 mindef.nI>
Subject: Update Herwijnen, verzoek aan

Beste collega’s,
Ik heb hierbij nog een laatste update.
Ik heb vanmiddag met Servaas Stoop, burgemeester van West Betuwe, gesproken.
Hierbij een korte samenvatting.
Ik heb hem bijgepraat over de huidige stand van zaken
Opzet procedure, inzicht in inspraak en planning AO
Hij gaf aan uitstekend inzicht te hebben in hoe de procedures lopen, zowel de behandeling in het AO als de RCR
(en gaf daarmee direct aan dat divers fracties in zijn ogen niet de hele realiteit met de belanghebbenden delen)
Daarnaast heb ik hem gevraagd of hij behoeft had aan contact met de staatssecretaris.
Zijn antwoord was dat hij haar graag even wilde spreken.
Waarbij hij aangaf dat hij er begrip voor heeft dat de RCR procedure door moet, maar dat publicatie van de RCR na het AO (maar
wel voor de zomer) in zijn ogen wenselijk zou zijn.
Daarnaast heeft hij inzicht gegeven in de actuele bestuurlijk situatie.
Maandag is er een motie van wantrouwen aangenomen tegen het hele college
Dinsdag hebben alle 4l de wethouders, dus inclusief besloten om voorlopig aan te blijven.
Het is wel het streven dat er voor de zomer een nieuwe coalitie is.
Op basis van deze info heb ik de controle vraag gesteld of contact tussen de Stas en hem dan wel wenselijk was.
Of hij wethouder dan niet in de weg zat.
Zijn antwoord was dat als het contact over het proces gaat (en dan met name de bestuurlijke continuïteit) dat dat geen
probleem is.
Hij wil de Stas graag even spreken en meldt het resultaat daarvan terug in het College van B&W.
Kunnen jullie aangeven hoe en wanneer dat wordt ingepland.
Alvast dank,
Vriendelijke groet en een fijne Hemelvaart,

Dit bericht kort nfct t atv bvotrer. die riet voor u is bestemd Indien u niet e geadresseerde bent of dit bericht abusievelitk aan u is
toegezonden wordt u verzocht bot aan de afzender te melden en het berichtte verijderen De Staat aanvaardt neen aansprakelijkheid voor
schade van welke aard ook Ure verband houdt met risicos verbonden een het elekrronisch verzenden van hei ichten
This message may contain information that is not inrendeci for you 1f you are not the vddressee or if this message vas cent to you by
mistake you vie requested to inform the sender and delete the iressage The State sccepts no Irability bi damage of any kind resjlting from
the isKs 11wrenr in the electi onc transn,ission of messcues
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From: rijksoverheid.nl>
Sent: Friday, May 29, 2020, 2:17 PM
To: mindef.nI’ < mindef.nI>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>
Cc: mindef.nl” mindef.nI>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>
Subject: FW: Rijksinpassingsplan Herwijnen
Attachments: 1 P_T_Broekgraaf 1 Herwijnen_VO-28052020.pdf; P_R_Broekgraaf 1
Herwijnen_VO_28052020. pdf; 1 P_V_Broekg raaf-1 _Herwijnen_201 9-03-1 3_A3.pdf; Kennisgeving
Voorontwerp militair radarstation Herwijnen .docx

Zoals telefonisch afgesproken hierbij de laatste versie van de plannen.
SAB was nog niet in het bezit van de laatste aanvullende onderzoeken geluid en straling. Dat is zeer waarschijnlijk een stukje
miscommunicatie geweest in de overdracht van naar mijzelf. Deze zijn dus nog niet opgenomen. De verwijzingen zijn
gearceerd. Dat wordt komende week in orde gemaakt, dat wordt ook de bijlagenlijst definitief gemaakt.
Verder zijn alle teksten aangepast conform de gedane tekstvoorstellen.
Daarnaast vind je ook nog de publicatie. Wij menen dat de onomkeerbaarheid niet als zodanig letterlijk moet worden genoemd
in de publicatie zelf. We hebben wel een zinsnede opgenomen dat er pas gebouwd wordt als er een definitief besluit is. Mogelijk
dat het persbericht ruimte geeft voor de onomkeerbaarheid. Dat moet dan even worden afgestemd tussen , dat is
onze communicatiedame en de voorlichter van de staatssecretaris.
Alvast dank.
Groet,

Dit bericht kar n’ vtie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de gev ressve ne bent of dit bericht abuvieielHl aan u is
toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en h&t bericht te verwijderen De Staat azrvaawt geen aansp vkelikred voor
scHeze van ::eye azci ook die verband houdt met risico’s zerbnden een het elektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for fOLi 1f you are not the addressee or if this messape was cent to you by
riisiake you are reqciesrec to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind.resulting from
the zFs inherent in the electronic transmission of messages
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From: ‘ tno.nl>
Sent: Wednesday, June 3, 2020, 9:57 AM
To: ‘ tno.nl>; ‘ )“ @tno.nl>;

mindef.nI” mindef.nl>
Cc: ‘ tno.nI>; ‘ t tno.nl>;

mindef.nl” < mindef.nl>
Subject: FW: New 3D radars in Holland

Ter info.

@ Kennelijk is er vanuit jouw Duitse collega een of andere toestemming nodig voor Fraunhofer
personeel om aandacht aan een militaire radar te schenken.
Vanuit Fraunhofer wordt namelijk aangegeven: “Since military radars are involved we would have to ask
our MoD for the permission to work on this topic. This should be a more or less formal aspect.
‘1

Wellicht is het gegeven de druk die op de tijdlijn zit al handig door jou eb voor te bereiden wie
vanuit de Duitse kant een toestemming aan Fraunhofer zou moeten geven.
G rt

T +311
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nI

nnM’atan
oi Ufe : —

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, Sent
for the in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages. woensd

ag3juni
2020 09:50
To: @fhr.fraunhofer.de>
Cc: tno.nl>; t tno.nl>
Subject: RE: New 3D radars in Holland
Dear dr.
1 would like to add the following information to request:

• The Dutch M0D representative is a general (one star).
• He speaks (and is willing to communicate in) German.

• His preference is to have a telephone call with Fraunhofer at Friday June 5th in the morning, or

at least in the beginning of next week. Definitely before Thursday June.
Hope this extra information is helpful.
Sincerely,

T +311
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nI

flflOton (— for 1118
< th

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this message was sent to you eil@tno.
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-maiI, nI>
for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of —

messages. Sent:
woensd

ag3juni 2020 09:33



To: n@fhr.fraunhofer.de>
Cc: tno.nl>;

tno.nl>
Subject: RE: New 3D radars in Holland
Dear
Out Ministry of Defense is going to formally ask Fraunhofer 1f they are willing to review TNO’s report on
radiation hazard, which has been written as a long-range surveillance radar (Thales SMART-L) is to be
placed close to the town of Herwijnen.To whom should the Ministry address this request? Is this
Knott?
Cordially,

TNO The Hague

From: @fhr.fraunhofer.de>
Sent: Tuesday, February 4, 2020 4:35 PM
To: ( tno.nI>
Cc: tno.nl>;

tno.nl>; Knott < @fhr.fraunhofer.de>;
tno.nl>

Subject: Re: New 3D radars in Holland
Dear Mr.

ok, so we will wait for further information.

Best

On 04.02.2020 10:43, ( wrote:

Dear Mr.
l’m afraid that It will take some time to address certain of your questions. Officially, the
Ministry of Defence has a ‘say’ 1f the Dutch TNO-report can go to Fraunhofer, It may take
several days before this permit is arranged.
Our calculations are not severely complex and we have used Microsoft Excel for this
purpose. We’d be glad to share the spreadsheet with you.
Cordially,

From: @fhr.fraunhofer.de>
Sent: Monday, February 3, 2020 5:50 PM
To: t tno.nl>
Cc: tno.nl>;

tno.nl>; Knott< @fhr.fraunhofer.de>
Subject: Re: New 3D radars in Holland
Dear Mr

thank you very much for this information. Since military radars are involved we would have
to ask our MoD for the permission to work on this topic. This should be a more or Iess
formal aspect.



The administrative part concerns our calculation of the project. For this, we need to
estimate our tasks as detailedly as possible, so we can send you an offer. Ideally, could you
share the Dutch version of the report with us in advance? So we could come up with a
rough estimate of our costs for evaluating your report and writing the review.

From the technical point of view, 1 guess that our task would be to evaluate your
cumulative analysis, e.g. by some Matlab scripts, is that right? Of course, we would need
an English translation for this.

Best regards,

On 03.02.2020 17:08, t wrote:

Dear Mr
Thank you for your e-mail message.
The radar system in question is generally referred to as a ‘military’ radar. It is
a 3D radar operating in the L-band, the Thales SMART-L MM, which you can
find on the Internet.
In its report, TNO has considered cumulative effects, caused by
SMART-L primary radar (PSR)
SMART-L secondary radar (MSSR)
Communication services, 2G, 3G, 4G, 5G
Navigation radars of ships sailing upon a nearby river
In-home appliances (DECT, W1F1, ...)
In The Netherlands, the guidelines as described by ICNIRP are in use.
It is likely that the TNO report will be translated to English (it is now written in
the Dutch language).
My expectation is that my colleague, and me will visit the
‘independent third party’, to discuss our analysis, and to answer questions. 1
would guess that reading the report and understanding the analysis that was
performed requires few days.
Cordially,

TNO The Hague

From: @fhr.fraunhofer.de>
Sent: Monday, February 3, 2020 4:52 PM
To: t tno.nl>
Cc: @fhr.fraunhofer.de>
Subject: Re: New 3D radars in Holland
Dear Mr.

thank you very much for your email.



Could you please let us know a few more details about this request? Does
this include military or civilaspects of radar systems?

Thank you very much!
Best regards,

On 03.02.2020 15:10, t wrote:

Dear Mr
Could you please contact me on RadHaz aspects of two new 3D
radar systems in Holland? The Dutch state-secretary (under
minister) wants a review on TNO’s radhaz-report by an
independent third party. Ludger Leusacke told me that 1 should
contact you.
Cordially,

TNO The Hague
-f

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the
addressee or 1f this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e
mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the
risks inherent to the electronic transmission of messages.

Dr. -Ing.
Head of Department Antenna Technology and Electromagnetic
Modelling AEM
Teamleader Electromagnetic Modelling

Fraunhofer Institute for High Frequency Physics and Radar
Techniques FHR
Fraunhoferstra1e 20 1 53343 Wachtberg 1 Germany
Phone 1 Fax
mailto: @ fhr. fraunhofer . de
www. fhr. fraunhofer . de

Dr. -Ing.
Head of Department Antenna Technology and Electromagnetic Modelling
AEM



Teamleader Electromagnetic Modelling

Fraunhofer Institute for High Frequency Physics and Radar
Techniques FHR
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From: tno.nl>
Sent: Wednesday, June 3, 2020, 1 1:04 AM
To: “ mindef.nl” mindef.nl>;

tno.nI>;
‘ )“ @tno.nl>; @minbuza.nl’

@minbuza.nl>
Cc: tno.nl>; t tno.nl>;

mindef.nl” < mindef.nI>; ‘ mindef.nl’ < mindef.nI>
Subject: RE: New 3D radars in Holland

Bedankt voor je informatie. Zodra wij reactie vanuit Fraunhofer hebben zullen we deze gegevens met
jou en delen.
G rt

T +311
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nI

lnnotaflon
toi IifB &2

mindef.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you nI
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,
for the manner in which you usa it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of

messages.

@minde
f. n 1>
Sent: woensdag 3 juni 2020 11:00
To: tno.nl>;

tno.nl>; Agovic, K. (Kemo) <kemo.agovic@tno.nl>; kooistra@minbuza.nl
Cc: tno.nl>; t tno.nl>;

mindef.nl; mindef.nl
Subject: RE: New 3D radars in Holland

Vanuit de NLD ambassade in Berlijn (LtKol wordt met R&D in DEU Ministerie van Def contact gelegd
en worden zij ervan op de hoogte gebracht dat wij een vraag gaan stellen aan Frauenhofer. Als Frauenhofer een
naam van hun contactpersoon kan doorgeven dan kan gerichter vragen...

From: tno.nl>
Sent: woensdag 3 juni 2020 09:57
To: tno.nl>; ) @tno.nl>;

AL/HDB mindef.nl>
Cc: tno.nl>; ( tno.nl>;

AL/DS/DAOG < mindef.nl>
Subject: FW: New 3D radars in Holland
Ter info.

@ Kennelijk is er vanuit jouw Duitse collega een of andere toestemming nodig voor Fraunhofer
personeel om aandacht aan een militaire radar te schenken.
Vanuit Fraunhofer wordt namelijk aangegeven: “Since military radars are involved we would have to ask
our M0D for the permission to work on this topic. This should be a more or less formal aspect.

Wellicht is het gegeven de druk die op de tijdlijn zit al handig door jou eb voor te berëiden wie
vanuit de Duitse kant een toestemming aan Fraunhofer zou moeten geven.



doc 1446

From: ‘ t tno.nl>
Sent: Wednesday, June 3, 2020, 5:39 PM
To: ‘ mindef.nl° mindef.nl>;

tno.nl>; ‘ tno.nl>;
@tno.nl>; ‘ kooistra@minbuza.nl < @minbuza.nl>

Cc: ‘ tno.nl>; mindef.nl” < mindef.nl>;
mindef.nl” < mindef.nl>;

v @tno.nl>
Subject: RE: New 3D radars in Holland

Heren,
De beoogde reviewer, heeft contact gehad met zijn ‘manager’, De
uitkomst is dat Fraunhofer graag wil dat de reviewer direct door NL-MinDef wordt benaderd. Zijn
gegevens zijn:

Head of Department Antenna Technology and Electromagnetic Modelling (AEM)
Teamleader Electromagnetic Modelling
Fraunhofer Institute for High Frequency Physics and Radar Techniques (FHR)
Fraunhoferstrae 20
53343 Wachtberg
Germany
Phone+ 1 Fax
mailto: @fhr.fraunhofer.de
www.fhr.fraunhofer.de<http://www.fhr.frau nhofer.de>
NB: Vanwege de COVID-19-perikelen werkt Fraunhofer personeel zoveel mogelijk vanuit huis. Ik heb

om zijn mobiele nummer gevraagd, zodra ik dit heb geef ik het door.
Vriendelijk groetend,

From: mindef.nl mindef.nl>
Sent: Wed nesday, June 3, 2020 11:00 AM
To: tno.nl>;

tno.nl>; @tno.nl>; @minbuza.nl
Cc: tno.nl>; t tno.nl>;

mindef.nl; mindef.nl
Subject: RE: New 3D radars in Holland

Vanuit de NLD ambassade in Berlijn fLtKoI wordt met R&D in DEU Ministerie van Def contact gelegd
en worden zij ervan op de hoogte gebracht dat wij een vraag gaan stellen aan Frauenhofer. Als Frauenhofer een
naam van hun contactpersoon kan doorgeven dan kan gerichter vragen...

From: tno.nl>

Sent: woensdag 3 juni 2020 09:57

To: tno.nl>; ) < @tno.nl>;
AL/HDB mindef.nl>

Cc: tno.nl>; t tno.nl>;
AL/DS/DAOG < mindef.nl>

Subject: FW: New 3D radars in Holland
Ter info.
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Wednesday, June 10, 2020, 10:58 AM
To: “ @mindef.nl” @mindef.nl>; mindef.nI” < mindef.nl>;

mindef.nI’ < mindef.nI>; mindef.nl”
mindef.nl>

Cc: @mindef.nl’ mindef.nI>
Subject: RE: Gesprek NRC

Allen,
Ik heb gisteren reactie gekregen van de GGD op mijn vraag of de info van ALS centrum ook kan worden gezien als info via de
GGD.
Het antwoord was als volgt:
De reactie van het platform EMV mag gezien worden als info van/via de GGD
De reactie van het ALS-centrum kan NIET gezien worden als info via de GGD, deze kan wel worden gebruikt.
Daarmee is onderstaande tekst in de mail van Jurriaan wat mij betreft kloppend.
Aanvullend heb ik vandaag nog met de GGD gesproken.
Zij hebben (eindelijk) concreet informeel aangegeven eigenlijk geen vragen te willen beantwoorden van Defensie omdat zij
werken in opdracht van de gemeente (die tegen deze ontwikkeling is) en dat hun werk ten dienste staat van de inwoners.
Dat maakt dat we eventuele vervolgvragen m.i. beter direct uit kunnen zetten bij de relevante kenniscentra.
Vriendelijke groet,

Van: J @mindef.nl <J @mindef.nI>
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 17:55
Aan: mindef.nI; mindef.nl; mindef.nl;

rijksoverheid.nl>
CC: @mindef.nl
Onderwerp: RE: Gesprek NRC

Snap ik. Die zin over valideren wil ik ook niet toevoegen. Dit is wat ik wil sturen als tegenvoorstel:
“Defensie heeft aan de GGD Gelderland-Zuid en het ALS centrum gevraagd om te kijken of de ALS cijfers onder
bewoners in de gemeente Herwijnen significant afwijken van het landelijk gemiddelde. Defensie gaat uit van de
beschikbare wetenschappelijke kennis,,Er is geen wetenschappelijk bewijs dat er een causale relatie bestaat”, zegt

Echter als ik dit stuur kan de journalist mij wel een vervolgvraag stellen over hoe de instanties hebben gereageerd.
Dan moet ik wel een antwoord hebben, mocht die vragen komen (wat ik dus niet zeker weet) dan wil ik
aangegeven, zoals volgens mij ook in het gesprek naar voren komt dat dit nog wordt gevalideerd.

Mvg

Van: BS/AL/HDB < mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 9 juni 2020 17:51
Aan: /AL/DCO @mindef.nI>; AL/D5/DAOG

mindef.nl>; AL/HDB mindef.nl>;’
riiksoverheid.nl>

CC: AL/HDB/PROJ DGB mindef.nl>
Onderwerp: RE: Gesprek NRC
All en,
De notitie is geen exacte weergave van de precieze bewoording, dat was onmogelijk om te notuleren. Daar waar
mogelijk zijn wel belangrijke steekwoorden of phrasen gequote. In dit geval wat het geen quote. Mijn voorstel is
om te hanteren wat we NRC toesturen.
Ik zal daarmee de onderstaande tekst opnemen in de gespreksnotitie en de zin over valideren verwijderen:
“Defensie heeft aan de GGD Gelderland-Zuid en het ALS centrum gevraagd om te kijken of de ALS cijfers onder
bewoners in de gemeente Herwijnen significant afwijken van het landelijk gemiddelde. Defensie gaat uit van de



beschikbare wetenschappelijke kennis,,Er is geen wetenschappelijk bewijs dat er een causale relatie bestaat’ zegt

Groet,

From: AL/DCO @mindef.nI>
Sent: dinsdag 9juni 2020 17:41

To: BS/AL/HDB < mindef.nl>; AL/DS/DAOG

mindef.nl>; AL/HDB mindef.nl>;’

riiksoverheid.nl>
Cc: AL/HDB/PROJ DGB mindef.nl>
Subject: RE: Gesprek NRC
All,
Ter aanvulling. Lees nu de gespreksnotitie van terug. Bij de vraag over ALS staat het volgende: “Wij hebben
de GGD en het ALS-centrum gevraagd om het aantal gevallen van ALS in de omgeving te duiden of deze significant
verhoogd is. Deze gegevens worden nu gevalideerd. Er is nergens bewijs van een causaal verband tussen ALS en de
radar.”
Oftewel bij vragen van NRC hoe GGD en ALS-centrum hebben gereageerd, lijkt het mij verstandig om consequent te
zijn dat deze gegevens nu worden gevalideerd.
Mvg

Van: BS/AL/DCO
Verzonden: dinsdag 9juni 2020 17:24
Aan: BS/AL/HDB < mindef.nl>; AL/DS/DAOG

mindef.nl>; AL/HDB mindef.nl>;

riiksoverheid.nl>
CC: AL/HDB/PRO] DGB mindef.nl>
Onderwerp: RE: Gesprek NRC
Collega’s,
Net even met gesproken face-to-face gesproken voor een concreet voorstel aan NRC voor de feitelijke
onjuistheid die nu in het artikel staat. Zoals aangegeven staat er nu:
“Defensie laat onderzoeken of er een verband bestaat tussen ALS en straling. Dat onderzoek is nog niet
afgerond, wel gaat Defensie vast uit van de voorlopige conclusies.”
Laten veranderen in:
“Defensie heeft aan de GGD Gelderland-Zuid en het ALS centrum gevraagd om te kijken of de ALS cijfers ander
bewoners in de gemeente Herwijnen significant afwijken van het landelijk gemiddelde. Defensie gaat uit van de
beschikbare wetenschappelijke kennis ,,Er is geen wetenschappelijk bewijs dat er een causale relatie bestaat’ zegt

NRC journalist gaat dan ongetwijfeld vragen wat de GGD en ALS centrum hebben geantwoord op onze vraag over
ALS cijfers onder bewoners Herwijnen. Ik zou dan willen aangeven dat zij hebben aangegeven dat
onderzoekspopulatie te klein was maar dat ook zij uitgaan van het feit dat er geen causale relatie is tussen ALS en
radarstraling.
Verneem graag of jullie kunnen leven met de zinsnede die ik wil sturen naar NRC en het antwoord op de mogelijke
vraag van NRC wat de reactie was van GGD en ALS centrum.

Woordvoerder

Sectie Beleid en Parlement
Directie communicatie
Ministerie van Defensie
H-gebouw 1 Kalvermarkt 32 1 2511CB Den Haag 1 H-422
Postbus 20701 1 2SOOES 1 Den Haag 1 MPC 58B

MDTN’
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@mindef.nI
http://wwwdefensie.nI

Van: BS/AL/HDB < mindef.nI>
Verzonden: dinsdag 9juni 2020 17:10
Aan: AL/DS/DAOG < mindef.nl>; Esser, JM, B5/AL/DCO

<JM.Esser@mindef.nl>; AL/HDB mindef.nl>;

rij ksoverheid.nl>
CC: AL/HDB/PROJ DGB mindef.nl>
Onderwerp: RE: Gesprek NRC
Ze hebben inderdaad wel gereageerd, maar dat hebben we nog niet naar de buitenwereld gecommuniceerd.
Immers, hebben we dat bericht afgelopen week ontvangen. Dat is iets wat de Stas in het komende debat kan
mededelen, maar is bij het verschijnen van dit artikel nog niet bekend.

From: AL/DS/DAOG < mindef.nl>
Sent: dinsdag 9juni 2020 17:03
To: AL/DCO @mindef.nl>; AL/HDB

mindef.nl>; rijksoverheid.nl>
Cc: AL/HDB/PROJ DGB mindef.nl>;
BS/AL/HDB < mindef.nl>
Subject: RE: Gesprek NRC
NB: beware: we moeten consistent blijven: stas meldt op 20 april dat we GGD hebben gevraagd. Dat is zo en
moeten we nmm zo laten.
Zij vormen de spil. Onze contacten met ALS-centrum zijn meer informeel. Als we die melden (wat geen onwaarheid
is) dan krijg je de vervolgvraag: ‘maar u bent toch bij de GGD gaan vragen?’
En zoals net gesteld, ze hebben wel gereageerd!
Volgens mij wachten we nergens meet op, in de wetenschap dat nieuwe wetenschappelijke inzichten eventueel in.
theorie plannen kunnen gaan verstoren.
Mvg

From: AL/D5/DAOG
Sent: dinsdag 9juni 2020 16:53
To: BS/AL/DCO @mindef.nI>; AL/HDB

mi ndef. ni>
Cc: AL/HDB/PROJ DGB mindef.nl>;
BS/AL/HDB < mindef.nl>; rijksoverheid.nl>

Subject: RE: Gesprek NRC
Jurrian,
Nee, we hebben GGD Gelderland Zuid gevraagd de aantallen te duiden. Die zouden daarvoor contact opnemen
met het ALS-centrum Utrecht. Dat ging traag. Onze RVB omgevingsmanager benaderde daarna dit ALS-centrum zelf
en vroeg hen via de GGD te reageren. Dat is inmiddels gebeurd. Ze kunnen het niet exact duiden ivm te kleine
onderzoekspopulatie.
Ik weet niet wat er nu nog loopt, behalve dan ‘doorlopende algemene onderzoek naar verband straling en ALS’. Die
hebben we als defensie niet in gang gezet. En we wachten er ook niet op. we moeten het dopen met de huidige
stand van zaken van de wetenschap: ‘verband is niet aangetoond’.
Mvg

From: BS/AL/DCO @mindef.nl>
Sent: dinsdag 9juni 2020 16:47

To: AL/DS/DAOG < mindef.nl>;

AL/HDB mindef.nl>
Cc: AL/HDB/PROJ DGB mindef.nl>



BS/AL/HDB < mindef.nI>
Subject: RE: Gesprek NRC
Oke. Ik zie nu ALS stichting en GGD. Misschien is het handig om 1 van 2 te noemen. Heb nu ALS stichting genoemd
omdat we niet weten of de gevraagde duiding van GGD er gaat komen. Is dit akkoord:
Nu:
“Defensie laat onderzoeken of er een verband bestaat tussen ALS en straling. Dat onderzoek is nog niet
afgerond, wel gaat Defensie vast uit van de voorlopige conclusies.”
Voorstel verandering:
“Defensie heeft aan de ALS stichting gevraagd om te kijken of de ALS cijfers onder bewoners in de
gemeente in Herwijnen significant afwijken van het landelijk gemiddelde en of zij daar conclusies aan
kunnen verbinden. De ALS stichting heeft hier nog niet op gereageerd, wel gaat defensie uit van de
beschikbare wetenschappelijke kennis ,,Er is nergens bewijs dat er een causale relatie bestaat”, zegt

Woordvoerder

Sectie Beleid en Parlement
Directie Communicatie
Ministerie van Defensie
H-gebouw 1 Kalvermarkt 32 1 2511CB 1 Den Haag 1 H-422
Postbus 20701 1 2500E5 1 Den Haag 1 MPC 58B

MDTN
31 88368

M
@mindef.nI

http://www.defensie.nf

Van: AL/DS/DAOG < mindef.nI>
Verzonden: dinsdag 9juni 2020 16:43

Aan: AL/HDB mindef.nI>; /AL/DCO

@ mi nd ef. ni>
CC: AL/HDB/PROJ DGB mindef.nI>;
BS/AL/HDB < mindef.nI>
Onderwerp: RE: Gesprek NRC
Klopt

From: AL/HDB mindef.nI>
Sent: dinsdag 9juni 2020 16:39

To: /AL/DCO @ mindet.nl>; AL/DS/DAOG
mi ndef. ni>

Cc: AL/HDB/PROJ DGB mindef.nl>;
BS/AL/HDB < mindef.nI>
Subject: RE: Gesprek NRC
Jurriaan en
Let op we gaan GEEN onderzoek doen naar ALS en straling we hebben de ALS stichting gevraagd te kijken naar of
de aantallen gevallen in herwijnen echt afwijken van het landelijk gemiddelde en of zij daar conclusies aan kunnen
verbinden. Niet naar een onderzoek over causaliteit
Die indruk moet niet gaan bestaan
Correct zo

From: BS/AL/DCO @mindef.nI>
Sent: dinsdag 9juni 2020 16:36
To: AL/DS/DAOG < mindef.nl>;

AL/HDB mindef.nI>



Cc: AL/HDB/PROJ DGB mindef.nl>;
BS/AL/HDB < mindef.nl>
Subject: RE: Gesprek NRC
Dag
Jouw mening doet er wat mij betreft wel toe. Ben even aan het denken na en voorstel om bij NRC aan te leveren.
Kunnen we van:
“Defensie laat onderzoeken of er een verband bestaat tussen ALS en straling. Dat onderzoek is nog niet
afgerond, wel gaat Defensie vast uit van de voorlopige conclusies.”
Voorstel verandering:

Defensie heeft aan de GGD (welke GGD?) gevraagd om de ALS cijfers onder bewoners van Herwijnen te
duiden. De GGD heeft dit nog niet afgerond, wel gaat defensie uit van de beschikbare wetenschappelijke
kennis ,,Er is nergens bewijs dat er een causale relatie bestaat”, zegt
Mvg
J u rriaa n

Van: AL/DS/DAOG < mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 9juni 2020 16:30
Aan: /AL/DCO @mindef.nl>; AL/HDB

min def. n 1>
CC: AL/HDB/PROJ DGB mindef.nl>;
BS/AL/HDB < mindef.nl>
Onderwerp: RE: Gesprek NRC
Jurrian en
Voor zover mijn mening er toe doet: we hebben GGD gevraagd ALS-gegevens in Herwijnen te ‘duiden’. Dat is iets
anders dan wat NRC nu claimt:
Defensie laat onderzoeken of er een verband bestaat tussen ALS en straling. Dat onderzoek is nog niet
afgerond, wel gaat Defensie vast uit van de voorlopige conclusies.
Ja, we hadden (verleden tijd) TNO gevraagd ALS mee te nemen in hun onderzoek (al was het maar bij de
beantwoording van vragen hierover).
Maar NRC stelt dat we nu iets laten (tegenwoordige tijd) onderzoeken. Dat is toch net een slag anders dan ‘aan
GGD te vragen hoe het zit met ALS in die omgeving’.
Mvg

From: /AL/DCO mindef.nl>
Sent: dinsdag 9juni 2020 16:20
To: AL/HDB mindef.nl>
Cc: AL/HDB/PROJ DGB mindef.nl>;

AL/DS/DAOG < mindef.nl>; BS/AL/HDB < mindef.nl>

Subject: RE: Gesprek NRC

Zie onder. Maar een paar korte qoutes die journalist wil gebruiken. Even snel gecheckt, zie geen feitelijke
onjuistheden. Vind overigens vooral deze qoute van Zwamborn ,,Als ik in Herwijnen zou wonen, zou ik mijn kinderen
rustig naast de radar laten spelen.” Erg sterk. Lukt het om voor 1745 u te reageren?
“Beste

Zoals afgesproken hieronder de citaten van commodore en professor Zwamborn die ik

graag wil opnemen in het artikel dat wij morgen publiceren. Graag enkel kijken naar feitelijkheden. Lukt

het om mij hier uiterlijk om lSu op te antwoorden?
Dank en groeten,

Defensie wil de huidige radar in Nieuw-Milligen, die na ruim veertig jaar aan zijn eind is, vervangen. Twee

splinternieuwe radars komen ervoor in de plaats: een in het Friese Wier — die nu wordt gebouwd. De



ander moet in Herwijnen komen. Het gaat om Smart-L radars, gemaakt door techbedrijf Thales, een van
de meest geavanceerde radars in zijn soort.
De ronddraaiende radars, die nog het meest lijken op reusachtige stofzuigermonden, kunnen op
honderden kilometers vliegende objecten waarnemen — ook buiten de dampkring. Door specifiek te
richten, kan de radar zelfs tweeduizend kilometer ver kijken, van Nederland tot Portugal. Ze worden
ingezet om een deel van het NAVO-luchtruim te verdedigen, als dat nodig is.
,,Herwijnen is nu eenmaal de beste locatie voor een radar”, licht directeur
integraal beleid bij Defensie, de beslissing toe. ,,Het ligt centraal, de omgeving is plat.” Grote projecten
als deze roepen volgens de commodore altijd weerstand op bij de lokale bevolking. ,,Een nieuwe locatie
zoeken kost veel tijd en dan komt de nationale veiligheid in het geding.”
xxxxx
Defensie laat onderzoeken of er een verband bestaat tussen ALS en straling. Dat onderzoek is nog niet
afgerond, wel gaat Defensie vast uit van de voorlopige conclusies. ,,Er is nergens bewijs dat er een
causale relatie bestaat”, zegt
Onderzoeksinstituut TNO deed onderzoek naar de gezondheidseffecten van radarstraling. ,,We hebben
alles gemeten en berekend, maar de straling overschrijdt de geldende normen niet”, zegt hoogleraar en
stralingsexpert Ook zal de straling voldoen aan de nieuwe norm die in maart werd
gepubliceerd, maar Europees nog moet worden goedgekeurd, zegt hij. ,,Als ik in Herwijnen zou wonen,
zou ik mijn kinderen rustig naast de radar laten spelen.”

politieke redactie
NRC Handelsblad / NRC Next

+31
www. nrc. n 1

nrc>
nrc liandeisN.acbnrc next>nrc.nl>
Van: B5/AL/DCO
Verzonden: maandag 8juni 2020 18:28
Aan: AL/HDB mindef.nl>; tno.nl

tno.nl>;’ tno.nl’ < tno.nl>
CC: AL/HDB/PROJ DGB mindef.nl>;

AL/DS/DAOG < mindef.nl>; BS/AL/HDB < mindef.nl>
Onderwerp: Gesprek NRC
Commodore, Maarten,
Vandaag hebben wij contact gehad over het verzoek van NRC journalist Floor Boon. Journalist is bezig
met een artikel over het zogeheten Herwijnen dossier. In deze mail informatie over het gesprek morgen
met Floor Boon dat zal plaatsvinden op het ministerie van Defensie in Den Haag van 1230u - 1300. Het
bestaat uit twee gedeeltes inhoudelijk en logistiek.
Inhoudelijk

Journalist Floor Boon is bezig met een artikel over het Herwijnen dossier. Zij wil dit publiceren
aanstaande woensdag, aangezien er donderdag gedebatteerd wordt over vastgoed van Defensie in de
Tweede Kamer. Herwijnen is een van de punten die op de agenda staat. Voor haar artikel heeft Boon
gesproken met meerdere tegenstanders van de komst van de radar. Samengevat hekelen de



tegenstanders het bestuurlijke proces rondom de komst van de radars, de communicatie hierover en
maken zij zich zorgen over straling van de radar.
Insteek: Boon geeft aan dat zij de weerstand van de omwonenden wil optekenen in het artikel en wil
graag de kant van Defensie hierin meenemen. Alhoewel het artikel ongetwijfeld zeer kritisch wordt heeft
het meewerken aan het NRC verzoek voordelen. Het laat zien dat wij zelf transparant duiding willen
geven en kan tegenwicht geven aan de (ongenuanceerde) verhalen die er zijn. Alhoewel ihkv
verwachtingsmanagement moet worden opgemerkt dat het artikel hoogstwaarschijnlijk hoe dan ook
kritisch wordt.
Verdeling: Zoals besproken gaan Defensie en TNO gezamenlijk, vanuit hun eigen expertise en rol, duiding
geven bij de vragen die NRC heeft. Namens Defensie zal commodore het woord voeren
en namens TNO de heer

zal hoofdvragen beantwoorden over:

• Het belang van de radar voor Defensie;

• Het (bestuurlijke) proces zoals die nu is gelopen;

• Communicatie vanuit Defensie richting de omwonenden;

• Hoe Defensie tegen de weerstand van de regio aankijkt.

de fiches die zijn opgesteld voor het debat kunt u mijns inziens het beste
gebruiken voor de voorbereiding van de vragen.
De heer Zwamborn:

• De technische vragen over de radarstraling (zie ook gevoegde mail van de heer
met de schriftelijke vragen die reeds zijn gesteld door NRC).

Inzage: De citaten die de journalist wil gebruiken krijgen wij van tevoren te zien en kunnen we bezien op
feitelijke onjuistheden.
Logistiek
Teleconferentie: Bij het gesprek zijn naast commodore en de heer Zwamborn ook de
woordvoerders Maarten Lortzer (TNO) en Esser (Defensie). Wij zullen (op anderhalve meter
afstand) gezamenlijk in een geschikte ruimte zitten en via een videoverbinding connectie tot stand
brengen met de NRC journalist. Na een korte inleiding (over rol en taakverdeling) van ondergetekende
zullen wij het gesprek om 1230u starten en rond 1300u afronden.

Opvang: en als jullie zorgen dat jullie om 1200u aanwezig zijn bij de ingang van ministerie
van Defensie in Den Haag (ingang tegenover het gemeentehuis), dan sta ik jullie daar op te wachten en
zal jullie begeleiden naar de ruimte waar het gesprek zal plaatsvinden.
Via deze weg wil ik u reeds danken voor de geboden behulpzaamheid.
J.M. (Jurriaan) Esser
Woordvoerder

Sectie Beleid en Parlement
Directie Communicatie
Ministerie van Defensie
H-gebouw 1 Kalvermarkt 32 1 2511CB 1 Den Haag 1 H-422
Postbus 20701 1 2500ES 1 Den Haag l MPC 58B

MDTN
T
M

@mindef.nI
http://www.defensie.nI



Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde
bent of dit beticht 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. 1f 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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From: ‘ tno.nl>
Sent: Wednesday, June 10, 2020, 11:56 AM
To: “ mindef.nI” < mindef.nI>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>; “J @mïndef.nl” < @mindef.nl>;
@mindef.nl” mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

mindef.nl>
Cc: ‘

)‘ < tno.nl>
Subject: RE: Gespreksnotitie interview NRC
Attachments: 2020 06 09 Gespreknotitie Interview Defensie NRC Handelsblad-APMZ.docx

Beste

In de bijlage mijn bijdragen. Ik heb als aanwezige bij het gesprek ook opgenomen met
de vraag om daar waar hij het nodig en nuttig acht aan te vullen dan wel te corrigeren.

M .vr.gr.

T ÷311
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nI

_______________________

Innovatlon @mi
____

L. • 1W tcw 11h
n def. n 1

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,

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

Sent:
dinsdag 9juni 2020 16:35

To: mindef.nl; tno.nl>; @mindef.nl;
@mindef.nl; mindef.nl

Subject: Gespreksnotitie interview NRC
Allen,
Bij deze een concept gespreksnotitie interview Defensie — NRC Handelsblad inzake Herwijnen.
Graag reactie indien aanpassingen/opmerkingen.

Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 Kamer A-21

Postbus 20701 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M
E mindef.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. 1f 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.
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From: “ tno.nl>
Sent: Wednesday, June 10, 2020, 8:10 AM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; mindef.nl”

mindef.nI>; @mindef.nl” @mindef.nl>;
@mindef.nl” mindef.nl>; ‘ mindef.nI”

mindef.nl>
Cc:” tno.nl>;

tno.nl>
Subject: RE: Gespreksnotitie interview NRC

All
Storend vind ik het dat een belangrijke quote van mij is weggelaten die wel in de concepttekst stond:
,,Als ik in Herwijnen zou wonen, zou ik mijn kinderen rustig naast het radarperceel laten spelen.”
Merkwaardig, want ik vind het juist een sterke (en gemeende) quote in relatie tot het geïnterviewde
onderwerp.
G rt

T+31

Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nl

@mi
iif wcw

ndef.nI
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, m
for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages. indef.nl>

Sent:
dinsdag 9juni 2020 16:35
To: mindef.nl; tno.nl>; @mindef.nl;

@mindef.nl; mindef.nl
Subject: Gespreksnotitie interview NRC
Allen,
Bij deze een concept gespreksnotitie interview Defensie — NRC Handelsblad inzake Herwijnen.
Graag reactie indien aanpassingen/opmerkingen.
Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid

Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 1 2511 CB Den Haag 1 Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag The Netherlands

E mindef.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.
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From: ‘ rijksoverheid.nl>
Sent: Thursday, June 1 1 2020, 2:47 PM
To: ‘ mindef.nl’ < mindef.nl>; mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl>
Subject: FW: Akte Herwijnen
Attachments: Ontwerpakte Herwijnen versie 7 december 2015.docx; Akte van volmacht aankoop.docx

rijksoverheid.nI>
Verzonden: donderdag 11juni 2020 14:34
Aan: rijksoverheid.nl>
Onderwerp: FW: Akte Herwijnen
Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)

Van: @Rilksoverheid.nl>
Verzonden: 11 jun. 2020 14:31
Aan: rijksoverheid.nl>
Onderwerp: FW: Akte Herwijnen

Van:
Verzonden: maandag 7 december 2015 10:05
Aan: rij ksoverheid.nl>
Onderwerp: Akte Herwijnen
Goedemorgen
Dank je wel voor het toesturen van de informatie.
De datum van het onderzoek heb ik aangepast (blijft het kenmerk van het rapport ook hetzelfde?)
De grijze vlakken zijn tekstkaders, deze zijn niet zichtbaar als je de akte uitprint.
Als voorbeeld heb ik de akte van volmacht van toegevoegd.
Met vriendelijke groet,

Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Directie Transacties en Ontwikkeling
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 1 2511 CW 1 Den Haag
Postbus 20952 1 2500 EZ 1 Den Haag

T
@riiksoverheid.nl

Diir•e..h kan informatie n:te die niet voor u is bestemd Indien ci niet de bent of dit zecht ahin k aan u is
cz nden wordt u e: cht dat vn de afzendei te meicen en het bericht ie v neI. De kast s :eardt zaer vIt:i id voor

schade van ;eIke aard cc: die verband houdt .e FISiCôS er:r aan het ce :.i erzercen van berichten
Ths navsv:c mal contain information na: IS flôi intended for you 1f you e not tte addressee or if thv ac: ccc :az vent to you by
istzkv cu are ccerie. to sz tnv sender and delete the ncsssoe The State accepts no iab:Iir for iemaov of any kind esuirg from

the r1s inherent in a electronic transmission of rnessages
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From: ‘ tno.nl>
Sent: Friday, June 12, 2020, 8:52 AM
To: ‘ mindef.nl” mindef.nl>
Cc: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ tno.nl>;

mindef.nl” < mindef.nl>;
‘ f tno.nl>;

mindef.nl” < mindef.nl>;
tno.nI>

Subject: Technische Briefing ja, grote zorgen rond ronde tafel conferentie

Goede morgen
Ik was gisterenmiddag al zeer ongelukkig dat Kamerlid Karabulut het aanbod van de Stas voor een TB
kaapte met de opmerking dat ipv een TB het een ronde tafel conferentie moest worden.
Gisterenavond heb ik mijn gedachten er nog over laten gaan en heden ochtend hebben en ik
hierover nog van gedachten gewisseld. Wij zijn zeer bezorgd over de effectiviteit en nut van een ronde
tafel conferentie in plaat van een TB.
Een TB, en zo was het in het verleden ook altijd bedoeld en zo heeft de stas het ook aangeboden, is een
middel om detailvragen te stellen aan specialisten in plaats van aan de stas. De stas heeft in het aanbod
ook aangegeven dat de technische details dermate diep gaan dat technische vragen daarom beter aan
specialisten kunnen worden gesteld. Ergo een IB.
Het risico, wat ik als zeer reëel inschat, is dat in een ronde tafel conferentie de discussie getrokken gaat
worden of ICNIRP wel het juiste toetsingskader is, of ALARA niet beter kan worden toegepast nu
duidelijk is geworden dat er toch wel iets meer (dus geen 36) ALS gevallen aanwezig zijn. Om er zo maar
een paar te noemen.
Ik wil best de discussie aangaan, immer dat heb ik op de infoavonden ook gedaan. Maar de hierboven
genoemde discussieonderwerpen leiden echt alleen maar af en de RvS heeft al meerdere malen
bevestigd dat ICNIRP het juiste toetsingskader biedt dus die discussie moeten we niet in willen gaan.
Achter een TB sta ik volledig, en denk dat we met dat middel een mooie gelegenheid hebben om de
misverstanden die om een of andere reden blijven rondzingen bij de Tweede Kamerleden te adresseren.
Dus dat past in het doel dat namens de stas de vragen, maar dan op detailniveau, worden beantwoord.
De conferentie, dat is een zorgelijke ontwikkeling die tijdens het evenement heel goed zou kunnen
uitmonden in stevige discussies, vooral als het gaat om pseudowetenschappelijke artikelen of niet-peer
reviewede website-informatie de grond in te boren. En daarmee bevestig ik mijn FTM imago van
arrogante wetenschapper....
Mochten jullie, ondanks de zorgen van en mij, toch overgaan tot het organiseren van een ronde
tafel conferentie, dan dring ik aan op meerdere deskundige partijen uit te nodigen, zoals

• RIVM
• Kennisplatform EMV
• ALS-centrum (ALS; medisch gezien; oorzaken)
• Universiteit Utrecht (ALS, Dr. A. Huss)
• Voorzitter gezondheidsraad semipermanente commissie Elektromagnetische velden

• Voorzitter ICNIRP commissie (is een Nederlander)
• Agentschap Telecom (oa. 5G)

• Reviewer Fraunhofer
• GGD
• TNO

Pas dan komt het begrip conferentie echt tot zijn recht en kan indien de kamer het wenst wel worden
gediscuteerd of ICNIRP wel of geen juist toetsingskader is.
Ik begrijp dat je gisteren had aangegeven niet in de lead te zijn, maar ik weet niet hoe ik anders mijn
grote bezorgdheid hierover moet delen.



M .vr.gr.
. mede namens

T +311
Senior research scientist M Location

Electronic Defence E tno.nI

Innovatkn
-

fo.ilf

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you

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

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

messages.



doc 1452

From: ‘ rijksoverheid.nl>
Sent: Tuesday, June 16, 2020, 6:26 PM
To: ‘ mindef.nl”t mindef.nI>
Subject: FW: Verklaring van geen bezwaar (WGB) Windpian Groen (d.d. 2juli 2019. ref. DHW-201 9- RT
1 00322340)

Bijgaand de VVGB zoals collega deze afgelopen najaar aan heeft gestuurd. (Nb: stuurt een
VVGB altijd als e-mail en niet als formele brief, maar het vervult dezelfde functie)
Uit de hieronder opgenomen voorwaarde kun je afleiden dat het moment waarop Herwijnen operationeel in gebruik wordt
genomen bepalend is voor het moment waarop Groen gebouwd mag gaan worden. Daar zit het pijnpunt voor WP Groen en dus
ook voor EZK. Zij willen nog wel leven met deze bepaling, maar zij willen omwille van de planning wél weten wannéér dat
moment dan is aangebroken. Daarom willen zij van Defensie horen wanneer Herwijnen in gebruik gaat. Defensie weigert nu dat
moment te geven met als argument dat het voorlopig onzeker is dt Herwijnen überhaupt ooit zal worden gerealiseerd. De
stelling van EZK is dat nu de Kamers met de RCR-procedure hebben ingestemd, Defensie er zeker van kan zijn dat Herwijnen er
gewoon komt. En dat je dus ook kunt berekenen wanneer dat zover is. CLSK (en de staatssecretaris) hebben dat vertrouwen
nog steeds niet in de RCR. Ook na afgelopen donderdag proef je dat het vertrouwen in een goede afloop er nog niet helemaal
is. Als dat vertrouwen er alsnog kan komen, dan kan EZK ook verder met de planning van WP Groen.
Het lijkt mij dat het gesprek vanmorgen vooral drover gaat.
Groet,

1
Van:
Verzonden: woensdag 18 september 2019 16:53
Aan:’ nI>
CC: rijksoverheid.nl>;

rijksoverheid.nl>; , t ni>;
sweco.nl’ < sweco.nl>;’ mindef.nl’ < mindef.nl>

Onderwerp: 20190918 Verlaring van geen bezwaar (VVGB) Windplan Groen (d.d. 2juli 2019. ref. DHW
2019- RT-1 00322340)
Geachte heer
Hierbij mail ik u een geactualiseerde versie van een Verklaring van Geen Bezwaar voor
Windpark Groen.
Het radarverstoringsonderzoek voor het Windpian Groen Flevopolder dat u door TNO hebt laten
uitvoeren (Referentie: DHW-2019- RT-1 00322340, d.d. 2juli2019) is beoordeeld door het
Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) van het ministerie van Defensie zoals bedoeld in art. 2.5
vierde lid van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening.
Het CLSK heeft onder de hier vermelde voorwaarden geen bezwaar tegen de realisatie van
deze windmolenparken.
1. Er niet wordt afgeweken van de situatie zoals opgenomen in de radarhindertoetsing Windplan Groen
Flevopolder van 02 Juli 2019 met als TNO referentie DHW-2019-RT-100322340 en project nr.
060.38347/01.28.01.
2. De plaatsing van de voor het windpian Groen relevante aantal nieuwe Luchtverkeersleiding (LVL)
radars is gerealiseerd en deze radars gevalideerde data leveren aan de luchtverkeersleiding.
3. De definitieve berekening met de nieuwe LVL radars bevestigt dat er geen overschrijding van de
gestelde radarverstoringslimiet is.
4. De verplaatsing van de bestaande Gevechtsleidingradar te Nieuw Milligen gerealiseerd is en de
vervangende en verplaatste radar gevalideerde data levert aan de luchtgevechtsleiding.
Dit betekent dat het ministerie van Defensie geen bezwaar heeft tegen het realiseren van het Windplan
Groen Flevopolder zoals is voorgelegd, onder de hier boven vermelde voorwaarden.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
De Staatssecretaris van Defensie,



namens deze,
Ing. C.R.

Hoofd Sectie Omgevingsmanagement
In opdracht,

Omgevingsmanager vastgoed Defensie

cluster Ruimte 1 Sectie Omgevingsmanagement
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement 1 Directie Vastgoedbeheer
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 16169 1 2500 BD Den Haag
bezoekadres: St iacobsstraat 16 - 4e verdieping 1 3511 BS Utrecht

M
T
E riiksoverheid.nl
W http://www.riiksvastgoedbedrijf.nl
Het Rijksvastgoedbedrijf is een uitvoeringsdienst van het Rijk die op 1juli 2014
is ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten: de Dienst Vastgoed Defensie, de
Rijksgebouwendienst, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed

Dii criotit van vJmri iJr dv. 5ltfli ist cv, is tevlCnJo nCCn n niet le oeaciievaee iOC bent of an bvncht ah sieselijf aan

neae:onderr ‘octt vrzui’t lat ie af:v-rcte 15 nalcEr’ vn let DerOnt te 5E ‘II dm1 [Je Staat eanva,dt oer, veetnal ëtr1khea c’or
schans van wete aal cl joy c5v-v avfyiid htOnnit Oer ose 055 rLonin aan het etehtrcvsvc t vc—rzender van ei chtn
thas nessage ree acrotain nfn atio that is not nienoect for nar 1f von are rot lIre acidressea Dr t this mivasage vas cent to yon by
mistahe you are requnested In nfcv in the sendet and delete the rnessage The State accaits no abrIt for damags of ann vind restilting from

the rrks inherent n the atecti oric rrarir misaron al messaoes
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From: @minbuza.nI>
Sent: Wednesday, June 17, 2020, 8:12 AM
To: mindef.nV’ mindef.nI>
Cc: mindef.nI” < mindef.nI>; mindef.nI’

mindef.nI>; @minbuza.nI>
Subject: RE: Fwd: First draft of the TNO-report in English

CDRE, Beste
Copy. Ik ga bij langs om hem op de hoogte te brengen.

en kunnen jullie me wat achtergrondinformatie sturen met doel verzoek en
gewenste tijdslijnen. Altijd goed om het ook schriftelijk aan te leveren.
Alvast bedankt.
Mvrgr,

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackben-y. com)

Van: mindef.nl mindefnl>
Datum: dinsdag 16 jun. 2020 11:25 PM
Aan: @minbuza.Iii>
Kopie: mindefni < mindef.nl>, mindef.nl < mindef.nl>
Onderwerp: Fwd: First draft of the TNO-report in English

wil jij op BMVG op de hoogte brengen dat wij een onderzoeksvraag aan
FRH willen sturen. Hij weet het al maar niet van NLD. Bijzonderheden kunnen en
(cc) verstrekken

Van:” @ffir.ftaunhofer.de>
Datum: dinsdag 16 juni 2020 om 11:32:36
Aan:” AL/DS/DAOG” < mindef.nl>
Cc:” AL/HDB” mindef.nl>,”

BS/AL/HDB/Statbureau” < mindef.nl>
Onderwerp: Re: First draft of the TNO-report in English

Dear dear

T informed our point of contact ( ) in the MoD and received approval with respect to our targeted
cooperation. However, they were not aware of your request, but asked me to report on the progress of our
cooperation.

As discussed last week, T will send you a drafi offer, probably by mid next week.

Best regards,



Am Freitag, Juni 05, 2020 13:09 CEST, < mindefnl> schrieb:

> Dear mr
>

> Thanks for your invitation for the video cail on Tuesday, also on behalf om
>

> We have just received the first draft of the English franslation of the report of TNO. Some nuances and details
could stili change, but it will give you a good flavour of the set up of the report, assuming your Englisli is easier for
you to understand than the Dutch language.
>

> Looking forward to meet you digitally on Tuesday, enjoy your weekend,
>

> Col
>

> 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. 1f you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to infonn the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of Inessages.

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. 1f 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.

Help save paper! Do you really need to print this email?

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. 1f 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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From: ‘ @minbuza.nI>
Sent: Wednesday, June 17, 2020, 8:12 AM
To: ‘ mindef.nl” mindef.nI>
Cc: ‘ mindef.nI” mindef.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nI>; ‘ @mïnbuza.nl>
Subjéct: RE: Fwd: First draft of the TNO-report in Eng Iish

CDRE, Beste
Copy. Ik ga bij langs om hem op de hoogte te brengen.

en kunnen jullie me wat achtergrondinformatie sturen met doel verzoek en
gewenste tijdslijnen. Altijd goed om het ook schriftelijk aan te leveren.
Alvast bedankt.
Mvrgr,

Verzonden met BlackBen-y Work
(www.blackberry.com)

Van: mindef.nl rnindef.nl>
Datum: dinsdag 16 jun. 2020 11:25 PM
Aan: @minbuza.r1i>
Kopie: mindef.nl < mindef.nl>, mindef.nl < mindef.nl>
Onderwerp: fwd: First drafi of the TNO-report in English

wil jij op BMVG op de hoogte brengen dat wij een onderzoeksvraag aan
FRH willen sturen. Hij weet het al maar niet van NLD. Bijzonderheden kunnen en
(cc) verstrekken

Van:” @fhr.fraunhofer.de>
Datum: dinsdag 16juni 2020 om 11:32:36
Aan:” AL/DS/DAOG” < mindef.nl>
Cc: “ AL/HDB” mindef.nl>,”

B S/AL/HDB/Statbureau” < mindef.nl>
Onderwerp: Re: First draft of the TNO-report in English

Dear dear

1 informed our point of contact t ) in the MoD and received approval with respect to our targeted
cooperation. However, they were not aware of your request, but asked me to report on the progress of our
cooperation.

As discussed last week, 1 will send you a drafi offer, probably by mid next week.

Best regards,



Am freitag, Juni 05, 2020 13:09 CEST, < mindef.nl> schrieb:

> Dear mr
>

> Thanks for your invitation for the video eau on Tuesday, also on behalf om
>

> We have just received the first drafi of the English translation of the report of TNO. Some nuances and details
could still change, but it will give you a good flavour of the set up of the report, assuming your English is easier for
you to understand than the Dutch language.
>

> Looking forward to meet you digitally on Tuesday, enjoy your weekend,
>

> Col
>

> 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. 1f you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to infonn the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

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. 1f 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.

Help save paper! Do you really need to print this ernail?

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. 1f 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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From: rijksoverheid.nl>
Sent: Thursday, June 18, 2020, 1:07 PM
To: ‘ mindef.nI” mindef.nl>
Subject: FW: RE: Mogelijk gebruik locatie Herwijnen door Defensie

Bijgaand een e-mail van die ik om hulp heb gevraagd.

Je ziet dat er begin 2013 contacten waren tussen LVNL en CLSK. DVD krijgt dan
het verzoek om een project te formuleren. LVNL, zo lees ik is dan nog
eigenaar en wil het terrein graag voor 20 jaar verhuren. Blijkbaar zijn die
contacten daarna geïntensiveerd en heeft dat geleid tot
aankooponderhandelingen die in december 2015 tot de aankoop hebben geleid.

Oorspronkelijk berich
rijksoverheid. nl>

Verzonden: donderdag 18 juni 2020 12:50
Aan: rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Fwd: RE: Mogelijk gebruik locatie Herwijnen door Defensie

Dit is de vroegste mail die ik in de krakkemikkige PST walker kan vinden.
Mijn oude archief Herwijnen ligt in Arnhem en kan ik nu niet bij.
Je ziet dat we nog maar 5 a 6 maanden van 2012 af zijn en dat de realiteit
inderdaad zomaar kan zijn dat er tussen CLSK/Defensie en LVNL gesprekken zijn
geweest over het overnemen/Huren/Kopen van Herwijnen Groet

From: CDC/V&3/STAF/OST NOORD/SIE 33
Sent: 3—6—2013 11:45:35
To: ., CDC/ B/RVB/DIR E&R/AFD BEH&OM; %DV&B
Bedrijfsbureau, CDC/ B/RVB
Cc: CDC/ B/RVB/DIR E&R/AFD
BEH&OM/RUIMTE/RO; , CDC/V&B/DVD/RD NRD/INGENIEUR
Subject: RE: Mogelijk gebruik locatie Herwijnen door Defensie

Is geregeld,

Groet,

Met vriendelijke groet,



Hoofd Bedrijfsbureau

Divisie Vastgoed & Beveiliging

Directie Noord

Ministerie van Defensie

Dr. Stolteweg 40 1 8025 AX 1 Zwolle

Postbus 90004 3509 AA 1 Utrecht 1 MPC 55A

MDTN

T

M

<mailto @mindef.nl> @mindef.nl

<http: //www.defensie.nl/cdc/divisie vastgoed en beveiliging/> Defensie
divisie vastgoed_en_beveiliging

Vrijdag flexdag

E-mails m.b.t. projecten en resources gelieve te versturen naar het algemene
mailadres <mailto:dvd.dn.bedrijfsbureau@mindef.nl> Bedrijfsbureau

Van: CH, Ing., CDC/V&B/DVD/RD NRD/ROM
Verzonden: vrijdag 31 mei 2013 10:47
Aan: $DVD DN Bedrijfsbureau, CDC/DVD/DN
CC:
1 , CDC/V&B/DVD/RD NRD/INGENIEUR
Onderwerp: fW: Mogelijk gebruik locatie Herwijnen door Defensie
Urgentie: Hoog

Beste BB—er,

Graag Apart WBS element aanmaken op het project A309 (3001695)

Titel-Huisvestingsadvies Herwijnen.

Aantal uren voor (startend met) 40 uur.



BVD

Met vriendelijke groet,

Hoofd Afdeling Ruimtelijke Ordening & Milieu

Directie Noord

Dienst Vastgoed Defensie

Commando DienstenCentra

Ministerie van Defensie

Bezoekadres Dokter Stolteweg 40 8025 AX Zwolle

Postadres Postbus 90004 1 3509 AA Utrecht MPC 55A

MDTN

T +

F

cr. mindef.nl

<http://www.defensie.nl/cdc> www.defensie.nl/cdc

woensdagmiddag flex.

Van: , CDC/V&B/DVD/PRGRMSTRNG/AFD VSTGBH
Verzonden: woensdag 22 mei 2013 9:28
Aan: CDC/V&B/DVD/RD NRD/ROM
CC: ., CDC/V&B/DVD/RD NRD/VASTGBEH;
CDC/V&3/DVD/PRGRMSTRNG/AFD VSTGBH; BS/AL/ . CDS/D
O3BP/Res . Behoef/Afd.Vstgbh
Onderwerp: FW: Mogelijk gebruik locatie Herwijnen door Defensie

Urgentie: Hoog



Dag

Zie verzoek van AVB; een en ander kan ten laste worden gebracht van algemeen
advies AVB (A309) Ik had AVB eerst A302 geadviseerd maar op de keper
beschouwd is liet geen herbeleggingsvraagstuk.

Gisteren nog even contact gehad met aanvullende info:

Gaat om het verplaatsen van een radarfunctie van Nw Milligen (staat buiten
het AOCS op. het Convooi) naar Herwijnen in de nu leegstaande installatie van

LVNL

Over een jaar of 3-4 moeten de sensoren van de radar in Milligen vervangen
worden en men kan ze op dat moment net zo goed in Herwijnen laten
installeren.

Uit operationeel oogpunt schijnt Herwijnen de voorkeur te hebben.

Vragen die beantwoord moeten worden zijn:

• De kosten baten van Herwijnen versus Nw Milligen (neem ook sloop in

Nw Milligen mee)

• Kosten huur (20+20 jaar)

• Mogelijkheid en kosten van aankoop

RO mogelijkheden (wijzigen bestemmingsplan)

POC’s staan in de mailtrits.

Groeten

Van: /AL/.CDS/D-OBBP/Res.Behoef/Afd.Vstgbh
Verzonden: dinsdag 21 mei 2013 14:34
Aan: , CDC/V&3/DVD/PRGRMSTRNG/AFD VSTGBH



CC: , Drs. ing., 3S/AL/.CDS/D-
OBBP/Res.Behoef/Afd.Vstgbh; ,. BS/AL/.CDS/D—
OBBP/Res.Behoef/Afd.Gem.Be/Sie C4ISR
Onderwerp: FW: Mogelijk gebruik locatie Herwijnen door Defensie
Urgentie: Hoog

Hierbij stuur ik je de vraag door, waarover ik je vorige week telefonisch heb
aangesproken.

Het voorstel van AV3 is om dit t.l.v. van E&A A302 te brengen.

Zoals je begrepen hebt is er wel de nodige haast bij deze adviesaanvraag.
Verzoeker wil graag (en LVNL wil dat ook graag snel horen) z.s.m. laten weten
of en onder welke voorwaarden Defensie de gevechtsleidingradar naar Herwijnen
kan/wil verplaatsen.

Gedacht wordt aan een termijn van twee weken waarop het advies aangeboden zou
moeten zijn. > lukt dat? Zo niet op welke termijn dan wel?

De POC’s zijn genoemd.

Graag verneem ik of deze email voldoende is om deze opdracht te aanvaarden,
of dat er een opdrachtnota op moet volgen.

Mochten er vragen zijn die door AVB beantwoord moeten worden dan ben ik
daarvoor de POC.

Vraag van mijn kant aan de DVD is om een indicatie van het aantal benodigde
uren af te geven. > graag via mij

Met vriendelijke groet,

Dhr.
Senior medewerker Vastgoed

Portefeuille Management i.o.

Afdeling Vastgoed
Directie Plannen
Ministerie van Defensie
Plein Kalvermarkt ComplexiKalvermarkt 3312511 CBlDen Haagl3e etage C 336
Postbus 2070112500 ESIDen HaagIMPC 583

MDTN
T
M

@mindef . nl



www . defensie. ni

Van: , BS/AL/.CDS/D-OBBP/Res.Behoef/Afd.Gem.Be/Sie C4ISR
Verzonden: dinsdag 21 mei 2013 9:47
Aan: AL/ .CDS/D-OBBP/Res .Behoef/Afd.Vstgbh
Onderwerp: Mogelijk gebruik locatie Herwijnen door Defensie

Beste collega,

Zoals afgesproken een aantal vragen die gerezen zijn tijdens een kort
onderzoek naar de locatie Herwijnen als positie voor de vervanger van de
huidige Medium Power Radars (M?R) van de KLu.

Onderzoek onder welke voorwaarden liet mogelijk zou zijn om een militaire
gevechtsleidingradar op de locatie Herwijnen te plaatsen.

Volgende aspecten spelen een rol:

• Opstelling van de sensor conform plaatsing van de Medium Power
Radar (MPR) op de Locatie AOCS Nieuw Milligen (TEB 2)

• Het beoogde terrein is momenteel eigendom van de
Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)

• De huidige eigenaar heeft de voorkeur om het terrein voor 20 jaar
te verhuren met een optie voor additionele 20 jaar.

• Het terrein had altijd een ‘ Technische Luchtvaart Bestemming’
gehad. In het bestemmingsplan staat momenteel ‘Lichte Industrie’.

• Het is niet bekend of er een zendvergunning aanwezig is.

Voor liet gebruik van een luchtverdedigingssensor is de aanleg van
een NAFIN aansluiting noodzakelijk.

• Mogelijk is het plaatsen van aanvullende infrastructuur
noodzakelijk.

• Contractsluiting met de huidige eigenaar is in de zomer 2013
gewenst.

Adresgegevens: Broekgraaf 2, 4171 LA Herwijnen



Aanspreekpunt DM0: Lt-kol
Burchiaan 31,

2597PC ‘s—
gravenhage Den Haag - Frederikkazerne

Aanspreekpunt LVNL: LVNL, Stationsplein
ZuidWest 1001, 1117CV Schiphol

Voor vragen sta ik uiteraard ter beschikking.

Met vriendelijke groet,

Lt-kol J. J. Weisch, Dipl.Ing. (FR)
Hoofd Sectie Command & Control

Afdeling Gemeenschappelijke Behoeftes

Directie Operationeel Beleid, Behoeftes en Integrale Plannen

Ministerie van Defensie

Plein Kalvermarkt Complex 1 Kalvermarkt 38 2511 C3 1 Den Haag 1 Gebouw C 1
Kamer 306

MPC 58E 1 Postbus 20701 2500 ES 1 Den Haag

Secretaresse @mindef.nl 1

MDTN *

T
F
M

nl
www. defensie. 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 risicoTs verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Thursday, June 25, 2020, 9:14 AM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; @mindef.nI”

mindef.nl>; ‘ mindef.nl” mindef.nI>
Cc: ‘ mindef.nI” mindef.nI>
Subject: PDF bestanden voorontwerp inpassingsplan Herwijnen + advies planning
Attachments: 1 P_T_Broekgraaf 1 Herwijnen_VO. pdf; 1 P_R_Broekgraaf 1 Herwijnen_VO. pdf;
1 P V Broekgraaf-1 _Herwijnen_2020-05-28_A3.pdf

Collega’s,
Hierbij de definitieve versie. Er staat nog 1 geel stukje in. Dit betreft de IMRO codering.
Dit valt pas weg bij de publicatie van het ontwerp.
Zie uitleg hieronder.
Ik heb het gevoel dat ik deze week niet helemaal ben aangehaakt bij de way forward/de ontwikkelingen in het contact met de
GGD.
Op basis van de bij mij aanwezig kennis en de verwachting van dat de staatssecretaris toch zelf nog een keer door het
stuk wil (wat betekent dat er nog minimaal een week vertraging optreedt) adviseer ik als volgt:
Gelet op het feit dat de (digitale) voorlichtingsavonden volledig in de vakantie gaan vallen en er nog onduidelijkheid is over de
antwoorden van de GGD. Stel ik voor om te publiceren op vrijdag 4 september. Hiermee halen we nog steeds de recent
aangepaste planning van een definitief besluit in 01 2021.
Het voorkomt in elk geval:
Commotie omdat we volledig in de vakantie periode publiceren (wat zeer ongebruikelijk is)
Je bent niet het komkommernieuws van de zomerperiode
Je loopt niet het risico op afstemmingsproblemen tussen de experts/betrokken partijen (dat was getackeld bij publicatie tot 12
juni, vanaf 19juni begonnen hier al problemen te komen)
Voordelen
Je kunt de vragen van de GGD afhandelen.
Mogelijk, als gevolg van de besluiten gisteren, toch (enigszins aangepaste) inloopavonden mogelijk
Als ik de doorkijk maak naar de way-forward zie ik meer mogelijkheden.
Mijn advies voor de way-forward is.
Stuur voor het reces een kamerbrief met hierin

• Duidelijkheid dat er namens Defensie geen onderzoeken lopen/nog komen
• Geef aan dat de GGD de twee vragen uit de set van 83 nog wel gaat beantwoorden
• Geef aan dat aanvullend hierop, los van de vragen, de GGD wordt gevraagd om te reageren op het gehele voorontwerp

in passi ngs Plan
• Geef aan dat de publicatie van het voorontwerp 4september is

Stuur dan tussen half augustus en 4 september nog een kamerbrief met de afwikkeling van de GGD op de tweede bullet
Geef de GGD geen rol bij de inloopavonden. Zij zijn voor ons een adviespartij zoals ook de gemeente, provincie, waterschap etc.
Zij zijn niet onze experts die geschreven hebben aan het plan. De voorlichting over het plan is geen gedeelde
verantwoordelijkheid.
De toezeggingen van de Stas zien erop dat we de gemeente meenemen in het zorgvuldig informeren van de belanghebbenden.
Dat zullen we ook doen. Aanvullend betekent dit ook dat we zowel naar de Kamer als naar de bevolking bij de inloop over het
ontwerp in kunnen gaan op het advies van de GGD op het voorontwerp. Hiermee wordt de procedure beheersbaar. Een RCR is
geen omgevingsdialoog!
Tot slot nog een aandachtpunt voor de correctieronde door de Stas. Druk haar echt op het hart dat in het plan de juridisch
ruimtelijke formuleringen van bepaalde standpunten/toelichtingen moeten prevaleren boven alternatieve teksten die politiek
bestuurlijk misschien iets wenselijker zijn. Het is geen politiek bestuurlijk stuk.
Zoals duidelijk blijkt uit bovenstaand maak ik me nog steeds grote zorgen over vermenging van het bestuurlijk proces met de
formele procedure. Met bovenstaande aanpak lijken we de zaak terug in greep te kunnen krijgen. Laten we de zomer gebruiken
om rust te creëren in plaats van olie op het vuur te gooien.
Voor de volledigheid dit advies is vanuit mijn rol als projectleider van de RCR en betreft mijn mening, het is niet volledig
afgestemd met de totale projectgroep.
Vriendelijke groet,
Ronald Kaat
NB 1 er is nog 1 ding wat ik niet heb meegewogen in mijn advies hierboven maar wat wel relevant is. Inmiddels is het proces zo
ver opgeschoven dat als we wel zo snel mogelijk publiceren de inloopsessies mogelijk gaan bijten met mijn aanstaande
gezinsuitbreiding. Ik ben reeds met het management van het RVB in gesprek om te zorgen dat de continuïteit in het dossier
gewaarborgd blijft.



NB 2 de bijlagen volgen in de loop van vandaag, ook het bijlagenboek is al binnen maar ik moet ivm de grote van het bestand
even met afstemmen hoe we dat doen

Van: @sab.nl>
Verzonden: woensdag 24 juni 2020 16:36
Aan: rijksoverheid.nl>
CC: @sab.nl>
Onderwerp: PDF bestanden voorontwerp inpassingsplan Herwijnen
Beste
Hierbij stuur ikje de pdf-bestanden van het voorontwerp inpassingsplan ‘Broekgraaf 1 te Herwijnen’. Ten
opzichte van de vorige versie is de toelichting aangepast naar aanleiding van jouw mail van 16/6 (behalve
de opmerking t.a.v. de NotaBene; deze hebben wij in overleg toch gehandhaafd).

-, NB de bijlagen stuur ik via WeTransfer. Dit zijn alle bijlagen separaat. Mijn collega
zou vandaag nog een bijlagenboek maken met alle paf-bestanden ineen, maar is dat

denk ik vergeten en ik kan haar nu niet bereiken. Dus zij stuurt jou dit morgen rechtstreeks na.
Omdat de bestanden nu alleen gebruikt worden ter publicatie op de website en niet worden geplaatst
op www.ruimtelilkeplannen.nl leveren wij nu geen IMRO-bestanden. Om die reden is ook het IMRO
nummer nog niet opgenomen. T.z.t. bij de formele tervisielegging van het ontwerp inpassingsplan moet
dit wel.
Zoals ik ook telefonisch al heb gemeld ga ik SAB binnenkort verlaten. Mijn collega (zie cc)
die ook al aan dit project heeft gewerkt en bekend is met het plan, zal het project van mij overnemen. Hij
is per mail bereikbaar op @sab.nl of telefonisch via of
Voor nu alvast bedankt voor de korte, maar fijne samenwerking! Ik ga het project vanaf de zijlijn in de
gaten houden en hoop op een voorspoedige afronding van de procedure tzt!

Met vriendelijke groet, SAB adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling
Amsterdam 1 Arnhem
Aanwezig op ma 1 di 1 wo 1 do 1
Frombergdwarsstraat 54 1 6814 DZ 1 Arnhem
Postbus 479 1 6800 AL 1 Arnhem
1026 357 69 11 1 1 www.sab.nl

in
SAB ontwerpt aan de Tichelbeeksewaard in Zutphen»

Dis daimer
1ji’i i,,! tslLiiterJh(r5o’ i—i-i,

ii iii Ot S,-ib un clii Iit t,-ii 1- d.-iiic cc—

snI: aan het miI’u: is her oririten van dcze ooit echt noodzeI:rl-

0! f OP ifloiiatie l;e !1ei 5 f001 U 5 bestemc ode u niet cie ceodresseerde bent of dit helci! SIijl 0 5

-rcicii sod «er:cclt dec ee os :,i:Cndei i& meiden en hec DOicht ie veralideren De Staat aanaordt oee eens: c ‘h-

:an eiLe sard onS die seint: h udt met neon s je!bonden aan hel elektronisch Verzenden var be richce:t

5 oceasaoe may t cintain info in0cc lst is not intended or you Ii ecn are not the addressee 01 ii this oesacje .05 Cent t

you ace :efl,&Sted to som 10 rnder and delere the message The State accepts no Iiabihty lom ciacage ons i.sd s..donc friic

inherent in te eléclico: !OPSflsCmDn of messages
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Thursday, June 25, 2020, 9:20 AM
To: “ @mindef.nI” mindef.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nI>;” @mindef.nI’ @mindef.nI>; ‘ mindef.nI’
mindef.nI>

Cc: ‘ mindef.nI” mindef.nI>; ‘ mindef.nI’
mindef.nI>

Subject: RE: Herwijnen

Allen,
Eens met de laatste opmerking van Verder op dit moment geen aanvullingen.
Groet,

Van: @rnindef.nl mindef.nl>
Verzonden: donderdag 25 juni 2020 09:14
Aan: mindef.nl; @mindef.nl; rnindef.nl
CC: mindefnl; mindef.nl; rijksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: Herwijnen

Ik heb verder geen aanvullingen na opmerking
1 Suggestie:
Ik zou bij de vraag over de andere locaties een link sturen naar de website:
https ://www.defensie.nl/onderwerpenlradarstations/locatie-herwijnen-voor-militair-radarstation
Hier staat ook info over het locatieonderzoek en is er ook de mogelijkheid om de pdf te downloaden (die heeft
doorgestuurd). Maar ligt in het antwoord iets minder de nadruk op het rapport.
Groet!

From: BS/AL/HDB < mindef.nl>
Sent: woensdag 24juni 2020 16:33
To: 3 S/AL/DCO @mindef.nl>; AL/HDB/PROJ DGB

rnindef.nl>; B$/AL/DJZ/C1 B$T
mindef.nl>

Cc: AL/HD3 mindef.nl>;
AL/DS/DAOG < mindef.nl>; rjksoverheid.nl>

Subject: RE: Herwijnen
Volgens mij zit er een klein foutje in de tekst bij instemming over RCR. Je schrijft eerst ‘nee ze hoeven niet in te
stemmen’ maar geeft daarna aan wanneer ze dat hebben gedaan. Zie tekstsuggestie onderstaand in het groen.
Ik overweeg of het verstandig is om aan te geven dat de tweede kamer impliciet heeft ingestemd door de motie tot
stop RCR te verwerpen. In mijn tekstsuggestie geef ik dat niet mee omdat het onnodig extra vragen kan oproepen
over het RCR proces dat ook terug te vinden is in regelgeving. En de tekstsuggestie in deze vorm voldoende
antwoord geeft op de vraag. zie jij dit ook zo?

From: BS/AL/DCO < (mindef.nl>
Sent: woensdag 24juni 2020 16:17
To: BS/AL/HDB < mindef.nl>; AL/HDB/PROJ
DGB mindef.nl>; BS/AL/DJZ/C1 BST

mindef.nl>
Cc: AL/HD3 mindef.nl>;

AL/DS/DAOG < mindef.nl>; rijksoverheid.nl>
Subject: RE: Herwijnen
Collega’s,
Dank voor het aanleveren van de input. Ik heb een reactie opgesteld, kan er voor morgenochtend 1 Ou een akkoord
komen van DGB of laten jullie eventuele opmerkingen weten voor die tijd? @ in het antwoord is 1 vraag
aan jou opgenomen.
CONCEPTANTWOORDEN



art 11

Sectie Beleid en Parlement
Directie Communicatie
Ministerie van Defensie
H-gebouw 1 Kalvermarkt 32 1 2511 CB Den Haag H-422
Postbus 207011 2500ES 1 Den Haag 1 MPC 583

MDTN *

T
M
J (amindef.nl
http://www.defensie.nl

Van: B$/ALIHDB < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 24juni 2020 11:17
Aan: AL/HDB/PROJ DGB rnindef.nl>
CC: AL/HDB mindef.nl>; BS/AL/DCO

@mindef.nl>; AL/D$/DAOG < mindef.nl>;
rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: Herwijnen
Eens met hieronder.
Daarnaast,
Voor de planning procedure RCR kunnen we aangeven dat met publicatie Staatscourant 14 februari de RCr
procedure is gestart en dat we momenteel werken aan liet Voorontwerp Rijksinpassingsplan dat op korte termijn ter

Woordvoerder



inzage wordt gelegd en verwijzen naar de website waar het proces grofstoffeljk middel infographic wordt
weergegeven. Daarnaast aangeven dat we bij de publicatie ook nogmaals vermelden wat de RCR-processtappen zijn.
De RCR is niet opgeschort.
De vraag ‘lopen er nog procedures’ kan ik niet zoveel mee. Dit is een vraag om te vissen naar extra info mij inziens.
Mijn advies zou zijn beantwoording in de trant van: er lopen geen procedures behalve de RCR-procedure waarin
zorgen en vragen van de omgeving zorgvuldig in behandeling worden genomen om te komen tot een ruimtelijke
inpassing van de radar.
Er zit naar ik weet geen (Juridische) tijdslimiet aan de RCR, echter is er een operationele noodzaak tot spoedige
realisatie van de radar, er is dus wel tijdsdmk maar zou ik niet als ‘tijdslimiet’ opnemen. Of er een juridische
maximale doorlooptijd RCR is, zouden we evt. lnmnen navragen bij II.
fase voor planning plaatsing van de radar zou ik grofstoffeljk houden, als in: eerst moet RCR procedure doorlopen
worden, daarna volgt radar realisatie fase welke circa 1,5-2 jaar in beslag neemt.

From: AL/HDB/PROJ DGB mindef.nl>
Sent: woensdag 24juni 2020 11:09
To: 3 S/AL/DCO @mindef.nl>; AL/DS/DAOG

mindef.nl>; BS/AL/HDB < mindef.nl>
Cc: AL/HDB mindef.nl>
Subject: RE: Herwijnen

Voor wat betreft iets roepen over de termijn van de beantwoording van de vragen lijkt me de lijn van gisteren
aanhouden (geen termijn aan te geven) die is afgestemd met de GGD
Voor wat betreft RCR procedure, hoe het proces verder verloopt/planning komen we op terug
Groet,

From: BS/AL/DCO (rnindef.nl>
Sent: woensdag 24juni 2020 10:59
To: AL/HDB/PROJ DGB mindef.nl>;

AL/DS/DAOG < mindef.nl>; BS/AL/HDB
mindef.nl>

Cc: AL/HDB mindef.nl>
Subject: FW: Herwijnen
Collega’s,
Zie aub onderstaande mail van de Volkskrant. Heb de journalist te woord gestaan op basis van de afgestemde lijn
van woordvoering met GGD. Hij heeft echter nog aanvullende vragen, zie aub onderstaande mail. De eerste vraag
moeten we, als we hier überhaupt al iets over kunnen zeggen, mijns inziens afstemmen met de GGD. Zouden jullie
vandaag de informatie kunnen aanleveren op deze vragen te beantwoorden? Zal de stass en de GGD informeren dat
de vragen zijn gesteld.
Mvg

Woordvoerder

Sectie Beleid en Parlement
Directie Communicatie
Ministerie van Defensie
H-gebouw 1 Kalvermarkt 32 1 251 ICB Den Haag 1 H-422
Postbus 20701 1 2500ES 1 Den Haag 1 MPC 583

&DIN*

(ii mindef.nI
htip:’’wtw.defensie.nI

Van: (,gmail.com>
Verzonden: woensdag 24juni 2020 10:47
Aan: BS/ALiDCO @mindef.nl>
Onderwerp: Herwijnen
Meneer



naar aanleiding van ons telefonisch contact van zoëven:
Ik wil graag weten wanneer er duidelijkheid komt over de vragen die zijn gesteld met betrekking
tot het plaatsen van een militaire radar in Herwijnen en een eventueel verband met het meer
voorkomen van ALS in dit dorp.
Ook zou ik graag willen weten hoe de RCR-procedure verder verloopt. Is die voorlopig
opgeschort? Lopen er nog procedures? Zit er een tij dslimiet aan de RCR-regeling waarbinnen
alles rond moet zijn? Wat is in deze fase de planning voor het plaatsen van de radar?
Ik kijk uit naar uw antwoord.

De VoÏkkrant
tel
emaiÏ: @gmaiÏ.com
twitter

Welkom in het voedselbos, het paradijs van de luie boer

Het voedsetbos van Mac van Dinther verschijnt op 1 juli

De wereld heeft dringend behoefte aan alternatieven voor de gangbare landbouw.

Voedselbossen produceren eten door met de natuur mee te werken, in plaats van

ertegenin te gaan. Volkskrant-journalist Mac van Dinther liep — als pionier — een

jaar lang rond in voedselbos Ketelbroek in Groesbeek om te praten, te kijken en

te proeven. Daarvan deed hij verslag in een vierdelige reeks artikelen in de

Volkskrant: Herfst, Winter, Lente en Zomer. Die reportages zijn nu gebundeld,

aangevuld met een voorwoord, epiloog, recepten, plantenkaders en prachtige

foto’s van Henk Wildschut.

Gegevens

Mac van Dinther - Het i’oedselbos. Vier seizoenen Keteibroek

Publicatiedatum: 1juli 2020

Paperback Prijs: € 29,99

Aantal pagina’s: 176 ISBN: 978 90 5759 432 8

Noot voor redactie, niet ‘oor publicatie:

Voor meer informatie over het boek en het aanvragen van een drukproef, recensie-exemplaar en/of interview met Mac van

Dinther kunt u contact opnemen met Alice de Ceuster-Wubbels:

E: aw(uitgeverijpodiurn.nl

T: 020 -5706 116
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From:” DMO/PROJN/STGP” mindef.nI>
Sent: Tuesday, June 30, 2020, 5:39 PM
To: ‘ AUHDB” mindef.nl>; ‘ BS/AL/HDB”

mindef.nl>; ‘ AUHDB/PROJ DGB”
mindef.nl>; ‘ BSIAUDCO” < mindef.nl>;

BS/AL/DJZ/Cl BST” < mindef.nI>
Cc:” rijksoverheid.nl” rijksoverheid.nl>;

rijksoverheid.nI>;” @rijksoverheid.nl’” <j @riiksoverheid.nl>;
DMO/PROJN/DIP PROJN” < mindef.nl>

Subject: Herwijnen/ burgerdossier
Attachments: CONCEPT Draaiboek afwikkeling burgerdossier Herwijnen vi .docx

Collega’s,
Bijgaand een conceptdraaiboek voor de afwikkeling van het burgerdossier in project
Herwijnen, samengesteld op basis van overleg tussen DM0 en RVB gisteren. Op verzoek van

stuur ik het direct al breed rond, hoewel er nog een aantal specifieke
juridische en communicatieve vragen in zitten (grijs gemarkeerd). heeft namelijk
maandag overleg met Stas over o.m. dit dossier.
Graag jullie commentaar.
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie

Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht 1 Gebouw K7/K8 1
Postbus 90125 1 3509 BB Utrecht 1 MPC 55A

T
E mindef.nl
W www.defensie.nl/dmo
Gebouw K8 kamer 4.B038
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From:” DMO/PROJN/STGP” mindef.nl>
Sent: Wednesday, July 1,2020,2:50 PM
To: ‘ AUHDB/PROJ DGB” mindef.nI>;

rijksoverheid.nl>;” BS/AUHDB” < mindef.nl>;
AL/HDB” mindef.nl>;” BS/AL/DCO”

mindef.nl>; ‘ BSJAUDJZICI BST” < mindef.nl>
Cc: ‘ rijksoverheid. nI>; @riiksoverheid nl>;

DMO!PROJN/DIP PROJN” < mindef.nl>
Subject: RE: Herwijnen/ burgerdossier

Allen,
Dank voor de commentaren, daar wordt het verhaal sterker van.

en ik hebben het inmiddels doorgesproken, spreekt met DCO, ik heb nog twee
vragen uitstaan bij
Wordt vervolgd.
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

min def. nI

Van: AL/HDB/PRO] DGB mindef.nl>
Verzonden: woensdag 1 juli 2020 13:28
Aan: ‘ rijksoverheid.nl>; BS/AL/HDB

mindef.nl>; DMO/PRO]N/STGP mindef.nl>;
AL/HDB mindef.nl>; BS/AL/DCO

mindef.nl>; BS/AL/DJZ/CI BST < mindef.nl>
CC: rijksoverheid.nl>; r@rijksoverheid.nl>;

DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>
Onderwerp: RE: Herwijnen/ burgerdossier
Hierbij mijn aanvullingen in dcc. Van en

From: rijksoverheid.nl>
Sent: woensdag 1juli 2020 10:29
To: BS/AL/HDB< mindef.nl>; DMO/PROJN/STGP

mindef.nl>; AL/HDB mindef.nl>;
AL/HDB/PROJ DGB mindef.nl>; BS/AL/DCO

mindef.nl>; BS/AL/DJZ/Cl BST< mindef.nl>
Cc: rijksoverheid.nl>; @riiksoverheid.nl>;

DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>
Subject: RE: Herwijnen/ burgerdossier
Hierbij mijn opmerkingen/aanvullingen.
Groet

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 1 juli 2020 09:10
Aan: mindef.nl; mindef.nl; @mindef.nl;

mindef.nl; mindef.nl
CC: riiksoverheid.nl>;

rijksoverheid.nl>; @riiksoverheid.nl>;



min def. nI
Onderwerp: RE: Herwijnen/ burgerdossier
Allen,

dank voor het delen. Het gesprek is inmiddels gepland en zal dinsdag 7 juli
plaatsvinden. Gezien agenda’s was dit de enige mogelijkheid.
Bijgaand mijn op- en aanmerkingen.
Groet,

From: DMO/PROJN/STGP mindef.nI>
Sent: dinsdag 30juni 2020 17:40
To: AL/HDB mindef.nl>; BS/AL/HDB

mindef.nl>; AL/HDB/PROJ DGB
mindef.nl>; B5/AL/DCO < mindef.nl>;

BS/AL/DJZ/Cl BST< mindef.nl>
Cc: riiksoverheid.nl; riiksoverheid.nl>;

@rijksoverheid.nl’ @riiksoverheid.nl>; DMO/PROJN/DIP PROJN
mindef.nl>

Subject: Herwijnen/ burgerdossier
Collega’s,
Bijgaand een conceptdraaiboek voor de afwikkeling van het burgerdossier in project
Herwijnen, samengesteld op basis van overleg tussen DM0 en RVB gisteren. Op verzoek van

stuur ik het direct al breed rond, hoewel er nog een aantal specifieke
juridische en communicatieve vragen in zitten (grijs gemarkeerd). heeft namelijk
maandag overleg met Stas over o.m. dit dossier.
Graag jullie commentaar.
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten

Directie Projecten
Defensie Materieel Organisatie
Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht 1 Gebouw K7/K8 1
Postbus 90125 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A

T
E mindef.nl
W www.defensie.nl/dmo
Gebouw K8 kamer 4.B038

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. 1f you are not the addressee
or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete
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mindef.nl>;
BS/AL/HDB” < mindef.nl>;

mindef.nl>; BS/AUDCO”
BS/AL/DJZ/Cluster CR’ <NJ.Bos@mindef.nl>

rijksoverheid.nl>;
DMO/PROJN/DIP PROJN”

Collega’s,
Dank voor alle bijdragen, die ik zo goed als mogelijk heb verwerkt in bijgaande versie 2.
Komende dinsdag ben ik weer op kantoor en zal ik secretaresse opdracht geven het gesprek
te plannen. Mochten er nog prangende zaken zijn, dan hoor ik dat graag.
Goed weekend.
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

Verzonden: woensdag 1 juli 2020 14:49
Aan: AL/HDB/PRO] DGB

rij ksoverheid.nl>;
DMO/PROJ N/STG P

AL/HDB mindef.nl>;
CC: rijksoverheid.nl>;

DMO/PROJN/DIP PROJN
Onderwerp: RE: Herwijnen/ burgerdossier
Hierbij mijn aanvullingen in doc van

BS/AL/HDB <

mi nU ef. nI>;
BS/AL/DCO <

en

mi nd ef. nI>

mindef.nl>;’
min d ef. nl>;

mindef.nl>
@riiksoverheid.nl>;

Van: AL/HDB/PROJ DGB

Verzonden: woensdag 1 juli 2020 13:28

Aan:

CC: rijksoverheid.nl>;
DMO/PROJN/DIP PROJN

Onderwerp: RE: Herwijnen/ burgerdossier
Hierbij mijn aanvullingen in doc. Van en

From:

Sent: woensdag 1juli 2020 10:29

To: BS/AL/HDB<

mi ndef. n 1>;
AL/HDB/PROJ DGB

min d ef. n 1>

BS/AL/H DB
mi ndef. n 1>;

BS/AL/DCO
mi ndef. n 1>

criiksoverheid.nl>;

DMO/PROJN/STGP
AL/HDB mindef.nl>;

________

BS/AL/DCO

From: DMO/PROJN/STGP” mindef.nl>
Sent: Friday, July 3, 2020, 12:28 PM
To: ‘ BS/AL/DJZ/Cl BST” < mindef.nl>;

AL/HDB/PROJ DGB”
rijksoverheid.nl>;

AL/HDB”
mindef.nl>;

Cc: rijksoverheid.nl”
rijksoverheid.nl>;

Subject: RE: Herwijnen/ burgerdossier
Attachments: CONCEPT Draaiboek afwikkeling burgerdossierHerwijnen v2.docx

mindef. nI>

mi ndef. n 1

Van: BS/AL/DJZ/Cl BST min def. nI>

min def. nI>;
AL/H D B

min def. n 1>;

riiksoverheid.nl>;
DMO/PROJN/STGP

mi ndef. n 1>;
BS/AL/DJZ/Cl BST <

mi nU ef. nI>

riiksoverheid.nl>

min def. nI>;

mindef.nl>;



mindef.nl>; BS/AL/DJZ/Cl BST< mindef.nl>
Cc: rijksoverheid.nl>; @riiksoverheid.nl>;

DMO/PRO]N/DIP PROJN < mindef.nl>
Subject: RE: Herwijnen/ burgerdossier
Hierbij mijn opmerkingen/aanvullingen.
Groet

Van: mindef.nl < mindef.nl>
Verzonden: woensdag 1juli 2020 09:10
Aan: mindef.nl; mindef.nl; @mindef.nl

mindef.nl; mindef.nl
CC: rijksoverheid.nl>;

riiksoverheid.nl>; @riiksoverheid.nl>;
mi ndef. nI

Onderwerp: RE: Herwijnen/ burgerdossier
Allen,

dank voor het delen. Het gesprek is inmiddels gepland en zal dinsdag 7 juli
plaatsvinden. Gezien agenda’s was dit de enige mogelijkheid.
Bijgaand mijn op- en aanmerkingen.
Groet,

From: DMOJPROJN/STGP mindef.nl>
Sent: dinsdag 30juni 2020 17:40
To: AL/HDB mindef.nl>; BS/AL/HDB

mindef.nl>; AL/HDB/PROJ DGB
mindef.nl>; BS/AL/DCO < mindef.nl>;

BS/AL/DJZ/Cl BST< mindef.nl>
Cc: riiksoverheid.nl; rijksoverheid.nl>;
‘jelte.gier@rijksoverheid.nl’ <ielte.gier@riiksoverheid.nl>; DMO/PROJN/DIP PROJN

mindef.nl>
Subject: Herwijnen/ burgerdossier
Collega’s,
Bijgaand een conceptdraaiboek voor de afwikkeling van het burgerdossier in project
Herwijnen, samengesteld op basis van overleg tussen DM0 en RVB gisteren. Op verzoek van

stuur ik het direct al breed rond, hoewel er nog een aantal specifieke
juridische en communicatieve vragen in zitten (grijs gemarkeerd). namelijk
maandag overleg met Stas over o.m. dit dossier.
Graag jullie commentaar.
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten

Directie Projecten

Defensie Materieel Organisatie

Ministerie van Defensie
Kromhoutkazerne 1 Herculeslaan 1 1 3584 AB 1 Utrecht 1 Gebouw K7/K8 1
Postbus 90125 1 3509 BB 1 Utrecht 1 MPC 55A
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From: ., DOSCO/DGO/CEAG/EC/SH” < @mindef.nI>
Sent: Friday, July 31, 2020, 10:54 AM
To: ‘ BS/AL/HDB” < mindef.nI>; ‘ AL!HDB

mi ndef. ni>
Subject: RE: vraag

Goed vergelijkingsmateriaal denk ik, mooi. Wellicht doet Defensie liet in dat
licht nog niet zo slecht, aangezien we ons al aan IEEE-normen houden sinds
1973, de eerste publicatie van de STANAG 2345, ver voordat SZW dat ons
oplegde via EO en ICNIRP.

Gr.

Original Message
From: BS/AL/HDB < mindef.nl>
Sent: donderdag 30 juli 2020 14:00
To: DOSCO/DGO/CEAG/EC/SH < @mindef.nl>;

AL/HDB mindef.nl>
Subject: 5W: vraag

Ter info: Thales bespreek komende week of zij een statement aan ons mee
willen geven over hoe zij om gaan met straling, veiligheid en normen. Zou
mooi zijn als wij mee kunnen nemen in onze T3 hoe een bedrijf als Thales op
haar bedrijfsterrein hiermee om gaat.

From: DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>
Sent: donderdag 30 juli 2020 13:52
To: BS/AL/HDB < mindef.nl>
Subject: fW: vraag

Ter informatie

Van: < @nl.thalesgroup.com
<mailto : Bas .VANDERSCHAAF@nl . tlialesgroup. com> >

Verzonden: donderdag 30 juli 2020 10:49
Aan: DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl
<mailto: mindef.nl> >

Onderwerp: RE: vraag

Ik heb de vraag intern uitgezet en denk dat we wel een verklaring op kunnen
stellen. Volgende week is liet betreffende MT lid ook weer binnen zodat we

kunnen overleggen uit wiens naam dat gaat.



Groeten

From: mindef.nl <mailto: mindef.nl>
[mailto: mindef.nl <mailto: mindef.nl> 1
Sent: dinsdag 28 juli 2020 16:18
To:
Subject: vraag

Hoi

Het volgende. Ik heb van jou begrepen dat Thales geen voorkeur heeft om bij
de Technische Briefing (TE) op 10 september as aan de Tweede Kamer aan te
sluiten. Wij begrijpen jullie standpunt. Nu is er vanuit de Directie Beleid
gevraagd of jullie een statement zouden willen opstellen waarin jullie
aangeven hoe jullie omgaan als bedrijf met EM—straling en veiligheid; eea om
duidelijk te maken/te benadrukken als je cf de gestelde normen met EM
straling omgaat, dat veilig is voor mensen. Jullie werken immers al jaren met
EM straling en zijn ongetwijfeld bewust van de gevaren als je je niet aan de
gestelde veiligheidsnormen houdt.

Dan zou de Defensie vertegenwoordiger bij de TE deze statement naar voren
kunnen brengen om te benadrukken dat we een installatie gaan gebruiken die
veilig is voor omwonenden omdat we ons aan de normen (ICNIRP) houden die daar
voor gesteld zijn.

Kun je intern nagaan of jullie (Thales) zo?n statement kunnen/willen
aanleveren?

Alvast dank,

KTZ(TD) bd

Wnd. Projectleider ADSS

Directie Projecten
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From: ‘ f tno.nl>
Sent: Tuesday, August 11, 2020, 2:44 PM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;

tno.nl>
Cc:’ rijksoverheid.nl” rijksoverheid. nI>; ‘ @mindef.nl’

mindef.nl>; mindef.nl” mindef.nl>;
mindef.nl” < mindef.nl>

Subject: RE: informatie over veldsterktes van de geplande militaire radarinstallatie te Herwijnen

Beste allen!
Dank voor deze informatie. Ik werp graag een blik op de stukken. Vanf komende vrijdag ben ik echter

twee weken met verlof en minder goed in staat om acuut op emailberichtgevingen te reageren.

Ter info het volgende:
Vanochtend heb ik geteleconfereerd met TUV Rheinland en met Thales (de heren (TUV) en

(Thales)). Het ziet er naar uit dat de RadHaz metingen te Wier in de eerste week van

september zullen plaatsvinden. Ik streef er naar om op de 10e resultaten te kunnen tonen, maar het is

vooralsnog niet zeker of dat gaat lukken. Al met al nemen zullen de metingen 3 a 4 dagen in beslag

nemen. Er zijn vier meetlocaties voorzien en de radar zal in verschillende modi moeten gaan opereren.
Een voorlopig TNO-memorandum over de meetopzet is vanochtend besproken. Naar aanleiding van de
bespreking zal ik het op enkele punten aanpassen, ik verwacht dat ik jullie morgen de bijgestelde versie

zal kunnen doen toekomen.
Met de vriendelijke groet,

From: mindef.nl < mindef.nl>

Sent: Tuesday, August 11, 2020 2:14 PM
To: tno.nl>; t tno.nl>

Cc: rijksoverheid.nl; @mindef.nl; mindef.nl;
mi ndef. ni

Subject: EW: informatie over veidsterktes van de geplande militaire radarinstallatie te Herwijnen
Hi en
Alvast ter info: van de gemeente West Betuwe kreeg ik het bericht dat een bewoner contact heeft gezocht met de
gemeente omtrent het project Herwijnen en de technische aspecten van het project. en ik waren
het eens dat een dergelijk bericht en geste van een bewoner in eerste instantie door de opdrachtgever van het
project en de RCR-procedure (Defensie) moet worden behandeld, niet door de gemeente, en dat Defensie waar
nodig de benodigde expertise betrekt. Om deze laatste reden en de analyse van op de toegestuurde hard copy
stukken, stel ik jullie vast op de hoogte dat ik binnenkort hardcopy een set documenten ontvang waar ik graag jullie
blik op wil laten werpen.
Ik heb wel aan de heer mee laten geven dat ik geen beloftes of uitspraken kan doen over de
termijn van beantwoording.
In de aanstaande reactie- en inspraakperioden zullen we ongetwijfeld vaker dergelijke berichten gaan krijgen.

j goed om met de gemeente afspraken te maken op 20 augustus of we op deze wijze blijven
werken gedurende de reactie/inspraakperioden. Ondanks dat we vanuit het project goed gaan communiceren hoe
je reacties kan achterlaten/vragen kunt stellen, is het niet ondenkbaar dat mensen alsnog de gemeente gaan
benaderen.
Groet,

From: WestBetuwe.nl>

Sent: dinsdag 11 augustus 2020 12:02

To: BS/AL/HDB < mindef.nl>



Cc: @gmail.com>; @WestBetuwe.nl>;
WestBetuwe.nl>;

@WestBetuwe.nl>
Subject: informatie over veldsterktes van de geplande militaire radarinstallatie te Herwijnen
Beste mevrouw
Zoals vamnorgen telefonisch met u besproken, zend ik u bijgaand de aan onze gemeente (via mij) verzonden
mededeling over toe te zenden informatie m.b.t. te verwachten veidsterktes van de geplande militaire radarinstallatie
op het adres Broekgraaf 1 te Herwijnen.
Deze informatie is beschikbaar gesteld door de heer Ch. (gepensioneerd medewerker Agentschap
Telecom). IK heb telefonisch contact gelegd met de heer Tijdens dit gesprek gaf hij mij toestemming zijn
(NAW-)gegevens en de toegezegde informatie met u te delen en met deskundigen van TNO en andere betrokken
instanties.
Concreet is bijgevoegd:

1. een e-mail van de heerd van 3 augustus 2020 waarin hij aanbiedt zijn informatie met onze gemeente te
delen; —

2. een e-mail van de heer waarin hij zijn achtergrond aan ons meedeelt.
De inhoudelijk aan onze gemeente per post toegezonden informatie heb ik niet bijgevoegd omdat deze volgens de
heer Sjerp vertrouwelijk is. Hij wil deze dus niet digitaal beschikbaar stellen. Daarom heb ik de heer uw naam
en postbusnwnmer gegeven als volgt:

mw. (senior beleidsmedewerker van de Hoofddirectie Beleid van het Ministerie van Defensie)
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

De heer heeft mij aangegeven dat hij de per post aan onze gemeente gezonden inhoudelijke informatie
(veldsterkteberekeningen) ook aan u per post verzendt. U kunt deze gegevens dus binnenkort in uw postbus
verwachten.
Van harte hoop ik dat de geboden informatie bijdraagt aan een juiste discussie over deze (in ieder geval voor mij
ingewikkelde) technische stralingsproblematiek. Een en ander met het oog op het informeren van alle
betrokkenen!belanghebbenden op een voor hen begrijpelijk niveau. Dit is van cmciaal belang in het kader van de
binnenkort mede door u geplande officiële RCR-procedure en de inpassingsplanprocedure.
Wilt u mij naar aanleiding van het bovenstaande op de hoogte houden van de verdere gang van zaken m.b.t. de
contacten die gelegd worden en de interpretatie en verspreiding van de onderhavige informatie?
Zoals u kunt zien heb ik een afschrift van deze mail heb ik ter informatie gezonden naar de heer via zijn e
mailadres: (1)gmail.com
Zij contactgegevens zijn:

Graaf Willem de Oudelaan 94
1412 AW Naarden (gemeente Gooise Meren)
Mobiele nummer:

Bij voorbaat dank.
Mochten er bij u enlof de heer nog vragen rijzen over/n.a.v. het bovenstaande, schroom dan niet met mij
contact op te nemen.
Met vriendelijke groet,

Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

____

West3etuwe.nl

Aanwezig op: maandag, dinsdag (alleen oneven weken), woensdag en donderdag
GU.ENTE

W Kuipershof 2 1 4191 KH Geldennalsen
‘“

BETUWE Postbus 112 14190 CC Geldermalsen

0345 - 72 88 00 1 gemeente@westbetuwe.nl 1 www.westbetuwe.nI



doc 1464

From: ‘ ( tno.nl>
Sent: Wednesday, August 12, 2020, 3:14 PM
To: ‘ mindef.nl’ < mindef.nl>; ‘ rijksoverheid.nl”

rijksoverheid.nl>; ‘ @mindef.nl” mindef.nI>;
mindef.nl” mindef.nl>; mindef.nl”
mindef.nl>

Cc: ‘ tno.nl>
Subject: RE: informatie over veldsterktes van de geplande militaire radarinstallatie te Herwijnen

Dag
Ja, de metingen worden voor beide modi uitgevoerd.

Ik hoop ook dat de resultaten de 10de beschikbaar zijn.

Vriendelijke groet,

From: mindef.nl < mindef.nl>
Sent: Wed nesday, August 12, 2020 12:39 PM
To: t tno.nl>; rijksoverheid.nl; @mindef.nl;

mindef.nl; mindef.nl
Cc: tno.nl>
Subject: RE: informatie over veldsterktes van de geplande militaire radarinstallatie te Herwijnen
Hi
Mogelijk begrijp ik de tekst niet volledig, maar begrijp ik het goed dat de metingen worden uitgevoerd in zowel
starende als roterende modus? Dat zou wel mijn voorkeur hebben.
Ben ook blij met de afstanden tot de radar waar wordt gemeten.
De verwachting is dat de uitkomsten begin september bekend is heb ik begrepen. Zou fijn zijn als deze bekend is
voor de TB Herwijnen.
Groet,

From: f tno.nl>
Sent: woensdag 12 augustus 2020 12:01
To: BS/AL/HDB < mindef.nl>; rijksoverheid.nl;

AL/HDB/PROJ DGB mindef.nl>; AL/HDB
mindef.nl>; DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>

Cc: tno.nl>
Subject: RE: informatie over veldsterktes van de geplande militaire radarinstallatie te Herwijnen
Dames, Heren,
Aangehangen is een memorandum mijnerzijds over de aanstaande RadHaz metingen te Wier. Dit stuk is
verstrekt aan TUV Rheinland en aan Thales Nederland B.V.
Vriendelijk groetend,

TNO Den Haag
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake,
you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-maiI, for the manner in which
you use t and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. 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
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From: ‘ ( tno.nl>
Sent: Wednesday, August 12, 2020, 12:00 PM
To: mindef.nl” < mindef.nl>; “ rijksoverheid.nl’

rijksoverheid.nl>; @mindef.nl” mindef.nl>;
mindef.nl” mindef.nI>; “ mindef.nl
mi ndef. nI>

Cc: tno.nl>
Subject: RE: informatie over veidsterktes van de geplande militaire radarinstallatie te Herwijnen
Attachments: RadHazWier_v2.pdf

Dames, Heren,
Aangehangen is een memorandum mijnerzijds over de aanstaande RadHaz metingen te Wier. Dit stuk is
verstrekt aan TUV Rheinland en aan Thales Nederland B.V.
Vriendelijk groetend,

TNO Den Haag
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,
for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Friday, Aug ust 14, 2020, 3:09 PM
To: “ mindef.nI’’ mindet.nI>; mindef.nI’”

mindef.nI>
Subject: RE: Check op consistentie referentiedocumenten voorontwerp

Beste en
Mijn reacties staan in jou mail.
Maandag maar even aficaarten als we allemaal in Den Haag zijn?
Groet,

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: donderdag 13 augustus 2020 15:18
Aan: mindef.nl; rjksoverheid.nl>
CC: mindef.nl
Onderwerp: Fwd: Check op consistentie referentiedocumenten voorontwerp

en een paar opmerkingen nav de referentielijst die is opgenomen in het
voorontwerp
Algemeen:
- Maak een literatuurlijst met daarin alle essentiële brieven aan EK en TK over
Herwijnen (je vindt ze makkelijk in bijgaand document en op de defensie site voor
Herwijnen). Voeg die literatuurlijst toe aan het voorontwerp. Als RVB dit geen goed
idee vind hoor ik graag waarom. Zet er ook steeds per document de link bij naar de
plaats waar deze op intemet kan worden gedownload (links staan al in bijgaand
document). laat de literatuurlijst svp door SAB opmaken, check of
ik nog brieven heb gemist in bijgaand document (het gaat mij niet om een
eenvoudig uitstembriefje maar om inhoudelijke brieven)
Dit raad het RVB inderdaad af. Wat je hiermee doet is het politiek bestuurlijke traject en het juridisch ruimtelijke
traject verder vermengen. Dat levert alleen maar risico’s en gedoe op. In de RCR-procedure hebben we alleen
maar te maken met het feit dat er een besluit ligt van de stas om een RCR uit te voeren om de radar mogelijk te
maken. Het hele circus wat de kamer ervan vindt, is voor het (voor)ontwerp niet relevant.
Andersom geldt dit natuurlijk wel, voor de kamer is het wel belangrijk om geïnformeerd te blijven wat er gebeurd
bij de verdere uitwerking van het (voor)ontwerp en de daarbij behorende onderzoeken.
Het RVB raad dit dus af. Er ligt een voorontwerp met een zeer hoog RvS proof gehalte. Het grootste risico wat
we lopen is een actie of aanpassing in het politiek bestuurlijke traject. Ruimtelijk juridisch zijn er maar zeer
beperkte risico’s.

Ontbrekende documenten op Defensie Website
- Niet alle referentie documentendie in het voorontwerp worden genoemd staan op
de Defensie website. Het gaat om:
Lijst #l TNO performance assessment MPR 2010
Lijst #3 TNO memo radardekking MPR 2013
Lijst #4 Concept rapport projectgroep radardekking - Ik ga mee in het
voorstel dit document (dat dus kennelijk niet gevonden kan worden) niet te
benoemen en aan te halen als referentie, is sowieso slechts een concept
Lijst #9 Omg Dienst Riv Land - bodeminfo uit 2016
Lijst #10 asbestinventaristatie uit 2012
Lijst # 11 prognose geluidsbelasting (TNO) uit 2018
Lijst #13 digitale watertoets uit 2019
Lijst #15 TNO document over stralingsgevaar van 8 apr 2019
Lijst #17 TUV meetrapport



en kunnen jullie zorgen dat de referentiedocumenten uit het
Voorontwerp ook op de website komen?
Dit komt goed, dat hadden en ik al afgesproken.

Ontbrekende documenten in Voorontwerp
Zoals gezegd, het lijkt mij handig een literatuurlijst van de Kamerbrieven op te
nemen.
Daarnaast mis ik:
- een van de twee Thales Engineering rapporten (er wordt er 1 genoemd zonder dat
duidelijk is of het om de 2017 of 2019 versie gaat) overnemen
- TNO evaluatie van de gezondheidsrisicoanalyse locaties Herwijnen en Wier van 8-
11-17 (hier is een koppeling met het eerste Thales Rapport wat voegt dit toe aan de
inhoud van het voorontwerp?
- TNO memorandum over stralingsbelasting radarinstallatie Herwijnen van 17-6-19
wat voegt dit toe aan het voorontwerp?
- Overzicht van het zoekgebied en de lijst met aangedragen alternatieve locaties,
maakt onderdeel uit van locatieonderzoek dus waarom apart opnemen?
- Het landschapsadvies van mei 2019 overnemen
- De RVO beslissing over ontheffing verbodsbepaling uit april 2017 Alleen opnemen
als dit over meer gaat als alleen sloop. Dat overleg ik even met SAB
- Het natuuronderzoek uit nov 2016 dit overleg ik met SAB of dit meerwaarde
oplevert. Mede gelet om de meer recente quickscan 2019
Al deze documenten lijken mij relevant. In bijgevoegd bestand staan de links naar
betreffende documenten. kun jij kijken waar en hoe je deze het beste mee
kunt nemen in het voorontwerp. Zeker de Thales en TNO rapporten/memos
moeten er in. Ik hoor graag als je toch documenten achterwege wilt laten. Ook bij de
voetnoten lijkt me een link per document handig.
Succes

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. 1f 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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From: , DOSCO/ST DOSCO/KERNST/COMM”I mindef.nl>
Sent: Thursday, August 20, 2020, 8:41 AM
To: ‘ AL/HDB” mindef.nl>; ‘ AL/DCO”

mindef.nl>
Subject: RE: Kennisgeving Voorontwerp militair radarstation Herwijnen_DEF
Attachments: Kennisgeving Voorontwerp militair radarstation Herwijnen_DEF.docx

Uiteraard. Zie bijgevoegd.
(ook DCo) heeft het proces glad getrokken dus weet er inhoudelijk veel meer van

dan ik. Ik heb haar meegenomen in deze mail.

AL/HDB mindef.nl>
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 08:33
Aan DOSCO/ST DOSCO/KERNST/COMM < mindef ni>
Onderwerp: RE: Kennisgeving Voorontwerp militair radarstation HerwijnenDEF

kun je mij ook even de bijlage van het eerste bericht uit mailtrail sturen?

From: SHA, DOSCO/ST DOSCO/KERNST/COMM < mindef.nl>
Sent: donderdag 20 augustus 2020 08:31
To: mindef.nl>; AL/HDB

mi nd ef. nI>
Cc: BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nI>
Subject: RE: Kennisgeving Voorontwerp militair radarstation Herwijnen_DEF
Dank voor je snelle reactie.
Ik heb het doorgezet naar de collega’s die er inhoudelijk mee bezig zijn. Je krijgt zo snel als
mogelijk reactie.
Groeten,

Van: mindef.nl>
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 07:53
Aan: SHA, DOSCO/ST DOSCO/KERNST/COMM < mindef.nl>;

AL/HDB mindef.nl>
CC: BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>
Onderwerp: Re: Kennisgeving Voorontwerp militair radarstation Herwijnen_DEF

Dag
Even voor mij toch, waarom is het zo intern gegaan, want ik kan nu weinig en heb toch echt een
paar dingen inhoudelijk.
Ik neem aan dat het gewoon voorgeschreven is hoe zo een kennisgeving moet worden opgesteld,
dus ik zal niet naar opbouw ed kijken.
Waarom staat er wanneer de bouw start en hoe reeel is dat? En moet dat? Dit staat onder vervolg.
Ik denk dat het niet handig is ni, aangezien het arrogant kan overkomen, dit is zeker ook als alles
meezit. Dus schrappen wat mij betreft.
Dan onder vervolg ook noemen we de zin “ Daarop kunt u .. t/m . ..zienswijze.” Dat impliceert dat
dit in het voorontwerp ook een formele zienswijze is injuridische zin, ben geen journalist, maar
zo kun je het lezen. Het zou al helpen denk ik als het woord wederom weggehaald wordt.
Dan nav vraag: we zouden het ook bij RVO ter inzage leggen, doen we niet. Waarom niet?
En is nu in het voorontwerp in de laatste paragraaf als ik het goed heb nu de tekst inzake
voorontwerp, zoals ook in bericht op website, goed verwerkt?
En doen we ook nog iets op onze website nav deze kennisgeving?



Gr. Barbara

Van:” SHA, DOSCO/ST DO$CO/KERNST/COMM” <SHA. mindef.nl>
Datum: woensdag 19 augustus 2020 om 18:41:49
Aan: “Visser, B, Drs.” < mindef.nl>
Onderwerp: Fwd: Kennisgeving Voorontwerp militair radarstation Herwijnen_DEF
Ha Barbara,
Zoals zojuist al even kort gemeld, hierbij de tekst rondom kennisgeving voorontwerp Herwijnen.
De inhoud is afgestemd met DJZ en DGB. De deadline is erg kort, vrijdag rond de lunch moet de
def versie de deur uit. Verzoek is dan ook 1 revisie ronde indien nodig ;-)
Dank alvast voor je snelle reactie.
Fijne avond!
Groeten,

Van:” AL/DCO” < mindef.nl>
Datum: woensdag 19 augustus 2020 om 16:23:04
Aan:” SHA, DOSCO/ST DOSCO/KERNST/COMM” < mindefnl>
Cc:” BS/AL/HDB” < mindef.nl>,”
B$/AL/DJZ/Cl BST” < mindefnl>,”

AL/HDB/PROJ DGB” mindefnl>
Onderwerp: Kennisgeving Voorontwerp militair radarstation Herwijnen_DEF
Hol
Zoals beloofd bijgevoegd de tekst voor de kennisgeving Voorontwerp Rijksinpassingsplan.
Deze tekst wordt gepubliceerd in de Staatscourant (28 aug), in lokale bladen (26/27 aug) en
in gemeenterubriek van lokale weekblad. Daarnaast maken we op basis hiervan ook een
persbericht om lokale media hierop te attenderen.
We hebben zsm een reactie nodig. De DEF versie voor de Staatscourant moet vrijdagmiddag
worden verstuurd — 1 week voorafgaand. Kun jij de stas meegeven dat wij dus snel (lees
morgen) een reactie nodig hebben en dat er in principe ruimte is voor maar 1
revisiemogelijkheid? Natuurlijk hadden wij dit eerder willen voorleggen. Zoals eerder
uitgelegd is dat anders gegaan. Leermoment voor de volgende publicaties die we eruit
moeten doen ©.
Onze dank is groot!
Groetjes,

Adviseur social media

Directie Communicatie
Strategie & Innovatie
Ministerie van Defensie
Plein Kalvermarkt Complex 1 Kalvermarkt 32 1 2511 CK 1 Den Haag 1 H 4.07
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC 588

M+
T

mindef.nI
www . defensie. n 1



Kennisgeving Voorontwerp Rijksïnpassingsplan Militair Radarstation te
Herwijnen, gemeente West Betuwe

Onderwerp
De staatssecretaris van Defensie maakt, mede namens de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties, bekend dat op de locatie Broekgraaf 1 te Herwijnen,
gemeente West Betuwe, een militair radarstation is beoogd dat het militair radarstation
op de locatie Nieuw frlilligen moet vervangen.

De staatssecretaris van Defensie heeft hiertoe besloten dat voor deze nieuwe locatie een
Rijksinpassingsplan als bedoeld in artikel 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening in
voorbereiding wordt genomen en een Voorontwerp Rijksinpassingsplan ter inzage wordt
gelegd.

Publicatie Voorontwerp
Van maandag 31 augustus 2020 tot en met maandag 12 oktober 2020 wordt het
Voorontwerp Rijksinpassingsplan Militair Radarstation te Herwijnen ter inzage gelegd en
kunt u in deze periode een reactie indienen. In deze kennisgeving leest u hoe.

Voorontwerp bekijken
Alle stukken staan vanaf maandag 31 augustus 2020 tot en met maandag 12 oktober
2020 op www.defensie.nl/radarstations. In deze periode kunt u de stukken ook op papier
inzien tijdens openingstijden op het gemeentehuis van West-Betuwe, Kuipershof 2 in
Geldermalsen. Mocht u de documenten niet digitaal en ook niet op het gemeentehuis
kunnen lezen, neem dan via bovengenoemde website contact met ons op, dan wordt in
overleg gezocht naar een maatwerkoplossing.

Uw reactie is welkom
Reageren kan op verschillende manieren, bij voorkeur digitaal. U leest hier meer over op
onze website. U kunt ook bellen met een notulist. Via telefoonnummer 034 855 31 98
kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken.

Informatiebijeenkomsten
Op woensdagavond 16 en op donderdagavond 17 september 2020 houden wij twee
informatiebijeenkomsten in het dorpshuis de Poort in Herwijnen. Vanwege de landelijke
maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) is aanmelding voor
deze bijeenkomsten verplicht. Dat kan vanaf 31 augustus via onze website. Ook leest u
daar de laatste informatie over eventuele extra maatregelen.

Vervolg
Alle reacties worden betrokken bij het Ontwerp Rijksinpassingsplan. We geven in een
aparte reactienota aan hoe met reacties op het Voorontwerp rekening is gehouden. De
reactienota zal samen met het Ontwerp Rijksinpassingsplan (en ontwerpbesluiten) op
dezelfde locatie ter inzage liggen als het Voorontwerp Rijksinpassingsplan. Ook zal de
reactienota en het Ontwerp Rijksinpassingsplan via de website beschikbaar zijn. Daarop
kunt u wederom — en op dezelfde manier - reageren middels een zienswijze. Vervolgens
zal de definitieve besluitvorming plaatsvinden middels de publicatie van het definitieve
Rijksinpassingsplan, de besluiten en het Nota van Antwoord op de ingediende
zienswijzen. Hiertegen kan beroep worden ingesteld. Dit kan alleen als u tegen het
Ontwerp Rijksinpassingsplan een zienswijze heeft ingediend. Naar verwachting zal de
bouw van de radar in 2021 starten.

Vragen?
Meer informatie over de Rijkscoördinatieregeling en inspraakmogelijkheden op het
Rijksinpassingsplan en de besluiten staat op www.defensie.nl/radarstations.
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From: ‘ tno.nI>
Sent: Friday, September 4, 2020, 4:13 PM
To: mindef.nl’ mindef.nl>
Cc: mindef.nl’ < mindef.nl>
Subject: 2016-Military service, deployments, and exposures in relation to amyotrophic.pdf
Attachments: 2016-Military service, deployments, and exposures in relation to amyotrophic.pdf

Beste
Omdat ik vanmiddag eerder weg wil en ik geen reactie op het Signal-bericht heb gekregen, stuur ik je
het naar mijn verwachting verzochte paper op.
Mbt de verspreiding heb ik wel een juridisch puntje. Dit artikel is onder licentie opgevraagd en kan
Copyright bevatten. Daarom is ongelimiteerde verspreiding niet toegestaan. Echter, de licentiekosten
voor dit artikel zijn ten laste gekomen van het Herwijnen-project. Dus het is technische informatie waar
ook Defensie recht op heeft. Dus svp alleen verspreiden onder Defensiemedewerkers die betrokken zijn
(dus need-to-know hebben) bij SMART-Lte Herwijnen.
Goed weekend alvast.
G rt

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,
for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.
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From: tno.nI>
Sent: Wednesday, September 9, 2020, 1:49 PM
To: mindef.nl’ < mindef.nI>;

‘ t tno.nI>
Cc: tno.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nl>; ‘ @tno.nl>
Subject: RE: Kamerbrief Herwijnen

Ik zie nu dat gisteren en eergisteren er zienswijzen zijn bijgeplaatst. Onder zit een vragenlijst die
aan de TK leden is gesuggereerd om aan Defensie en TNO te stellen:
Vragenlijst mbt beoogd defensie radar dossier te Herwijnen
Vragen die u van 10 -11 uur aan Defensie t of indien onbeantwoord daarna aan TNO kunt
stellen.
Vraag 1
Wordt er in de nieuwe SMART L radar ook gewerkt met radioactieve stoffen? In de oude radars in
Herwijnen was dat namelijk het geval. tTritium en Prometium-147).
Deze vraag is belangrijk! Het werken met radioactieve stoffen vereist namelijk 1500 meter afstand
volgen de VNG indeling in klasse 6.
Vraag 2
Zijn de berekeningen van de radardekking in het locatieonderzoek in Nieuw Milligen gedaan op basis van
de specificaties van de thuidige) MRP radar? Ja of Nee. Indien NEE, waarop zijn ze dan gebaseerd?
Vraag 3 t= vraag 79 uit eerder gestelde kamervragen)
Heeft de SMART L, als deze in Nieuw Milligen wordt geplaatst, meer of minder last van de geplande
windmolens in Flevoland op 21km (en verder), dan wanneer hij geplaatst zou worden in herwijnen, waar
een windmolenpark op 4,5 km afstand ten verder) al in werking is?
Bij Minder last: waarom zet u de radar dan niet in Nieuw Milligen, dat is echt voor de radar de beste
locatie.
Bij Meer last: hoe kan dat dat een radar meer last heeft van windmolens die verder weg staan? Dat is
toch ongeloofwaardig?
Vraag 4
Kan de radar wel voldoen aan de wijziging van de ICNIRP-norm die in maart 2020 is vastgesteld? En hoe gaat de
nieuwe ICNIRP norm om met de gemiddelde stralingsniveaus en de piekniveaus?
Vraag 5
Waarom heeft TNO in haar rapport het LUNA onderzoek naar relatie ALS — Hoogfrequente Straling (uit 2019
)afgewezen, terwijl het vorige week op 2 September door de Gezondheidsraad is meegemomen in haar
erindconclusie dat dit rapport negatieve gezondheidseffecten als gevolg van HE straling rapporteert.
Vraag 6
Bij het opstellen van deze vragenlijst op 7 September hebben de kamerleden het GGD “onderzoek” naar ALS in
Herwijnen nog NIET ontvangen. En dit terwijl het onderzoek al ruim een week afgerond is en bekend is bij de stas.
Wat is hier de reden van? Is dit transparant?
Vraag 7
Wat houdt het voorzorgsprincipe van een veiligheidsfactor van 50 (zie TNO rapport) nog in als je met de pieken de
norm uit dit principe met een factor 32 (wortel 1000) mag overschrijden?
Vraag 8
Bent u bekend met het onderzoek naar de schadelijke effecten van de radar in Potenza Picena in Italie?
https://www.stopumts.nI/doc.php/Artikelen/12577/redir en volledig in de bijlage. Waarom is dit onderzoek niet
meegenomen in de TNO rapportage? En ook de andere 24 onderzoeken zijn nooit bekeken. (zie de andere bijlagen
in de email)
Vraag 9

In het AD van maandag 7 Sept jI, geeft luitenant kolonel aan dat de SMART L radar de helft

kleiner is dan de oude MPR radar in Wier en Nieuw Milligen. Geldt dat dan ook voor het vermogen?



Vraag 10
Waarom durft defensie enerzijds wel af te wijken van de minimale richtafstand van 1500 meter (volgens
VNG indeling milieuklasse 6), maar durft defensie anderzijds NIET uit te sluiten dat de radar negatieve
gezondheidseffecten heeft? (TNO Rapport bladzijde 2)
Vraag 11
Kunt u een TNO Perseus onderzoek overhandigen dat gedaan is naar de 11 Windmolens van 208meter
hoog, in windpark Deil, op 4,5km afstand van de Radar? Wij zijn benieuwd waarom deze windmolens
hier WEL kunnen staan in niet in de flevopolder op 21 km afstand.
Vraag 12
Waarom heeft defensie geen bezwaar tegen windmolens van 208m hoogte op 4,5 km afstand maar wel
een bezwaar ingediend tegen een bliksemafleider van 40meter op 2km afstand, die 5 meter lager moest
worden?
Vraag 13
Het windmolenpark in de Flevopolder is afhankelijk van subsidies. De deadline van subsidieverstrekking
is zeer binnenkort. Kan EZK in dit unieke geval de deadline voor deze subsidies niet laten meeschuiven
met de duur van het definitieve besluit rondom de defensieradar in Herwijnen?
Vraag 14
Kan Defensie ALSNOG een plattegrond maken met stralingsniveaus op 50m, lOOm en zo concentrisch
oplopend naar 1500 meter? En waarom is dit verzoek niet eerder ingewilligd?
Vraag 15
Uit berekeningen blijkt dat als de SMART L radar op een toren van 9ümeter hoog wordt geplaatst, deze
geen last heeft van de hoogste heuvel aan de oostelijke veluwezijde, laat staan van de Utrechtse
Heuvelrug. Waarom is dat nooit verder onderzocht? Op het Defensieterrein in Nieuw Milligen is geen
RCR nodig omdat het bestemmingsplan nooit is gewijzigd. En radars op 90 meter hoogte is mogelijk, kijk
maar in het Scheldegebied. (115 meter hoog). Sterker nog, op hetzelfde terrein in Nieuw Milligen zijn
ook fors hoger gelegen locaties beschikbaar.
Vraag 16
Waarom wordt de locatie Gilze-Rijen afgewezen op basis van een onderzoeksrapport uit 2012? Waren
de specificaties van de SMART L toen al bekend?
Vraag 17
Aangezien er ook een Belgische hoogleraar zal participeren vandaag...Waarom heeft defensie niet
gekozen voor de Belgische aanpak rondom radardekking?
In Belgie heeft Defensie slim gekozen voor een netwerk van 13 LARCE radars met een laag vermogen, die
zonder problemen dichtbij bewoning kunnen worden geplaatst. Deze radars zijn net zo geavanceerd
maar voldoen aan de veel strengere stralingsnomen in Belgie. Dit is hoe een land zijn burgers moet
beschermen tegen gezondheids-schade EN het luchtruim kan bewaken tegelijk. Nederland en Belgie zijn
dichtbevolkte gebieden, dat vraagt om slimme oplossingen in plaats van het doordrukken.
Vraag 1$
De conclusie uit het TNO rapport is dat op 1500 meter afstand de SMART L Radar altijd onder de
blootstellingslimiet zit. (50V/m). Dit past bij milieuklasse 6.
Binnen de 1500 meter wordt op piekniveau de limiet overschreden tot 108V/m (op 450 meter afstand).
Waarom wil defensie deze radar dan TOCH binnen 1500 meter afstand van bewoning plaatsen?
Vraag 19
Het worst case scenario is uitgegaan van een bewoonde boerderij op 450meter afstand. Defensie en
TNO hebben aangegeven dat deze afstand 370meter moet zijn. Waarom is het Worst Case Scenario nog
steeds niet aangepast? Wat wordt de maximale stralingswaarde op 370meter afstand? (op 450meter is
het 108V/m, vermoedelijk wordt het bij 370m boven de 150V/m).



Vraag 20
TNO geeft in haat rapport aan dat ze overal de strengste blootstellingslimiet aanhouden van 28.V/m.
Maar wij zien ook dat de SMART L radar toch ook gemiddeld (niet alleen op Piekniveau) over deze limiet
heengaat met 28.93V/m. Waarom wordt deze limiet niet gerespecteerd?
Vraag 21
De KNMI Radar geeft een maximale veldsterkte van 0.06V/m. Dit is NIET te rijmen met het RIVM rapport
uit 2004 waarin wordt gesproken over gemiddelde waarden van 80V/m op 1km afstand op 2 meter
hoogte. Is de KNMI radar wel serieus meegenomen in alle berekeningen?
Vraag 22
Op welke manier heeft TNO de 5G straling bepaald op 3V/m?. Dit is volgens de wetenschap een
ongekend lage aanname, en hiermee wordt de stralingsbelasting van Herwijnen ernstig onderschat.
Vraag 23
Hoe kan het, zie de antwoorden van de stas op de vragen 24, 26, 53 en 60, dat het Minimale vermogen
(Emin) GROTER is dan het Maximale Vermogen (Emax)?.
Dit is echt klinkklare onzin. Als er dergelijke fouten in een rapport staan dan zegt dat ook iets over de
kwaliteit ervan.
Vraag 24
Het piekvermogen van de SMART L is “geheim”. Ook is er nooit antwoord gegeven op de vraag HOE
VAAK de SMART L op piekvermogen uit zal zenden. Eveneens is dit nooit aangegeven bij de KNMI Radar,
laat staan wat er gebeurt als deze beide radars tegelijkertijd op piekvermogen uitzenden. (het is logisch
dat radars, gezien de weersomstandigheden, op hetzelfde moment op piekniveau uitzenden).
Kortom: Hoe vaak zend de SMART L radar op Piekvermogen uit? En de KNMI Radar? En hoe vaak zal dit
samenvallen? En Hoe kunnen wij berekeningen onafhankelijk laten controleren als er gegevens worden
achtergehouden over vermogen, piekvermogen, duty-cycle en antenna-gain?
Vraag 25
Kunt u nogmaals uitleggen waarom de Utrechtse Heuvelrug een probleem is? Op 60km van Nieuw
Milligen bevindt deze zich ONDER de kromming van de aarde. Is dit een NON argument?
Vraag 26
Bent u het ermee eens dat defensie zelf bijdraagt aan de uitputtingsslag van dit dossier door niet
transparant te communiceren over het vermogen van de radar? Dit heeft bij de bevolking geleid tot veel
wantrouwen.
Vraag 27
In WIER staat de andere SMART L. Naar aanleiding van dossier Herwijnen is ook in WIER grote onrust
ontstaan. De bevolking daar wist eigenlijk van niks blijkt nu. Hoe transparant is Defensie daar geweest?
Wat heeft defensie daar gedaan om de bevolking de plaatsing van de nieuwe SMART L uit te leggen?
Vraag 28

En als het nou fout gaat in Herwijnen, de SMART L zou er komen te staan en mensen worden ziek....wie is
er dan verantwoordelijk? Waar kunnen burgers terecht?
Vraag 29 (oorspronkelijk vraag 75 aan de stas)

Bij TNO en Defensie zijn geen wetenschappelijk onderzoeken met negatieve gezondheidseffecten
bekend na het optreden van electroporatie, het poreus worden van celwanden, bij zeer hoge
intensiteiten van pulsestraling. Het feit dat dit effect wel genoemd wordt in het rapport doet vermoeden
dat hier sprake is van indekking. Kunt u toelichten waarom dit effect WEL wordt genoemd in het rapport,
maar er tegelijkertijd geen onderzoeken bekend zijn? Zijn die onderzoeken er nou wel of niet?
Vraag 30
Is het waar dat de SMART L is uitgerust met een LASERsysteem om laag naderende objecten uit de lucht
te “schieten”. Dat is toch gewbon gevaarlijk? Wat heeft deze radar nog meer voor geheime
wapensystemen? Mag dat allemaal wel zo dicht bij bewoning? Hier gelden toch ook regels voor?



Vraag 31

In het kranteartikel in het AD geeft de luitenant-kolonel aan dat de oude radar elk moment kapot kan
gaan, en dat er geen reserveonderdelen meer zijn. Hoe valt dit te rijmen met eerdere berichten dat alle
reserveonderdelen van WIER en van afgebroken radarstations in Belgie en Frankrijk allemaal naar Nieuw
Milligen gebracht zijn?
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This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you <

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, m
for the manner in which you use t and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of

messages. indef.nl>
Sent:

woensdag 9 september 2020 11:48
To: tno.nl>; tno.nl>
Cc: - tno.nl>
Subject: FW: Kamerbrief Herwijnen
Beste en
Bij deze stuur ik TNO ter kennisneming de Kamerbrief SMART-L te Herwijnen (mci. bijlagen) toe welke later vandaag
naar de Tweede Kamer zal worden verstuurd inzake het militair radarstation te Herwijnen.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van de (ongetekende) Kamerbrief.
Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 2511 CB 1 Den Haag 1 Kamer A-21
Postbus 20701 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M+
E mindef.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. 1f 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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From: tno.nI>
Sent: Wednesday, September 9, 2020, 6:29 PM
To: mindef.nl’ < mindef.nl>; tno.nl>;
‘AR. mindef.nI” <AR. mindef.nI>; ‘ @mindef.nl”

@mindef.nl>; mindef.nl’ < mindef.nI>;
mindef.nI” < mindef.nI>; mindef.nI’

mindef.nl>; @mindef.nl” @mindef.nI>; rijksoverheid.nl”
rijksoverheid. ni>

Cc: ‘ mindef.nI’ mindef.nI>
Subject: RE: Laatste fiches en antwoorden

ik weer, Antwoord op vraag 23
Dit is onjuist. Er is enkel in 1 geval sprake van een afrondingsverschil, namelijk voor de PSR
starend waarbij minimale veldsterkte 10,0 is en maximale 9,99. Dit is een afrondingsfout. In alle
andere gevallen is de minimale waarde voor veldsterkte lager dan de maximale waarde.

Strikt formeel is dit geen (afrondings)fout, want het heeft te maken met de hoeveelheid cijfers significant
die je geeft. Als je 9,99 wilt afronden naar een getal achter de komma, dan wordt dat 10,0 en daar is
niets fout aan.
Had de vraagsteller er een rekenmachine bijgepakt, dan had hij kunnen constateren dat 10,0/47,63 het
getal 21,00 geeft (afgerond 2 cijfers achter de komma. Op het rekenmachine staat 20.9951711). Terwijl
9,99/47,63 het getal 20,97 geeft. In de uitvoer staat op beide plaatsen 20,97 hetgeen betekent dat Excel
dat veld met 10,0 op 1 cijfer achter de komma heeft weergegeven maar dat de berekening met 9,99 is
uitgevoerd.
De introductie van de vraagsteller vind ik stuitend gezien dit bovenstaande over “cijfers significant”
simpelweg HAVO/VWO natuurkunde is (ik heb jarenlang onbezoldigd bovenbouw wis- natuurkunde
bijles HAVO/VWO gegeven).
M.vr.gr.

T +311
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This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this message was sent to you <

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

Sent:
woensdag 9 september 2020 18:01
To: t < tno.nl>; AR. mindef.nl; @mindef.nl;

mindef.nl; mindef.nl; mindef.nI; @mindef.nl;
tno.nl> rijksoverheid.nl

Cc: mindef.nl
Subject: FW: Laatste fiches en antwoorden
Allen,
Bijgevoegd zijn de fiche’s mci Q&As en de Q&As nav recente ontwikkelingen. Dank voor jullie input vandaag! Ik zal
de Q&As nog aanvullen met onderwerpen vanuit de EenVandaag uitzending vanavond (18:15).
Deze en de Kamerbrief + bijlagen zullen we morgen bij de hand houden om en morgen zo goed als
mogelijk te ondersteunen in de technische briefing.
Tot morgen allemaal! De aanwezigen op het Plein zijn aangemeld bij de wacht. Ik ben vanaf 08:30 beschikbaar op
locatie. De TB start om 10:00.
Fijne avond!



Groet,

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. 1f 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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From: tno.nl>
Sent: Wednesday, September 9, 2020, 6:12 PM
To: “ mindef.nl’ < mindef.nl>; ‘ t 1

< tno.nl>;
mindef.nl <AR. mindef.nl>; @mindef.nl”

@mindef.nl>; mindef.nI’ < mindef.nl>;
mindef.nl’ < mindef.nl>; mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ @mindef.nl < @mindef.nl>; rijksoverheid.nl
rijksoverheid. ni>

Cc: “ mindef.nl’ mindef.nI>
Subject: RE: Laatste fiches en antwoorden

Ik stond op het punt weg te gaan maar opende toch de fiche ICNIRP-2020 consequenties. iVandaag kan
ik niet bekijken. Dat wordt eventueel Uitzending gemist.
Maar het fiche dat ik opende, viel mijn oog op het volgende

Hoe staat de ICNIRP-richtlijn in verhouding tot het 5G
principe wat wordt geadviseerd door de Gezondheidsraad
(d.d. 2 september)
Het antwoord “Het advies van de Gezondheidsraad is expliciet gericht op het type straling waar SG
gebruik van maakt, namelijk 26 GHz.” Is onjuist.
De GR heeft over het hele frequentiebereik gekeken. Echter, voor 26 GHz hebben ze zo weinig
publicaties gevonden dat ze adviseren om die specifieke frequentie voor 5G nog niet uit te geven totdat
er meer onderzoek gedaan is.
Ze adviseren om ICNIRP2O2O te hanteren en het ALARA principe toe te passen.
De vraag Is Defensie bereid te wachten tot de analyse van het WHO die naar verwachting in 2022
wordt afgerond?
Is niet beantwoord.
Sorry voor mijn bemoeizucht.
Grt

T+31(
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nI

@mi
to IIf

ndef.nl
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you

by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, m
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Sent:
woensdag 9 september 2020 18:01
To: t < tno.nI>; . mindef.nl; @mindef.nl;

mindef.nI; mindef.nl; mindef.nI; @mindef.nl;
tno.nl>; rijksoverheid.nI

Cc: mindef.nI
Subject: FW: Laatste fiches en antwoorden
Allen,
Bijgevoegd zijn de fiche’s mcl U&As en de Q&As nav recente ontwikkelingen. Dank voor jullie input vandaag! Ik zal
de Q&As nog aanvullen met onderwerpen vanuit de EenVandaag uitzending vanavond (18:15).



Deze en de Kamerbrief + bijlagen zullen we morgen bij de hand houden om en morgen zo goed als
mogelijk te ondersteunen in de technische briefing.
Tot morgen allemaal! De aanwezigen op het Plein zijn aangemeld bij de wacht. Ik ben vanaf 08:30 beschikbaar op
locatie. De IB start om 10:00.
Fijne avond!
Groet,

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. It 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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From: tno.nI>
Sent: Wednesday, September 9, 2020, 3:19 PM
To: mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ t tno.nl>
Cc: @mindef.nl” < @mindef.nl>; ‘ . mindef.nl”

mindef.nl>; ‘ mindef.nI” mindef.nl>
Subject: RE: Lange termijn effecten

Beste collega’s
Ik wil nog een ander aspect ingooien.
Een biologisch effect is niet noodzakelijkerwijs een gezondheidseffect. Immers, een biologisch
mechanisme zoekt homeostase op. Het feit dat het leeuwendeel van de ingezonden vragen weer laat
zien dat er geen kennis is genomen van de vorige antwoorden, levert bij mij een niet te verwaarlozen
biologisch effect op. Maar ik hoef niet meteen de BHV te alarmeren om een AED te laten komen, dus ik
ervaar geen negatief gezondheidseffect. Tevens heeft, en zal ook niemand, beweren dat EM-velden geen
effecten veroorzaken. Echter, het is belangrijk mbt blootstelling onder het niveau te blijven waarbij
effecten (dus nog geen gezondheidseffecten) gevonden worden.
Nogmaals wijs ik op bijlage B van mijn rapport uit januari 2020. IKEA-winkels en Nobelprijswinnaars. Daar
merk ik van dat de oppositie daar niets lelijks over roept terwijl dat met de door hun aangedragen
tegenbewijs weldegelijk relevant is. Want dat laatste radaronderzoek uit Italie. De auteurs zeggen
“Background and aim of the work: This study investigates the possible association between the prevalence of
some chronic and lethal diseases in the population and the exposure to the EMF radiation of the military
radar ARGOS 10”
Dus ze hebben het over een mogelijk verband. Ze durven, en terecht, niet over een causaal verband te
praten.
De resultaten presenteren ze als
“The exposure to the radar radiofrequency emissions can increase the risk of cancer and heart diseases”
Dus “kan” het risico verhogen. Tja. Kan is niet “verhoogt het risico”.
Nogmaals, in de wetenschap maakt een zwalûw geen zomer en moet er, naar een statistisch significant
verband, ook een plausibel biologisch mechanisme aanwezig zijn. Of, en dat is echt “of”, een
onomstotelijk wetenschappelijk aangetoonde “dosis-response” relatie.
Grt
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Sent:

woensdag 9 september 2020 14:57
To: t tno.nl>; tno.nl>

Cc: @mindef.nl; . mindef.nl; mindef.nl
Subject: FW: Lange termijn effecten
Hallo allen!
@ en super, dank. Volgens mij kunnen we wel een antwoord geven op de gevreesde lange termijn
effecten.

en ook voor jullie goed om mee te nemen hoe wij deze vragen zullen pareren in de TB



From: g., DOSCO/DGO/CEAG/EC/SH < @mindef.nl>
Sent: woensdag 9 september 2020 14:54

To: Ing., CZSK/Ml/MT/SWS/ENGIN < . mindef.nI>; BS/AL/HDB
mindef.nl>

Subject: RE: Lange termijn effecten
Dank, Zal ze memoreren en propageren...

From: Ing., CZSK/MI/MT/SWS/ENGIN c mindef.nl>

Sent: woensdag 9 september 2020 14:52

To: ., DOSCO/DGO/CEAG/EC/SH < @ mindef. ni>; BS/AL/H DB
mindef.nl>

Subject: RE: Lange termijn effecten
Hallo en
Je antwoord is compleet © Misschien de conclusie van ICNIRP en IEEE nog als aanvulling?
ICMRP2O2O
The only substantiated adverse health effects caused
by exposure to radiofrequency EMFs are nerve stimulation,
changes in the permeability of ceil membranes, and effects
due to temperature elevation. There is no evidence of adverse
health effects at exposure levels below the restriction
levels in the ICNIRP (1998) guidelines and no evidence of
an interaction mechanism that would predict that adverse
health effects could occur due to radiofrequency EMF exposure
below those restriction levels.
En IEEE:
Examination of the literature on exposure to electromag
netic energy revealed no reproducible low-level (nontherrnal)
adverse health effects. Moreover, the scientific consensus is
that there are no accepted theoretical mechanisms that would
explain the existence of low-level adverse health effects.
Since the publication of ANSI C95.l-1982 [5J, advances
have been made in the scientific knowledge of the biological
effects of exposure to electromagnetic energy. This additional
and cumulative knowledge heips strengthen the basis for and
confidence in the assertion that the reference levels in IEEE
Std C95.1TM-2019 are protective against established adverse
health effects.
The literature review also evaluated the possibility of
adverse health effects associated with chronic low-level expo
sure. For exposures to electric, magnetic, and electromagnetic
fields at frequencies between 0 Hz and 300 GHz, the follow
ing two conciusions were reached:
a) The weight-of-evidence provides no credible indica
tion of adverse effects caused by chronic exposures
below levels specifled in IEEE Std C95.1TM-2019.
b) No biophysical mechanisms have been scientifically
validated that would link chronic exposures below 1ev-
els specified in IEEE Std C95.l’rjvi-2019 to adverse
health effects.
Groeten

Van: ., DOSCO/DGO/CEAG/EC/SH @mindef.nl>
Verzonden: woensdag 9 september 2020 14:12



Aan: BS/AL/HDB< mindef.nl>;— Ing., CZSK/MI/MT/SWS/ENGIN
mindef.nI>

Onderwerp: RE: Lange termijn effecten
Hol
Over lange termijneffecten over NIS (niet-loniserende straling) is het standpunt van de ICNIRP (2020) dat deze tot
nu toe niet wetenschappelijk zijn aangetoond. De WHO, SCENIHR (EC initiative) en Zweedse SSM hebben meerdere
internationale rapporten geschreven over de korte en lange termijneffecten van EM-velden. De conclusies van deze
studies, waar vele epidemiologische studies reeds in zijn beoordeeld, is de basis van de conclusie van de ICNIRP,
aangevuld met extra onderzoeken die na de publicatiedata nog zijn verschenen.
Belangrijk is op te merken dat er een groot verschil is tussen een biologisch effect en een negatief
gezondheidseffect. De restricties van de ICNIRP zijn uiteraard gebaseerd op negatieve gezondheidseffecten.
Voorbeeld: opwarming tijdens zonnebaden is een biologisch effect, meestal als prettig ervaren en omkeerbaar,
maar teveel warmte van buitenaf kan zorgen voor algehele oververhitting en shock. Dat laatste moet voorkomen
worden, immers biologische effecten mogen er zijn vanuit onze natuurlijke omgeving en hebben ook positieve
effecten op ons lichaam.
Omdat er geen langetermijneffecten aangetoond zijn, is er dus ook niet, zoals bij IS, een stapeling van stralingsdosis
mogelijk. De kans op het krijgen van een aandoening is er gewoonweg niet en wordt dan ook niet vergroot door
langdurige (chronische) blootstelling aan stralingsintensiteiten die voldoen aan de gestelde normen.
In Appendix B van de ICNIRP 2020 wordt dit uitgelegd. Onder lange termijneffecten worden geschaard:

• Hogere cognitieve functie relevant voor gezondheid (hersenen) (geen effecten)

• Symptomen en welbevinden (geen effecten, behalve pijnsensatie bij 94 GHz en 12500 W/m”2, wat een
factor 3000 hoger is dan de hoogste ICNIRP-limiet)

• Fysiologische processen nadelig voor gezondheid (geen effecten)

• Effecten op gehoor, zicht en evenwichtsotgaan (geen effecten, behalve enig oppervlakkig oogeffect bij
konijnenogen bij 1400 W/m”2, factor 350 hoger dan hoogste ICNIRP-limiet)

• Hormoonhuishouding (geen effecten, laagste effectniveau bij ratten en apen was 4 W/kg, geen bewijs dat
dit ook voor mensen geldt, daarbij is 4 W/kg de hoogste ICNIRP-Iimiet)

• Neurodegeneratieve ziektes (ALS, Alzheimer: geen negatieve effecten gevonden)

• Cardiovasculair, centraal zenuwstelsel of thermoregulatie (geen effecten bij mensen, bij dieren alleen
effecten ver boven 4 W/kg)

• Immuunsysteem, bloedziekten (hematologie) (geen negatieve effecten gevonden)

• Vruchtbaarheid, reproductie, ontwikkeling kinderen (geen negatieve effecten)

• Alle soorten kanker (geen effecten gevonden)
Ik zal de preview bekijken en wat extra informatie tot me nemen over lange termijneffecten.
Met vriendelijke groet,

Senior adviseur straling

Cluster Stralingshygiëne
Coordinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (cEAG)
Defensie Gezondheidszorg Organisatie
commando Dienstencentra
Ministerie van Defensie
Korte Molenweg 31 Doorn 1 Landhuis Aardenburg 1 kmr 213
Postbus 185 1 3940 AD 1 Doorn

T
F

@mindefnl
@nswannld

From: BS/AL/HDB < mindef.nl>

Sent: woensdag 9 september 2020 13:20

To: DOSCO/DGO/CEAG/EC/SH < @mindef.nl>;

______



CZSK/MI/MT/SWS/ENGIN < mindef.nl>
Subject: Lange termijn effecten
Hi beiden,
We gaan niet meer te veel sleutelen aan de presentatie denk ik. Maar vooruitlopend op de bredere fiches van
morgen, wil ik alvast even vragen of we kunnen nadenken over een antwoord over de ‘lange termijn effecten’ op
de gezondheid van de radar. Deze vraag komt in het EenVandaag preview filmpje naar voeren (vanochtend
gepubliceerd) en ik verwacht dat daar dus morgen ook wat vragen over komen.
Kunnen we daar iets zinnigs over zeggen? Borgt de ICNIRP-richtlijn bijv. ook de lange termijn effecten of is dat niet
van toepassing omdat verwarming geen lange termijn effecten heeft? Ik heb zo een vermoeden, maar ben
benieuwd naar jullie oordeel.
Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

E mindef.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. 1f 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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From: “ tno.nl>
Sent: Wednesday, September 9, 2020, 10:54 AM
To: ‘ mindefnl” < mindef.nI>; ‘ ( tno.nl>
Cc “ mindef nl’ mindef nI>
Subjéët*RË: Methode kader onderzoeken TNO

Ha
Nog een kleine aanvulling. Ook de Gezondheidsraad heeft in hun recente advies over 5G het artikel van
Beard et.al. niet meegenomen:

5.7 Neurodegeneratie

Neurbdegeneratie is de geleidelijke afname van de functies van

zenuwce[len en een toename van hun afsterven. Dit kan leiden tot ziekten

zoals ALS en Alzheimer. De commissie heeft 13 onderzoeken naar de

relatie tussen blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden

en neurodegeneratie in hersenweefsel meegewogen in dit advies, zie

tabel 55. In de onderzoeken zijn uiteenlopende eindpunten gebruikt: het

afsterven van zenuwcellen — dat plaatsvindt als een normaal biologisch

proces (apoptose) —, de activiteit van zenuwcellen. de bloeddoorstroming

in de hersenen, veranderingen in het aantal steuncellen en de dichtheid

van blaasjes die neurotransmitters overbrengen.

Tabel 55. Aantallen publicaties over de relatie met neurodegeneratie van
hersenweefsel, per frequentiegebied

700-2200 MRz 2.2-5,0 GHz 204’) GHz Uitgesloten

13 experimenteel proefdieren Geen publicaties Geen publicaties 13 experimenteel proefdieren



hotd0.k 04 1 Ov.rzch.n pubIlcti: bolQg6ch. prot..ri AcCt,ronoc,.,r.M adyjes $G .r .zvndh.d pn 04 yr

0 GIon’dh,Id5rd AchIqrw-çndd*vm.rl? Nr. 2020IOA Q
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die vanwege onvolkomenheden zijn uitgesloten.
Dat is het wetenschappelijk zelfreinigend vermogen dat ik bedoel wat een multidisciplinaire commissie

kan uitvoeren. Kennelijk vonden de vakreviewers de publicaties in tabel 57 wel van goede kwaliteit.
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Subject: RE: Methode theoretisch kader onderzoeken TNO
Beste
Binnen TNO hebben we de zoekmachine’s Scopus en lEEEExplore tot onze beschikking. Ik heb mij in de

“houdbaarheïdstoets” voor ICNIRP vooral gericht op reviewartikelen. Om te kijken of er aanwijzingen zijn

die tot een grondige herziening van de vigerende richtlijn zou kunnen leiden. Die heb ik niet gevonden.
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Ook had ICNIRP al de publieke consultatie uitstaan (2012 naar ik mij meen te herinneren) en daarin was
ook geen signaal te zien dat er dramatische veranderingen stonden te verwachting. Dus geen reden tot
anticiperend gedrag. Het Beard et al 2016 heb ik niet meegenomen omdat er geen aanleiding toe was.
Het betreft een initieel onderzoek, met vele onzekerheden, en de auteurs geven zelf helemaal niet aan
dat de verbanden die ze gevonden hebben wel kloppen. Ze geven zelf ook aan dat de verbanden die
gevonden zijn mogelijk worden veroorzaakt door andere factoren (confounding). Ook zijn de
blootstellingen niet helder, het betreft werkers en geen bewoners en zo zijn er nog meet afwijkende
factoren. Verder vind je in een grote bak data altijd wel statistisch significante verbanden. Maar dat
hoeft geen causaliteit te betekenen (zie IKEA-winkels en Nobelprijs winnaars). En zo vind je nog
tientallen meer onderzoeken.
Maar let op en we moeten on niet laten afleiden. Het toetsingskader is ICNIRP. In ICNRIP, IEEE, WHO,
Gezondheidsraad zit de multidisciplinaire samenstelling om de juiste wetenschappelijke weging van de
zin en onzin van wetenschappelijke publicaties te doen.
In dit kader van deze vraag moet mij nu wel het volgende van het hart.
In de Herijking Defensieonderzoek is de contrafinanciering voor mijn leerstoel aan de Technische
Universiteit Eindhoven over “Elektromagnetische Velden en Gezondheid” weggesneden. Naast 25% van
mijn TNO-collega’s die hun baan verloren, kreeg ik de opdracht om de weggevallen financiering maar
“uit de markt te halen” of het onderwerp anders te laten rusten (ik was blij dat onze onderzoeksgroep
nog bestond; het was kantje boord of wij als onderzoeksgroep waren weggesaneerd). In 2010 stond geen
marktpartij te wachten op te investeren in wetenschappelijke EM-velden en gezondheid. De branche-
Organisatie van de telecombedrijven vond dit een overheidsonderwerp. Ook het Kenninsplatform EMV
heeft, en zit, financieel krap vanwege gebrek aan sponsoren. In 2015 heb ik mijn laatste promovendus op
dit vakgebied afgeleverd en daarna heb ik geen financiering gehad om actief met dit onderwerp bezig te
zijn geweest. Tot op het moment van de vraag over Herwijnen. Mijn standpunt heb ik destijds gemeld
aan en en dat was geen probleem. Dus als de TK er een probleem van maakt dat er in
Nederland te weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt, dan kunnen ze wat mij betreft ook de
hand in eigen boezem steken. De aanzet is er zeker geweest, vier wetenschappers hebben een
persoonlijke subsidie van ZonMW gehad. Alleen prof Kromhout is doorgegaan (ook omdat hij vanuit RAS
al andere financieringsbronnen had). Dat geldt niet voor mijn wetenschappelijke partners bij Erasmus
MC (prof. van Rhoon en prof Kanaar) en mijn plek bij de TU/e. Wij drieën zijn andere leuke dingen gaan
doen. Profs Kanaar en van Rhoon zitten weer volledig op de oncologie.
Tot slot. In mijn rapport heb ik aangegeven dat er in het wetenschappelijk debat verschillende inzichten
zijn. Verschillende resultaten die op andere wijzen worden geïnterpreteerd door wetenschappers. Dat is
een proces dat aan wetenschappers moet worden overgelaten.
Hoop dat ik hiermee je vraag wat heb kunnen toelichten.
M.vr.gr.
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Cc: mindef.nl
Subject: Methode theoretisch kader onderzoeken TNO
Hi
Eerder spraken wij over het Beard et al 2016 onderzoek en waarom die niet door jullie is opgenomen in het TNO
rapport. Dank daarvoor. Ik heb nu een wat bredere vraag: op welke wijze zoekt/verzamelt TNO de relevante
onderzoeken in de bestaande wetenschappelijke literatuur voor haar scope bepaling en theoretisch kader en hoe
maakt TNO vervolgens een selectie van de relevantie artikelen om te behandelen in een rapport?
Uitje eerdere mail maakte ik op dat jullie in ieder geval met experts op een specifiek thema (zoals ALS) spreken om
op zoek te gaan naar relevante artikelen, maar welke andere methoden (bijv. zoekmachines, netwerken, etc.),
bronnen (databases, (collegiaal) netwerk, etc.) en selectie criteria (onderwerp, jaar publicatie, standing van
afzender/schrijver, peer-reviews, etc.) gebruiken jullie?
We hebben vernomen dat daar morgen in de TB en ronde tafel mogelijk vragen over komen (over ‘een italiaans
onderzoek’, meer heb ik helaas niet) en zouden graag voor onszelf deze achtergrond informatie hebben zodat ook
Defensie het verhaal goed kan vertellen.
Hoor graag.
Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 2511 CB 1 Den Haag t Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M
E mindef.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. 1f 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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From: t tno.nl>
Sent: Wed nesday, September 9, 2020, 2:02 PM
To: ‘ tno.nl>; ‘ mindef.nl”

m indef. nI>
Cc: ‘ tno.nl>; ‘ mindef.nl

mindef.nl>;” “< @tno.nI>
Subject: RE: Kamerbrief Herwijnen

Haai
Het leeuwendeel der vragen is eenvoudig te beantwoorden. Wat verwacht je van mij? Dat ik antwoorden
verschaf? Vraag 30 is bijzonder komisch, hoe komen ze aan die onzin? ben je in de gelegenheid
om naar vraag 11 te kijken?

From: tno.nl>
Sent: Wednesday, September 9, 2020 1:49 PM
To: mindef.nl; t tno.nl>
Cc: tno.nl>; mindef.nl;

@tno.nl>
Subject: RE: Kamerbrief Herwijnen
Ik zie nu dat gisteren en eergisteren er zienswijzen zijn bijgeplaatst. Onder zit een vragenlijst die
aan de TK leden is gesuggereerd om aan Defensie en TNO te stellen:
Vragenlijst mbt beoogd defensie radar dossier te Herwijnen
Vragen die u van 10 -11 uur aan Defensie t of indien onbeantwoord daarna aan TNO kunt
stellen.
Vraag 1
Wordt er in de nieuwe SMART L radar ook gewerkt met radioactieve stoffen? In de oude radars in
Herwijnen was dat namelijk het geval. (Tritium en Prometium-147).
Deze vraag is belangrijk! Het werken met radioactieve stoffen vereist namelijk 1500 meter afstand
volgen de VNG indeling in klasse 6.
Vraag 2
Zijn de berekeningen van de radardekking in het locatieonderzoek in Nieuw Milligen gedaan op basis van
de specificaties van de (huidige) MRP radar? Ja of Nee. Indien NEE, waarop zijn ze dan gebaseerd?
Vraag 3 (= vraag 79 uit eerder gestelde kamervragen)
Heeft de SMART L, als deze in Nieuw Milligen wordt geplaatst, meer of minder last van de geplande
windmolens in Flevoland op 21km (en verder), dan wanneer hij geplaatst zou worden in herwijnen, waar
een windmolenpark op 4,5 km afstand (en verder) al in werking is?
Bij Minder last: waarom zet u de radar dan niet in Nieuw Milligen, dat is echt voor de radar de beste
locatie.
Bij Meer last: hoe kan dat dat een radar meer last heeft van windmolens die verder weg staan? Dat is
toch ongeloofwaardig?

Vraag 4
Kan de radar wel voldoen aan de wijziging van de ICNIRP-norm die in maart 2020 is vastgesteld? En hoe gaat de
nieuwe ICNIRP norm om met de gemiddelde stralingsniveaus en de piekniveaus?
Vraag 5
Waarom heeft TNO in haar rapport het LUNA onderzoek naar relatie ALS — Hoogfrequente Straling (uit 2019
)afgewezen, terwijl het vorige week op 2 September door de Gezondheidsraad is meegemomen in haar
erindconclusie dat dit rapport negatieve gezondheidseffecten als gevolg van HF straling rapporteert.



Vraag 6
Bij het opstellen van deze vragenlijst op 7 September hebben de kamerleden het GGD “onderzoek” naar ALS in
Herwijnen nog NIET ontvangen. En dit terwijl het onderzoek al ruim een week afgerond is en bekend is bij de stas.
Wat is hier de reden van? Is dit transparant?
Vraag 7
Wat houdt het voorzorgsprincipe van een veiligheidsfactor van 50 (zie TNO rapport) nog in als je met de pieken de
norm uit dit principe met een factor 32 (wortel 1000) mag overschrijden?
Vraag 8
Bent u bekend met het onderzoek naar de schadelijke effecten van de radar in Potenza Picena in Italie?
https://www.stopumts.nl/doc.php/Artikelen/12577/redir en volledig in de bijlage. Waarom is dit onderzoek niet
meegenomen in de TNO rapportage? En ook de andere 24 onderzoeken zijn nooit bekeken. (zie de andere bijlagen
in de email)
Vraag 9
In het AD van maandag 7 Sept jl, geeft luitenant kolonel aan dat de SMART L radar de helft
kleiner is dan de oude MPR radar in Wier en Nieuw Milligen. Geldt dat dan ook voor het vermogen?
Vraag 10
Waarom durft defensie enerzijds wel af te wijken van de minimale richtafstand van 1500 meter (volgens
VNG indeling milieuklasse 6), maar durft defensie anderzijds NIET uit te sluiten dat de radar negatieve
gezondheidseffecten heeft? (TNO Rapport bladzijde 2)
Vraag 11
Kunt u een TNO Perseus onderzoek overhandigen dat gedaan is naar de 11 Windmolens van 208meter
hoog, in windpark Deil, op 4,5km afstand van de Radar? Wij zijn benieuwd waarom deze windmolens
hier WEL kunnen staan in niet in de flevopolder op 21 km afstand.
Vraag 12
Waarom heeft defensie geen bezwaar tegen windmolens van 208m hoogte op 4,5 km afstand maar wel
een bezwaar ingediend tegen een bliksemafleider van 40meter op 2km afstand, die 5 meter lager moest
worden?
Vraag 13
Het windmolenpark in de Flevopolder is afhankelijk van subsidies. De deadline van subsidieverstrekking
is zeer binnenkort. Kan EZK in dit unieke geval de deadline voor deze subsidies niet laten meeschuiven
met de duur van het definitieve besluit rondom de defensieradar in Herwijnen?
Vraag 14
Kan Defensie ALSNOG een plattegrond maken met stralingsniveaus op 50m, lOOm en zo concentrisch
oplopend naar 1500 meter? En waarom is dit verzoek niet eerder ingewilligd?
Vraag 15
Uit berekeningen blijkt dat als de SMART L radar op een toren van 90meter hoog wordt geplaatst, deze
geen last heeft van de hoogste heuvel aan de oostelijke veluwezijde, laat staan van de Utrechtse
Heuvelrug. Waarom is dat nooit verder onderzocht? Op het Defensieterrein in Nieuw Milligen is geen
RCR nodig omdat het bestemmingsplan nooit is gewijzigd. En radars op 90 meter hoogte is mogelijk, kijk
maar in het Scheldegebied. (115 meter hoog). Sterker nog, op hetzelfde terrein in Nieuw Milligen zijn
ook fors hoger gelegen locaties beschikbaar.
Vraag 16

Waarom wordt de locatie Gilze-Rijen afgewezen op basis van een onderzoeksrapport uit 2012? Waren
de specificaties van de SMART Ltoen al bekend?
Vraag 17

Aangezien er ook een Belgische hoogleraar zal participeren vandaag...Waarom heeft defensie niet
gekozen voor de Belgische aanpak rondom radardekking?
In Belgie heeft Defensie slim gekozen voor een netwerk van 13 LARCE radars met ëen laag vermogen, die
zonder problemen dichtbij bewoning kunnen worden geplaatst. Deze radars zijn net zo geavanceerd



maar voldoen aan de veel strengere stralingsnomen in Belgie. Dit is hoe een land zijn burgers moet
beschermen tegen gezondheids-schade EN het luchtruim kan bewaken tegelijk. Nederland en Belgie zijn
dichtbevolkte gebieden, dat vraagt om slimme oplossingen in plaats van het doordrukken.
Vraag 18
De conclusie uit het TNO rapport is dat op 1500 meter afstand de SMART L Radar altijd onder de
blootstellingslimiet zit. (50V/m). Dit past bij milieuklasse 6.
Binnen de 1500 meter wordt op piekniveau de limiet overschreden tot 1OBV/m (op 450 meter afstand).
Waarom wil defensie deze radar dan TOCH binnen 1500 meter afstand van bewoning plaatsen?
Vraag 19
Het worst case scenario is uitgegaan van een bewoonde boerderij op 450meter afstand. Defensie en
TNO hebben aangegeven dat deze afstand 370meter moet zijn. Waarom is het Worst Case Scenario nog
steeds niet aangepast? Wat wordt de maximale stralingswaarde op 370meter afstand? (op 450meter is
het 1OSV/m, vermoedelijk wordt het bij 370m boven de 150V/m).
Vraag 20
TNO geeft in haar rapport aan dat ze overal de strengste blootstellingslimiet aanhouden van 28.V/m.
Maar wij zien ook dat de SMART L radar toch ook gemiddeld (niet alleen op Piekniveau) over deze limiet
heengaat met 28.93V/m. Waarom wordt deze limiet niet gerespecteerd?
Vraag 21
De KNMI Radar geeft een maximale veldsterkte van 0.06V/m. Dit is NIET te rijmen met het RIVM rapport
uit 2004 waarin wordt gesproken over gemiddelde waarden van 80V/m op 1km afstand op 2 meter
hoogte. Is de KNMI radar wel serieus meegenomen in alle berekeningen?
Vraag 22
Op welke manier heeft TNO de 5G straling bepaald op 3V/m?. Dit is volgens de wetenschap een
ongekend lage aanname, en hiermee wordt de stralingsbelasting van Herwijnen ernstig onderschat.
Vraag 23
Hoe kan het, zie de antwoorden van de stas op de vragen 24, 26, 53 en 60, dat het Minimale vermogen
(Emin) GROTER is dan het Maximale Vermogen (Emax)?.
Dit is echt klinkklare onzin. Als er dergelijke fouten in een rapport staan dan zegt dat ook iets over de
kwaliteit ervan.
Vraag 24

Het piekvermogen van de SMART L is “geheim”. Ook is er nooit antwoord gegeven op de vraag HOE
VAAK de SMART L op piekvermogen uit zal zenden. Eveneens is dit nooit aangegeven bij de KNMI Radar,
laat staan wat er gebeurt als deze beide radars tegelijkertijd op piekvermogen uitzenden. (het is logisch
dat radars, gezien de weersomstandigheden, op hetzelfde moment op piekniveau uitzenden).
Kortom: Hoe vaak zend de SMART L radar op Piekvermogen uit? En de KNMI Radar? En hoe vaak zal dit
samenvallen? En Hoe kunnen wij berekeningen onafhankelijk laten controleren als er gegevens worden
achtergehouden over vermogen, piekvermogen, duty-cycle en antenna-gain?
Vraag 25

Kunt u nogmaals uitleggen waarom de Utrechtse Heuvelrug een probleem is? Op 60km van Nieuw
Milligen bevindt deze zich ONDER de kromming van de aarde. Is dit een NON argument?
Vraag 26
Bent u het ermee eens dat defensie zelf bijdraagt aan de uitputtingsslag van dit dossier door niet
transparant te communiceren over het vermogen van de radar? Dit heeft bij de bevolking geleid tot veel
wantrouwen.
Vraag 27

In WIER staat de andere SMART L. Naar aanleiding van dossier Herwijnen is ook in WIER grote onrust
ontstaan. De bevolking daar wist eigenlijk van niks blijkt nu. Hoe transparant is Defensie daar geweest?
Wat heeft defensie daar gedaan om de bevolking de plaatsing van de nieuwe SMART L uit te leggen?



Vraag 28
En als het nou fout gaat in Herwijnen, de SMART L zou er komen te staan en mensen worden ziek....wie is
er dan verantwoordelijk? Waar kunnen burgers terecht?
Vraag 29 (oorspronkelijk vraag 75 aan de stas)
Bij TNO en Defensie zijn geen wetenschappelijk onderzoeken met negatieve gezondheidseffecten
bekend na het optreden van electroporatie, het poreus worden van celwanden, bij zeer hoge
intensiteiten van pulsestraling. Het feit dat dit effect wel genoemd wordt in het rapport doet vermoeden
dat hier sprake is van indekking. Kunt u toelichten waarom dit effect WEL wordt genoemd in het rapport,
maar er tegelijkertijd geen onderzoeken bekend zijn? Zijn die onderzoeken er nou wel of niet?
Vraag 30
Is het waar dat de SMART L is uitgerust met een LASERsysteem om laag naderende objecten uit de lucht
te “schieten”. Dat is toch gewoon gevaarlijk? Wat heeft deze radar nog meer voor geheime
wapensystemen? Mag dat allemaal wel zo dicht bij bewoning? Hier gelden toch ook regels voor?
Vraag 31
In het kranteartikel in het AD geeft de luitenant-kolonel aan dat de oude radar elk moment kapot kan
gaan, en dat er geen reserveonderdelen meer zijn. Hoe valt dit te rijmen met eerdere berichten dat alle
reserveonderdelen van WIER en van afgebroken radarstations in Belgie en Frankrijk allemaal naar Nieuw
Milligen gebracht zijn?
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Sent:

woensdag 9 september 2020 11:42
To: tno.nI>; tno.nI>
Cc: tno.nl>
Subject: FW: Kamerbrief Herwijnen
Beste en
Bij deze stuur ik TNO ter kennisneming de Kamerbrief SMART-L te Herwijnen (mcl. bijlagen) toe welke later vandaag
naar de Tweede Kamer zal worden verstuurd inzake het militair radarstation te Herwijnen.
Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van de (ongetekende) Kamerbrief.
Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

E mindef.nI

Dit bericht kan informatie bëvatten 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
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From: ‘ DMO/PROJN/STGP” mindef.nl>
Sent: Tuesday, September 15, 2020, 8:35 AM
To: “ rijksoverheid.nl>; AL/HDB”

mindef.nl>;” BS/AL/HDB” < mindef.nl>
Subject: RE: Indeling voor aanstaande woensdag/donderdag en Comite Radar nee

Hi
Gisteren heb ik met besproken dat een ‘last minute’ contact met mij minder
verstandig lijkt. Als dat nog wijzigt, houd ik je op de hoogte.
Betekent dit dat ik de woensdagavond niet aanwezig hoef te zijn?
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten

Defensie Materieel Organisatie
mindef.nl

Van: rijksoverheid.nl>
Verzonden: dinsdag 15 september 2020 08:30

Aan: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>;

AL/HDB mindef.nl>; BS/AL/HDB < mindef.nl>

Onderwerp: Indeling voor aanstaande woensdag/donderdag m.b.t en Comite Radar nee
Beste
We spraken elkaar vrijdag nog even over de inzet komende woensdag en donderdag.
Nog niet alles is duidelijk de termijn voor aanmelden sluit vanmiddag 16.00 (huidige stand 34 tafeltjes
verdeeld over 2 avonden) maar het is wel duidelijk dat donderdag om 19.00 komt
En dat de heren en samen (met nog een derde persoon) donderdag om 21.00 zijn
gepland.
Het lijkt mij wenselijk, gelet op de voorgeschiedenis, dat jij namens RVB/DMO leading in deze
gesprekken.
Ik weet dat er nog het nodige speelt rondom als met hen nog een eerdere afstemming
wenselijk is neem ik aan dat dat vanuit DGB/DMO wordt opgepakt.
Ik word graag geïnformeerd of dit zo is, en als dat plaats vindt wat er besproken is.
Alvast dank.
Groet,
ir
Dit bericht kan informatie vatten die niet voor u s bestemd Indien u niet de geadiesseerde bent of dit abusievelijk aan u is
toegezonden wordt u verzocht dat aan de nfzerdei te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaaidt geen aansprakeItkheid voor
schade van welke aard ook die vei band houdt met isicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This message may contain information that is not intended for you 1f you are not the addiessee or t this rr eqn was vent to you by
mrstake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liahility for dainage of any kind resulting from
the risks nlerent in the eleotronic tiansmission of messages
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From:
Sent:
To:

Cc:
Subject: FW:

mindef.nI>;
mindef.nI”

mindef.nI”
mindef.nI>;

rijksoverheid nl>

Attachments: 20091 6Planning inloopavond .xlsx

Allen,
Op blad 2 de indeling voor vanavond.
Tot straks,
Groet,

b
Van: @kbmc.nl>
Verzonden: donderdag 17 september 2020 15:42
Aan: rijksoverheid.nI>
Onderwerp:

Dit bericht kar intorn7atie bevatten die niet voor u s bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht chisevelijk aan u is
toegezonden. wordt u verzocht dat aan de afzender te meloen en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook die .‘eio’rnrj houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
This message may rontain information that is not 1t€ii for you 1f you are not the addressee or if this message was cent to you by
mistake. you are req.ieeied to inform the sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from
the rsks nheient in the electronrc transmission of niessages

rijksoverheid. ni>
Thursday, September 17, 2020, 3:42 PM

mindef.nI’
mindef.nl>;

rijksoverheid.nl>;
rijksoverheid. fl1>
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From: DMO/PROJN/STGP” mindef. ni>
Sent: Friday, October 2, 2020, 11:36AM
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG” < mindef.nI>
Cc: II AL/DGB/DMV’ mindef.nl>;
DMO/PROJN/PROJN DIP’ < mindef.nl>
Subject: RE: Brieven +

_________________________________________________

Jazeker
Met vriendelijke groet,

Plaatsvervangend directeur Projecten
Defensie Materieel Organisatie

min def. ni

Van: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 2 oktober 2020 11:26
Aan: DMO/PROJN/STGP mindef.nl>
CC: AL/DGB/DMV mindef.nl>;
DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>
Onderwerp: FW: Brieven +

Hi
STAS is akkoord met verzending van deze brief aan Graag willen we deze
gelijktijdig (vandaag) verzenden met de brief aan
Kan jij ervoor zorgen dat deze brief in juist (DF”lO)format wordt verzonden?
Groet,

From: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG

Sent: donderdag 1 oktober 2020 15:23
To: AL/DGB/DMV mindef.nl>

Cc: BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>;
BS/AL/DGB/DSK/VRZMLAPN < mindef.nl>
Subject: Brieven Rij kse +

Hi
Bij deze de afgestemde brieven aan en etc. met DJZ. Zowel DJZ en ik
constateren bij de consistentie check dat de brieven nu op 1 lijn liggen en elkaar niet bijten.

als akkoord kan deze naar STAS
Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid

Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 1 2511 CB Den Haag 1 Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

E mindef.nl
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From:” tno.nl>
Sent: Monday, October 5, 2020, 4:00 PM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ t tno.nl>;

rijksoverheid.nl” rijksoverheid.nl>; ‘ rijksoverheid. nl’
rijksoverheid.nl>; mindef.nl” < mindef.nl>;

mindef.nl” < mindef.nl>; ‘ mindef.nl”
mindef.nl>; ‘ mindef.nl” < mindef.nl>;

“TP.Kuipers.Ol @mindef.nl” <TP.Kuipers.01 @mindef.nl>; ‘ mindef.nl’
mindef.nl>; ‘ mindef.nl” mindef.nl>

Cc:” mindef.nl” mindef.nl>
Subject: RE: Feitelijke vragen Herwijnen

Beste
Vraag 40: Emin = Emax. Waarom in de notatie 10,0 (wat 9,99 getalsmatig is) en 9,99 staat is uitgelegd.

Omdat de berekende percentages gelijk zijn, is de berekening correct uitgevoerd, dus ik denk dat de

vraag daarmee wel beantwoord is.
Natuurlijk mag een min niet groter zijn dan een max. Sorry, ik moet nu naar een andere vergadering
maar ik hoop jouw vraag beantwoord te hebben.
Grt.

T+31
Senior research scientist M Location From.

Electronic Defence E tno.nl

ioatIon @mi
• W far life

ndef.nl
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you <

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

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

messages. indef.nl>

Sent:

maandag 5 oktober 2020 15:34
To: tno.nl>; ( tno.nl>;

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

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

Cc: mindef.nl
Subject: RE: Feitelijke vragen Herwijnen
Dag allen,
Bijgevoegd de nieuwste versie met de ontvangen input verwerkt. De versie ‘schoon’ is de nieuwe versie, de ander is
referentiedocu ment.
Er resteren een aantal vragen die aan een aantal verschillende partijen gericht zijn. Zie ook de opmerkingen in het
document zelf. Aangezien het aantal beperkt is, geef ik direct in deze mail even aan welke vragen het betreft:

• CLSK:
o Vraag 87: welke Belgische langeafstandsradars gaat dit over? En klopt het dat de kleinere radars

niet de BMD functionaliteit hebben? Dat staat in mijn herinnering namelijk.

• TNO:
o Vraag 40: bij nalezen lijkt het antwoord nog niet helemaal aan te sluiten bij de vraag. Kan daar

nog even naar gekeken worden?
o Vraag 60: graag even meelezen voor de zekerheid

• RVB + DJZ:
o Vraag 75: wat is de gebruikelijke procedure voor (schade)claims? Kunnen we deze vraag wat

uitgebreider beantwoorden?



.

o EZK wil iets opnemen dat afhankelijk is van STAS goedkeuring VVGB afgifte. Graag even
medenken wat we hiermee doen. Ik zou deze (gemarkeerde) zinnen eruit laten.

o Paar opmerkingen naar aanleiding van jouw opmerkingen geplaatst. Deze heb ik
ongeaddresseerd in de opmerkingen gezet. Reactie op jouw overige feedback stuur ik even
separaat.

o Ref naar mails van ik zou niet splitsen in beantwoording, gewoon alles samen nu, we zijn
heel ver al met dank aan iedereen.

Graag zsm reactie op bovenstaande vragen.
Groet,

From: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Sent: vrijdag 2 oktober 2020 17:31
To: tno.nl>;’ ( tno.nl>;
t rijksoverheid nl rijksoverheid ni>,

rijksoverheid.nl>;
mindef.nl>; , Mr., BS/AL/DGB/DV/D VEILIGH @mindef.nl>;

EMSD, BS/AL/DS/Dir. Plan./AfdLuOptr < , mindef.nI>;
BS/AL/DJZ/Cl BST < mindef.nl>;’ t

nl>; ni>;
DMQ/PROJN/PRQJN DIP < mindef.nl>; ., DOSCO/DGO/CEAG/EC/SH

@mindef.nl>; AL/DCO < mindef.nl>;
AL/HDFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc mindef.nI>;
AL/DGB/DMV mindef.nl>

Cc: DMO/PROJ N/STGP mindef.nl>; BS/AL/DCO
mindef.nl>; BS/AL/DJZ < mindef.nl>

Subject: RE: Feitelijke vragen Herwijnen
Beste allen,
Enorm bedankt voor alle input tot dusver binnen dit korte tijdsbestek. Ik heb zojuist de laatste hand gelegd aan de
eerste ronde conceptantwoorden.
In de beantwoording heb ik ook flink geshuffied in de vragen en antwoorden. In sommige gevallen heeft dat geleid
tot een flinke berg vragen samengevat, met daaronder een uitgebreider antwoord. In mijn ogen is het in een aantal
gevallen beter om de vragen ‘holistisch’ te bekijken zodat er een overzichtelijk antwoord gegeven wordt en de
verbanden tussen de vragen en antwoorden duidelijker worden. Dit voorkomt daarnaast een handreiking om over
details te gaan discussiëren en daarin te verzanden. Daarnaast zitten nu nog niet alle (interne) verwijzingen naar
Kamerbrieven er met kamerstuk-nummer in, maar dat komt later.
Ik mis helaas nog de input van EZK. Graag ontvang ik die spoedig in samenspraak met CLSK en RVB, waar daar
samenhang is.
Bijgevoegd vinden jullie de conceptantwoorden op inhoud. Graag zou ik nu ook DJZ, HFDC en DCO willen vragen
mee te lezen in deze conceptantwoorden.
Graag vanaf deze de input op de antwoorden in het bijgevoegde document met track changes bijvoegen, zodat ik
track kan houden op de versies en input.
Daarnaast is er al een enkeling zo brutaal ;) geweest om mee te kijken in antwoorden die niet aan hem/haar waren
toegewezen, doe dat ook vooral wanneer jij denkt dat je waardevolle input kunt leveren. Dat waardeer ik alleen
maar.
Mochten er vragen zijn, dan hoor ik dat natuurlijk graag.
Fijn weekend alvast!
Groet,



From: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
Sent: woensdag 30 september 2020 15:58
To: tno.nl>; tno.nl>;

rijksoverheid.nl; riiksoverheid.nl>;
mindef.nl>; Mr.,

BS/AL/DGB/DV/D VEILIGH @mindef.nl>; EMSD, BS/AL/DS/Dir.
Plan./AfdLuOptr < mindef.nl>; BS/AL/D]Z/Cl BST

mindef.nl>; t
nI>; DMO/PROJN/PROJN DIP < mindef.nl>;

DOSCO/DGO/CEAG/EC/SH @mindef.nl>
Cc: DMO/PROJ N/STGP mindef.nl>; AL/DCO

mindef.nl>; BS/AL/DCO mindef.nl>;
AL/H DFC/Dir Begrot/AfdVagTzBc <MF. mindef. nI>;

___________

AL/DGB/DMV mindef.nl>;’ < @ggdgelderlandzuid.nl>;

___________

BS/AL/DJZ < mindef.nl>
Subject: Feitelijke vragen Herwijnen
Importance: High
Beste allen,
Vanmiddag heb ik met vertraging van de griffie van de vaste commissie van Defensie de 114 feitelijke vragen over
het dossier Herwijnen ontvangen. Dat betekent dat wij tot 8 oktober 12:00 de tijd hebben om te vragen inhoudelijk
te beantwoorden en de interne afstemming te voorzien. Daar heb ik jullie hard bij nodig. Wat mij wel positief stemt
is dat op de meeste vragen wij in de afgelopen periode al antwoorden op hebben geformuleerd of over een
oplossingsrichting hebben nagedacht.
De meeste vragen zijn herhalingen van oude vragen, of is er een eenvoudig antwoord op te geven. Ik heb in het
bijgevoegde document aangegeven:

• Wat een mogelijke richting van een (concept)antwoord kan/zou moeten zijn (zie dikgedrukte tekst)

• Wie in ieder geval betrokken zijn (zie kolom naast vraag)

• Wie in de lead is, wanneer er afstemming benodigd is (zie kolom naast vraag)
• Of de vraag evt. samen te voegen is met een eerdere vraag door [SAMENVOEGEN] te vermelden. Ik heb

daarin omwille van de tijd nog niet de puzzel gelegd welke vragen exact bij elkaar horen. Dit zal ik in de
komende dagen wel gaan doen. Ik stuur het echter nu alvast toe zodat jullie inhoudelijk aan de slag
kunnen.

Van TNO, DM0, CLSK, RVB, DGB MVD, CEAG, DJZ, DGB DV en EZK zijn antwoorden benodigd. Grofweg is dit ook
de volgorde van hoeveelheid, waarbij TNO de meeste vragen krijgt over hun onderzoeken.
Ik heb daarin gepoogd de vragen wat te verdelen, zodat niet 1 partij alle vragen krijgt. Op die wijze heb ik
geprobeerd vooral de last van TNO wat te verlichten. Het kan zijn dat daarom het niet direct voor de hand ligt dat
jij een vraag hebt gekregen. Daarbij zal ik zodra alle antwoorden er zijn mee en schrijven in de antwoorden.
Wat ik wil vragen aan jullie:

• Het bijgevoegde document globaal door te lezen, voordat je begint met de beantwoording van iouw
vragen, om te bekijken of de aan jou toegewezen vragen:

o 1) jij inderdaad de lead kan nemen in de beantwoording, enkel als je echt geen idee hebt, dan
graag aangeven

o 2) te bepalen of je deze vragen uiterlijk vrijdagmiddag 2 oktober om 14:00 in concept kan
beantwoorden danwel advies kan geven tot nader onderzoek

o Indien een van beide of beide niet mogelijk is, dan hoor ik dat graag zo snel mogelijk zodat er naar
een oplossing kan worden gezocht

• In de beantwoording het simpel te houden en in lijn met wat we in eerdere rapporten, brieven,
onderzoeken, etc. hebben geschreven. Denk aan de antwoorden die we in 20-04-2020 hebben
geschreven, deze zijn vaak niet langer dan een paar regels lang. Houd dat als uitgangspunt vast: liever kort
maar krachtig, dan uitgebreid. Zowel omwille van de tijd als de wens het kernachtig te houden, graag kort



maar krachtig beantwoorden. Maak daarbij ook gebruik van verwijzingen, bijv: “Reeds heb ik u over
[onderwerp X] geinformeerd met het onderzoek van TNO/de technsiche briefing, waarin ik toelichtte dat X
niet gelijk is aan Y’.

• Verzoek de antwoorden te schrijven alsof je de Staatsecretaris bent, dit scheelt mij enorm veel
herschrijfwerk als dat niet zo is en is dan sneller gedaan.

• Wanneer er [SAMENVOEGENJ staat, voor jezelf te bepalen aan welke eerdere vraag deze vraag
toegevoegd kan worden om tegelijkertijd te beantwoorden en dan de openstaande (bij)vragen nog nader
te beantwoorden zodat we zo veel mogelijk vragen in 1 keer kunnen beantwoorden. Hierin zal ik ook
meedenken.

• Het verzoek om ‘rustig/klantvriendelijk’ de vragen te beantwoorden, Ik weet dat sommige vragen ons
soms uit de neus komen of frustratie opwekken, maar ik wil jullie vragen om de antwoorden feitelijk en
vriendelijk te houden.

• De antwoorden in het bijgevoegde document naar mij toe te sturen om te voorkomen dat we moeten
gaan plakken met formats en er mogelijk antwoorden worden vergeten.

o Als iemand een gouden tip heeft waarin we binnen de beschermde MULAN omgeving allemaal
live aan dit document kunnen werken, dan krijg je een fles wijn ©

Ik vraag jullie voor vrijdag 14:00 al een concept antwoord aan te leveren, zodat ik deze kan reviewen + evt
nabranders uit te vragen en dan na het weekend de conceptantwoorden verder in de lijn kan brengen voor interne
Defensie afstemming om zo 8 oktober iets aan te kunnen leveren.
Laten we dit varkentje gaan wassen!
Mochten er vragen zijn, dan hoor ik dat graag. En nogmaals, mocht ie nu al weten, dit ga ik niet redden, dan hoor
ik dat graag zsm.
Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES t Den Haag 1 The Netherlands

M+
E mindef.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. 1f 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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From: rijksoverheid.nI>
Sent: Monday, October 5, 2020, 10:46 PM
To: mindef.nI” mindef.nl>; ‘ mindef.nl”

m indef. ni>
Cc: ‘ mindef.nP’ < mindef.nI>;

rijksoverheid.nl>
Subject: RE: nieuwe windparken scoren negatief op de alternatieven voor Herwijnen

Hol
Elk probleem is ook een kans. En dus moet je dit zeker inzetten als pressiemiddel. En dat is dus een vorm van communiceren.
Helemaal eens.
Ik zou niet willen bepleiten het probleem niet te beschouwen. In tegendeel. Als je het negeert, krijg je het hard terug. Vandaar
de onderstaande waarschuwing dat we nu een paar windprojecten tegenkomen die negatief scoren opde drie alternatieven. Ik
zou willen voorkomen dat we over een poosje onder druk gaan komen van de windsector en EZK omdat we om discutabele
redenen deze projecten zouden tegenhouden. (ik denk overigens dat de Kamer er aandacht aan blijft geven omdat wij daarvoor
ook steeds weer ruimte geven.., onaardig gezegd, denk ik dat we het probleem zelf hebben gecreëerd)
Als je niet zou willen kiezen voor mijn suggestie om Herwijnen nadrukkelijker als enige optie te positioneren, dan moet je het
probleem dat nu aan het ontstaan is, juist uitvergroten. Misschien moet je dan hierover contact zoeken met EZK om dit op een
slimme manier in de Haagse politiek te brengen. Dan kan het begrip voor de enige realistische keuze (doorgaan met Herwijnen)
wellicht groeien.
Maar hoe dan ook: jullie moeten een keuze maken. Wij zullen die lijn in de uitvoering volgen. Vanzelfsprekend. Wij hebben wel
behoefte aan een statement hierover in onze contacten met initiatiefnemers van windparken en gemeenten.
Groet,

Van: mindef.nl mindef.nI>
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 21:39
Aan: rijksoverheid.nl>; mindef.nl
CC: mindef.nl; dmindef.nI; rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: nieuwe windparken scoren negatief op de alternatieven voor Herwijnen

We kunnen het probleem ook als pressiemiddel gebruiken
Wij hebben geen zekerheid omdat Kamer na te hebben ingestemd met RCR toch aandacht blijft geven aan
plaatsing radar Hw. Door door te rekenen op de alternatieve locaties en daarvoor als DEF te betalen proberen we
ruimte te geven... Lukt niet omdat tov de alternatieve locaties onvoldoende wordt gescoord. Dat heeft het niet
afgeven van VVGB’s als consequentie. We proberen ruimte te geven maar lukt niet... Dus een extra Hw argument.
Dat bereiken we door over dit probleem te communiceren niet door het niet meer te beschouwen en te zeggen dat
we vertrouwen hebben in Hw...

graag dit issue meenemen in een fiche voor het WGO

From: rilksoverheid.nl>
Sent: maandag S oktober 2020 11:29

To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < .mindef.nl>;
AL/DGB/DMV mindef.nl>

Cc: Ing., CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SIE ATM < mindef.nl>;
rijksoverheid.nl>

Subject: nieuwe windparken scoren negatief op de alternatieven voor Herwijnen
Beste en
We lopen nu aan tegen het dilemma dat er drie nieuwe windparken zijn die qua radarverstoring positief scoren voor Herwijnen,
maar de norm niet halen voor de drie alternatieve locaties. Dat zet het beleid om het verstrekken van vvgb’s mogelijk te blijven
maken onder druk.
Dit is dus een ander soort probleem dan waar ik jullie vandaag eerder over berichtte (Venlo).
Drie, voor ons nieuwe projecten (Den Bosch, 17 turbines; Waalbos, 31 turbines en culemborg, een mij onbekend aantal
turbines) vertonen hetzelfde beeld: voor Herwijnen voldoen ze aan de norm (evenals voor de verkeersleidingsradars). Ze zouden



dus gewoon een vvgb moeten kunnen krijgen, ware het niet dat ze voor de drie alternatieve locaties voor Herwijnen niet een
voldoende scoren. Dat betekent dat er vooralsnog géén vvgb kan worden verstrekt.
Dat is een vervelende situatie omdat we steeds nadrukkelijker aankoersen (ook in de communicatie) op Herwijnen als de enige
serieuze positie voor de tweede SMART-L radar. Als we nu al drie (en waarschijnlijk komend jaar nog wel een paar andere)
windprojecten moeten laten stilleggen vanwege alternatieve locaties die we zelf niet al te serieus nemen, dan wordt het een
spagaat waarin we terechtkomen.
De ‘work around’ om windparken te blijven mogelijk maken door ze ook op de drie alternatieven te laten doorrekenen, werkt
alleen wanneer ze ook positief scoren op die alternatieven. Bij deze projecten ontstaat nu juist een belemmering door deze
aanpak.
Natuurlijk kunnen we (en voorlopig moeten we) de eis blijven stellen dat ook de drie alternatieven positief moeten scoren in het
TNO-onderzoek omdat er anders geen vvgb komt. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat de windpark-initiatiefnemers daarover
hun beklag gaan doen bij de verschillende provincies en bij EZK omdat daarmee ook de nationale energiedoelstellingen verder
onder druk komen te staan. Alsdan zal er ook naar Defensie centraal worden gekeken; zolang er geen definitieve keuze wordt
gedaan (houden we vast aan Herwijnen of willen we alternatieven in de lucht houden?), blijven we in een onzekere situatie
zitten. Dat zal politiek niet in ons voordeel werken.
Eerder werd er al door EZK ‘gedreigd’ met escalatie wanneer er geen duidelijkheid zou komen over vvgb’s voor de twee
Flevolandse parken. Dit is een ander schaalniveau, maar wel enigszins vergelijkbaar: drukken we ‘Herwijnen’ door en willen we
dat ook uitstralen in andere discussies zoals deze rond de vvgb’s van andere windparken, of houden we formeel alle ballen in de
lucht en hopen we maar dat de rechter ons welgezind zal zijn aan het eind van de procedure voor het RIP Herwijnen?
Het gaat hier in essentie dus om een bestuurlijk/politieke afweging.
Ik zou daarbij adviseren om alle kaarten te zetten op Herwijnen en die procedure door te zetten ook al wordt er nog zo hard
politiek bedreven in de Haagse arena. Daarbij hoort ook dat je in de regio’s uitstraalt dat je vertrouwen hebt in de procedure die
je zelf voert. In dat licht zou je heel goed de eis dat windparken ook positief moeten scoren op de alternatieve locaties, los
kunnen laten. Daarmee creëer je steun bij EZK en bij de windenergielobby’s. Doe je dat niet, dan wordt je straks van twee
kanten onder vuur genomen. Het is de vraag hoe veel vijandelijk vuur je kunt verdragen.
Ik hoor graag of we vast blijven houden aan de huidige lijn, of dat er iets gaat bewegen.
Groet,

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 beticht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f 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. 1f you are not the addressee
or 1f 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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From: ‘ , DOSCOIDGOICEAGIEC/SH” < @mindef.nI>
Sent: Wednesday, October7, 2020, 2:12 PM
To: /AL/DGB/DMV/AFD VASTG’ < @mindef.nI>;
MA, BS/AUDGB/DMV’ @mindef.nI>
Subject: RE: ALARNALATA

De voorgestelde optimalisaties vergen allen een investering die vertraging op
zal leveren waarbij in alle gevallen de reductie van stralingsblootstelling
niet significant is. Ik denk dat het kwantificeren (tijd/geld) van de
voorgestelde optimalisaties inzicht geeft, zonder vooraf ALARA aan de kant te
schuiven voor nog lagere blootstellingen onder de limieten. Daarna wordt het
een politieke keuze m.i.

Gr.

Original Message
From: 3S/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < @mindef.nl>
Sent: woensdag 7 oktober 2020 13:40
To: CDRE, MA, BS/AL/DGB/DMV < @mindef.nl>
Cc: ., DOSCO/DGO/CEAG/EC/SH @mindef.nl>
Subject: FW: ALARA/ALATA

Hi

Voor je een paragraaf gaat schrijven, we krijgen net deze memo van TNO over
alara binnen. Ga nu lezen.

From: @tno.nl>
Sent: woensdag 7 oktober 2020 13:33
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG @mindef.nl>;
Drs., DMO/?ROJN/PROJN DI? <P.Morren@mindef.nl>
Cc: @tno.nl>;
< @tno.nl>
Subject: ALARA/ALATA

Ik heb een memo geschreven over ALARA/ALATA voor de primaire radar van SMART

L, zie het aanhangsel. Aarzel svp niet om commentaar te geven. Misschien is
het goed om hier binnenkort een telcon aan te wijden?

Vriendelijke groet,
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From: “ tno.nI>
Sent: Monday, October 12, 2020, 12:09 PM
To: mindef.nJ’ mindef.nl>
Cc: tno.nl>; ‘ mindef.nI” < mindef.nl>;

mindef.nl” < mindef.nl>;
‘ t tno.nl>

Subject: RE: n.a.v. jouw AD artikel

Beste
Is met het antwoord van jouw vraag in voldoende mate beantwoord? Of wil(de) je liever een
overzicht hebben voor bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde woning op 370m?
Grt

T +311
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nI

Inut1on
tot Ut

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you @tno.
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, nI>
for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages. Sent.

maandag
12 oktober 2020 11:23
To: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl
Cc: tno.nl>; tno.nl>
Subject: RE: n.a.v. jouw AD artikel
Dame, Heren,
Het piekvermogen van de MPR is ruwweg een factor 75 hoger dan van de primaire radar van SMART-L. Ik
zeg ‘ruwweg’ omdat dit gerubriceerde informatie betreft.

art 1O.1.b

e detectieafstanden van de twee systemen liggen dan ook niet al te
veel uit elkaar.
Dus, ik zou als volgt antwoorden: De piekveldsterkte van de MPR is zeer veel hoger dan van de
SMART-L, de tijdgemiddelde veldsterkten zijn vergelijkbaar.
Met de vriendelijke groet,

From: tno.nl>
Sent: Monday, October 12, 2020 10:12 AM
To: t tno.nl>
Cc: mindef.nl; mindef.nl; mindef.nl
Subject: RE: n.a.v. jouw AD artikel



Ha
Ik denk dat jij wel snel van antwoord kan voorzien, svp.
Grt

T ÷311
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nI

lnnovt1on
Lot lifa

mindef.n
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you 1
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, —

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

min def. n
1>
Sent: maandag 12 oktober 2020 10:10
To: tno.nl>
Cc: mindef.nl; mindef.nI
Subject: RE: n.a.v. jouw AD artikel
Ik wil het vermogen niet openbaren. Ik wil weten welke een hoger en welke dus een lager vermogen heeft

From: tno.nl>
Sent: maandag 12 oktober 2020 10:06
To: AL/DGB/DMV mindef.nl>
Cc: mindef.nl>;

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>
Subject: RE: n.a.v. jouw AD artikel
Ha
Het vermogen van de SMART-L is, net als een paar andere technische parameters, heeft de merking
Staatsgeheim. lig niet geschikt voor openbare publicatie.
Dus ik denk dat we wel veldsterkten, net als voor de SMART-L, kunnen berekenen voor de MPR, ik zal
daar met van gedachten wisselen. Vrijgave van Staatsgeheime informatie zoals het RF-vermogen
van de SMART-L ligt niet in mijn mandaat maar dat zal je waarschijnlijk mij ook niet vragen.
G rt

T ÷311
Senior research scientist M Cocation From.
Electronic Defence t tno.nl

Innotkrn
—

mindef.n
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you 1
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, -

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

min d ef. n
1>
Sent: maandag 12 oktober 2020 09:02
To: tno.nl>
Cc: mindef.nl; mindef.nl
Subject: RE: n.a.v. jouw AD artikel
Yepenvermogen



From: tno.nl>
Sent: maandag 12 oktober 2020 08:58
To: AL/DGB/DMV mindef.nl>
Cc: mindef.nl>;

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nI>
Subject: Re: n.a.v. jouw AD artikel

Ha
Even voor de zekerheid checken Jouw vraag over de piek en tijd gemiddelde veidsterkte betreft een
vergelijking tussen de MPR en SMART L?

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 11 okt. 2020 om 22:3 1 heeft” mindef.nl” mindef.nl>
het volgende geschreven:

en/of
Kun jij aangeven hoe het vermogen van de MPR en de SMART L zich tot elkaar verhouden?
Ik wil in antwoord op een Kamervraag tenminste kunnen zeggen of de Smart L meer of minder
vermogen genereert

hoe zit het met piekveldsterkte en tijdgemiddelde veidsterkte. Kunnen we daar een
vergelijking maken. Welke het hoogst en zijn de verschillen groot. Wat heb je van DEF nodig om dit
te kunnen berekenen?

dit is voor vraag 27

Directeur Integraal Beleid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 kamerA-23
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M:
mindef.n

www.defensie.nl
Officier Toegevoegd
TLNT

Secretariaat:

@mindef.nI
T: 4

(op woensdag flex)

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. 1f you are not
the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to
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From: rijksoverheid.nI>
Sent: Monday, October 12, 2020, 12:08 PM
To: ‘ mindef.nI” mindef.nI>; ‘ mindef.nI”

mindef.nI>; “ mindef.nI” < mindef.nl>;
@mindef.nl” mindef.nI>

Subject: FW: indieningsprobleem Radar Herwijnen

Collega’s,
Zie bericht van van RVD. Het is een bekend probleem.
Dit geeft ook wel aan dat Herwijnen een bijzonder dossier is, in hun praktijk levert het nooit problemen op.
Ze lossen het altijd individueel op als ze een melding krijgen.
Groet,

Van: ) < @rvo.nl>
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 11:56
Aan: rijksoverheid.nl>
CC: )< @rvo.nl>
Onderwerp: Radar Herwijnen

In reactie op je telefoontje van daarnet: het komt inderdaad vaker voor dat mensen het webformulier niet verstuurd krijgen,
met name vanuit Safari.
Dit is een van de redenen dat wij bezig zijn met de implementatie van een nieuw systeem voor inspraakverwerking: de huidige
software bleek daar niet op aan te passen.
Als het probleem zich voordoet, raden wij mensen in de regel om het formulier via een andere browser in te dienen, of bieden
wij ze een alternatief voor indiening aan.
Gr

Teammanager

Team Energieprojecten
Afdeling Concurrerende en Duurzame Energiesectoren
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Croeselaan 15 1 3521 Bi 1 utrecht
Postbus 8242 1 3503 RE 1 Utrecht

T

@rvo.nI
http://www.rvo.nI

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch,
Innovatief en Internationaal ondernemen.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
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From: ‘ rijksoverheid.nI>
Sent: Monday, October 12, 2020, 12:55 PM
To: ‘ mindef.nI” mindef.nI>
Subject: RE: indieningsprobleem Radar Herwijnen

Telefonisch gaf hij aan dat ze dat vergeten zijn/er niet aan gedacht hebben.
Meer kan ik er niet van maken.
Groet,

Van: mindef.nI mindef.nI>
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 12:10
Aan: rijksoverheid.nI>; mindef.nI; mindef.nI;

@ min d ef. n 1
Onderwerp: RE: indieningsprobleem Radar Herwijnen

waarom heeft ons daarop niet gewezen?

From: rilksoverheid.nI>
Sent: maandag 12 oktober 2020 12:09
To: AL/DGB/DMV mindef.nI>;
DMO/PROJ N/STG P mindef. ni>; BS/AL/DG B/DMV/AFD VASTG

mindef.nI>; AL/DGB/DMV/PROJAFD
mi nU ef. ni>

Subject: FW: indieningsprobleem Radar Herwijnen
Collega’s,
Zie bericht van van RVO. Het is een bekend probleem.
Dit geeft ook wel aan dat Herwijnen een bijzonder dossier is, in hun praktijk levert het nooit problemen op.
Ze lossen het altijd individueel op als ze een melding krijgen.
Groet,

Van: )< @rvo.nI>
Verzonden: maandag 12 oktober 2020 11:56
Aan: riiksoverheid.nI>
CC: )< @rvo.nI>
Onderwerp: indieningsprobleem Radar Herwijnen

In reactie op je telefoontje van daarnet: het komt inderdaad vaker voor dat mensen het webformulier niet verstuurd krijgen,
met name vanuit Safari.
Dit is een van de redenen dat wij bezig zijn met de implementatie van een nieuw systeem voor inspraakverwerking: de huidige
software bleek daar niet op aan te passen.
Als het probleem zich voordoet, raden wij mensen in de regel om het formulier via een andere browser in te dienen, of bieden
wij ze een alternatief voor indiening aan.

Teammanager

Team Energieprojecten
Afdeling Concurrerende en Duurzame Energiesectoren
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Croeselaan 15 1 3521 BJ 1 Utrecht
Postbus $242 1 3503 RE 1 Utrecht
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From: rijksoverheid.nl>
Sent: Monday, October 12, 2020, 12:07 PM
To: ‘ mindef.nl < mindef.nl>; ‘ @mindef.nl

mindef.nI>; ‘ mindef.nl” mindef.nl>
Subject: Voorstel verlening termijn inspraak voorontwerp inpassingsplan radar Herwijnen ivm Apple
problematiek

Collega’s,
Naar aanleiding van de melding van gistermiddag door de heer dat het indienen van het webformulier niet gaat
op een Apple, hierbij het volgende voorstel:
Uitgangspunt hierbij is dat we wel aan zijn verzoek tegemoet komen echter:

• De problematiek bij RVD is niet zomaar op te lossen (is bekend software probleem, ze waren vergeten ons daarover te
informeren)

• We willen een zo kort mogelijke verlenging van de termijn.
• De deadline voor het plaatselijke sufferdje voor deze week is vandaag om 12.00 verstreken.

We sluiten alle kanalen eind van vandaag zoals gepland, behalve de telefoon.
Daarnaast plaatsen we een bericht op de website en we maken een huis aan huisbrief.
Hier omschrijven we het gesignaleerde probleem en bieden we de mogelijkheid om tot en met volgende week vrijdag 23
oktober telefonisch een reactie in te dienen.
Planning voor de brief
Maandag concept tekst aanleveren
Dinsdag akkoord op brief
Woensdag brief printen en in enveloppen.
Donderdag voor 12.00 aanleveren in Sliedrecht
Vrijdag bezorging.
Graag jullie reactie.
Groet,

Dit bericht ar informatie bevatten die :;srvsrvi1c nd:n ci niet de geadreesveide bent of dit bericht ahucievelyk aan u is
toeqezonoen vordt u verzocht dat aan cie :u’ce c meiden en he berch: te ve”ijderen De Staat aanuaaral geen aansprakelijcheo voor
schade van welke aard ook, die verbeno DiOi met usicc s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten
ïhe massage n,ay contain informatior roet is hOl intnoed for you 1f you are not the add,essee ci t this messago- eac cent to rOL b’
nisteca you are requested to inform the senner end delêre th inessaac The State accepte no liabirrtv for damace of any kino esutting from
the cl s nhernt in the electronrc transmission of messagee
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From: -.r rijksoverheid.nI>
Sent: Tuesday, October 13, 2020,3:54 PM
To: “ mindef.nl” mindef.nI>
Cc: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; mindef.nl”

mindef.nI>; “ mindef.nI” < mindef.nl>;
rijksoverheid. fl1>

Subject: Brief verlenging termijn vo rip Herwijnen
Attachments: Brief verlenging termijn vo rip Herwijnen.docx

Ik moet morgen voor 8.30 akkoord hebben. Dan halen we vrijdag.
Anders gaat de hele planning op de schop.
Groet,
Ronald

Dit beticht kap nfcinate heva:ten die niet voor u is bes’emd Indien ci niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden wordt u eoccht dat aan de afzender te meiden en het bericht te verwijderen De Staat aan aardt geen aansprakelijkheid voor
schade van welke aad ook die ‘arbend houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van bennien
Tha massage may contain information that is not intended for you 1f you are not the addressee or if this message was sent to yC by

e you are reqtested to inform th sender and delete the enene The State accepts no liability for damage of any kina resulting from
the naks inherent in the electronic transmist inn of messages



Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelades

> Retouradres Postbus 16169 2500 BD Den Haag

Aan de inwoners van Herwijnen Rijksvastgoedbedrijf
Directie Vastgoedbeheer
Klant- en

Vastgoedmanagement

Sint ]acobsstraat 16
3511 BS Utrecht
Postbus 16169
2500 BD Den Haag
www.rijksvastgoedbedrijf.nI

Contactpersoon

R.C. Kast
Ons briefken merk

Ons zaakkenmerk

Datum 13 oktober 2020 Uw kenmerk

Betreft
KvK nummer
6580604

BTW nummer
Geachte heer/mevrouw, NL8563.05.765.B.01

IBAN
Het Voorontwerp Rijksinpassingsplan Militair Radarstation te Herwijnen heeft van NL751NG50705002624

31 augustus 2020 tot en met 12 oktober 2020 ter inzage gelegen. In diverse
lokale media en in de Staatscourant van 28 augustus 2020 is kennisgeving Kopie aan

gedaan van de terinzagelegging van het Voorontwerp. Graag informeer ik u over
het volgende.

Probleem met indienen digitale reactie met Apple computer’
In het weekend van 10 oktober werden het Rijksvastgoedbedrijf en het ministerie
van Defensie erop geattendeerd dat het indienen van een reactie via de website
www.rvo.nl met een Apple-computer via webbrowser Safari niet altijd mogelijk
was. Wij hebben daarna uitgezocht hoe dit komt. Dit heeft met de ICT-omgeving
van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) te maken en is helaas niet
op korte termijn op te lossen. Hiervan waren wij niet op de hoogte tot 12 oktober.
Om iedereen de gelegenheid te geven een reactie in te dienen is het volgende
besloten:

• De termijn voor het indienen van een reactie wordt verlengd tot en met
vrijdag 23 oktober 2020

In de periode tot en met 23 oktober is het alleen mogelijk om telefonisch een
reactie in te dienen. Dit kan via telefoonnummer 034 855 31 98 tijdens
kantooruren van 9.00u — 17.00u. U kunt dus digitale reacties meet indienen.

Vervolg Rijkscoördinatieregeling (RCR)
Alle reacties worden betrokken bij de vervolgstap, het Ontwerp
Rijksinpassingsplan. In een aparte reactienota ziet u hoe er met de reacties op
het Voorontwerp rekening is gehouden in het Ontwerp Rijksinpassingsplan. Deze
stukken zullen ook ter inzage worden gelegd waarop u op dezelfde manier uw
zienswijze kunt indienen.
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Rijksvastgoedbedrijf
Directie Vastgoedbeheer
KVM

Datum
De definitieve besluitvorming vindt plaats met de publicatie van het definitieve 13 oktober 2020

Rijksinpassingsplan, de besluiten en de Nota van Antwoord op de ingediende
zienswijzen. Hiertegen kan beroep worden ingesteld. Dit kan alleen als u tegen
het Ontwerp Rijksinpassingsplan een zienswijze heeft ingediend.

Ik hoop u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Meet informatie
over de Rijkscoördinatieregeling en de realisatie van de radar vindt u op
www.defensie.nl/radarstations.

Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Defensie,
namens deze,

ing. C.R. Hakstege
Hoofd Sectie Omgevingsmanagement
Afdeling Klant- en Vastgoedmanagement

Pagina 2 van 2
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From: ‘ tno.nl>
Sent: Wednesday, October 14, 2020, 5:09 PM
To: ‘ mindef.nl” < mindef.nl>; mindef.nI”

mindef.nI>; “TP.Kuipers.Ol@mindef.nI’ <TP.Kuipers.01mindef.nI>
Subject: RE: Herwijnen vragen over ICNIRP

Beste en
Ik breng graag de volgende teksten op, die in het januari 2020 rapport TNO 2020 R10094 staan, als
relevante teksten die mogelijk gebruikt kunnen worden als referentie:
Op pagina 15/48 en 16/48 staat
“In de vaststelling van de basisrestricties en de daarvan afgeleide waarden van blootstellingslimieten is
een veiligheidsmarge verwerkt die wordt toegepast op die waarde van blootstellingintensiteit waarop
biologische effecten zijn gevonden. In het kader van de discussie over ALARA verderop in dit rapport, is
deze blootstellingintensiteit te zien als een drempelwaarde. In de richtlijn wordt deze drempelwaarde,
de SAR-waarde voor radiofrequente velden, genomen als een waarde waarop mogelijk
gezondheidseffecten kunnen optreden. Voor de vaststelling van de blootstellingslimiet voor het
algemene publiek, is deze waarde met een veiligheidsmarge van een factor 50 verlaagd. Deze factor 50 is
gekozen
om rekening te houden met verschillen in menselijke lichaamsbouw, met kwetsbare groepen zoals
ouderen, kinderen en/of mensen met een zwakke gezondheid.”
Op pagina 36/48 staat
“In deze berekening is uitgegaan van een continue blootstelling. Omdat de ICNIRP-richtlijn een 6
minuten tijdmiddeling toestaat, is instantaan een hogere piekveldsterkte toegestaan. De ICNIRP-richtlijn
stelt echter ook een limietwaarde voor de piekveldsterkte, namelijk 32 maal de tijdgemiddelde
elektrische veldsterkte. In de huidige ICNIRP-richtlijn [1] is die waarde voor de SMART-L 1506 V/m.
Zolang deze piekveldsterkte en de gemiddelde veidsterkte over 6 minuten niet wordt overschreden,
voldoet de radar aan de grenswaarden gegeven in de ICNIRP-richtlijn.”
Dus de factoren 32 en 50 hebben betrekking op andere zaken.
In blauw heb ik mijn tekstvoorstellen gezet.
G rt

T +311
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nI

Innovatbn @ mi
-; . uw to ulo

ndef.nl
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, m
for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages. indef.nl>

Sent:
woensdag 14 oktober 2020 15:59
To: mindef.nl; tno.nl>;

@ mi ndef. nI
Subject: RE: Herwijnen vragen over ICNIRP
Bijgevoegd mijn aanpassingen in het rood. Ik moet zeggen dat ik die eerste zinnen van de paragraaf heel moeilijk
vind om te lezen. Daarnaast ben ik even benieuwd of het klopt dat er bij tijdgemiddeld een factor 50 is en bij piek
een factor 32???
Misschien iets in de trant van “Bij het vaststellen van de ICNIRP-limieten zet de ICNIRP drie stappen. Eerst bepaalt
de ICNIRP bij welke veldsterkte een potentieel verwarmend effect van de huid voorkomt (stap 1). Vervolgens past
zij een veiligheidsfactor van 50 toe: de eerder bepaalde veldsterkte wordt 50 maal verkleind om zo zeker te stellen



dat er geen risico is op een effect voor algemeen publiek (mcl. kwetsbare groepen) (stap 2). Dit is de maximaal
toelaatbare tijdgemiddelde veldsterkte. Om te bepalen wat de maximaal toelaatbare piekveidsterkte is, wordt deze
waarde met een factor 32 vergroot (stap 3). Deze waarde mag echter maar voor beperkte tijd worden ervaren
(ergo: piek). Dit geldt voor zowel de 1998 als de 2020 richtlijnen.”
Misschien schrijf ik nu lariekoek en is onderstaande beter. Hoor graag wat jullie denken.

From: AL/DGB/DMV mindef.nl>
Sent: woensdag 14 oktober 2020 15:34
To: tno.nl>; BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG

mindef.nl>; DOSCO/DGO/CEAG/EC/SH @mindef.nl>
Cc: AL/DGB/DMV mindef.nl>
Subject: Herwijnen vragen over ICNIRP

Kijk even mee in mijn up en antwoord op vraag lO3en 106. Graag jullie bemerkingen in antwoord aan allen

103 Wat houdt het voorzorgsprincipe van een veiligheidsfactor van 50 (zie
TNO rapport) nog in als met de pieken de norm uit dit principe met een
factor 32 (wortel 1000) mag worden overschreden?
lO6Wat houdt het voorzorgsprincipe van een veiligheidsfactor van 50 (zie
TNO rapport) nog in als je met de pieken de norm uit dit principe met een
factor 32 (wortel 1000) mag overschrijden? Heeft u kennis genomen van de
kritiek van professor Vandenbosch ter zake? Waarop is deze factor 50
gebaseerd ? Waarom is dit niet 100, of 1000? En waarom wordt niet gekozen
voor een bepaalde vorm van het ALARA principe, namelijk het ALATA
principe: As Low As Technically Achievable?
De ICNIRP heeft de veiligheidsfactor 50 toegepast bij het bepalen van de
maximaal toelaatbare tijdgemiddelde veldsterkte. Deze veiligheidsfactor heeft
betrekking op temperatuureffecten. Omdat ICNIRP de piekveldsterkte per
gepulst systeem toch wilde imiteren is de maximaal toelaatbare
piekveidsterkte in de ICNIRP-norm uit 1998 bepaald op factor 32 van de
maximaal toelaatbare tijdgemiddelde veldsterkte. De veiligheidsfactor 50
wordt derhalve toegepast op beide limietenwaarden. Bij de ICNIRP-2020
richtlijnen is ook de maximaal toelaatbare tijdgemiddelde veldsterkte. De
berekening voor de piekveldsterkte is echter complexer en wordt gelimiteerd
door de maximaal toegestane lokale temperatuurstijging . Afhankelijk van
factoren als pulsopbouw en frequentie volgt uit de analyse een maximale
piekveidsterkte, hetgeen in TNO rapportage TNO 2020 R11278 nader is
toegelicht. Ingeval van de SMART-L leidt dit tot een lagere maximaal
toelaatbare piekveidsterkte onder de ICNIRP2O2O-normen ten opzichte van de
ICNI RP199$-normen.
ICNIRP heeft de vermogensdichtheid waarbij het lichaam 1 graad opwarmt als
uitgangspunt voor de maximaal toelaatbare tijdgemiddelde veidsterkte
genomen. Als extra voorzorg is op die grens het toegestane vermogen met een
factor 50 gereduceerd, zie pagina’s 15/48 en 16/48 van TNO rapport TNO 2020
R10094 over basisrestricties. Hiermee worden ook de zwakkeren/kwestbare
groepen in de samenleving (zoals zwangeren en kinderen) beschermd tegen
potentiele gezondheidseffecten van niet-ioniserende elektromagnetische
velden. (verwijderen: die schadelijk voor de gezondheid zijn).
De SMART-L voldoet, ook in samenstelling met de andere systemen, in de



omgeving van Herwijnen ruimschoots aan de oude en nieuwe ICNIRP
richtlijnen. (APMZ: wil je ruimschoots zeggen? Dat is een perceptie. De ene
vindt een factor 100 pas ruimschoots, de ander een factor 5. Ik zou
“ruimschoots” weglaten. De waarden liggen onder beide lCNlRPlimietwaarden
en die conclusie wordt niet beïnvloedt, en dus vatbaar voor discussie, van
perceptie.)
APMZ: laat nog onverlet dat de vragen over “waarom 50, en niet 100 of 100” en “waarom geen ALARA/ALATA”
worden geadresseerd. Ik meen mij te herinneren dat die in het vorige tekstvoorstel wel beantwoord werden.

Directeur Integraal Beleid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 t 2500 ES Den Haag 1 The Netherlands

M:
mindef.nI

www.defensie.nl
Officier Toegevoegd

mindef.nI
M:
Secretariaat;

@mindef.nI
T’
top woensdag flex)

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. 1f 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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From: t tno.nI>
Sent: Thursday, October 15, 2020, 7:35 PM
To: ‘ mindef.nI’ < mindef.nl>
Cc: tno.nI>; ‘ mindef.nl”

m ndef. ni>
Subject: Re: Taalkundige fout ontdekt in TNO rapport

Ik denk dat ‘kunnen uitsluiten’ vervangen moet worden door ‘stellen’, mee eens?

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 15 okt. 2020 om 16:36 mindef.nl”
mindef.nl> het volgende geschreven:

Hi en
Ik heb een taalkundige fout ontdekt in het TNO rapport van januari dit jaar.
Op pagina 2 staat: “Immers met zekerheid kunnen uitsluiten dat een bepaaldfenomeen ofeffect niet
bestaat, is onmogelijk.” Hierin zit echter een dubbele ontkenning, waardoor we eigenlijk zeggen dat
het zeker is dat het verband wel bestaat.
Mensen willen garantie dat iets niet bestaat. Maar wij kunnen niet uitsluiten dat een verband
bestaat OF garanderen dat het niet bestaat. Dus niet ‘uitsluiten dat het niet bestaat’.
Naar mijn idee is dit een taalkundige fout. Ik heb even snel het augustus rapport gecheckt maar
daarin staat deze zin of een variatie ervan niet. Maar mogelijk lees ik eroverheen.
Wat doen we hiermee? Laten we dit staan of brengen we hierop een erratum uit? Het betreft een
taalkundige fout waar tot nu toe nog niemand eerder over gestruikeld is, maar nu we het weten
moeten we er wel iets mee.
Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid

Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 2511 CB 1 Den Haag Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M +31
mindef.nI

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. 1f you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
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From: ‘ tno.nl>
Sent: Friday, October 16, 2020, 12:24 PM
To: mindef.nl < mindef.nl>
Cc: ‘ t tno.nl>; ‘ mindef.nl” mindef.nl>
Subject: RE: Taalkundige fout ontdekt in TNO rapport
Attachments: NUMMER - PNO6O.421 51 - 2020101 6_Erratum_TNO2O2ORI 0094.pdf

Beste
Omdat ik ook asap de ontdekte dubbele ontkenning wil corrigeren, heb ik een correctiebrief gemaakt.
Mag ik een beroep doen op jouw taalkundige capaciteiten. Volgens mij staat het in de gecorrigeerde
versie juist.
Als jij taalkundig geen onduidelijkheden ziet, dan zal ik ervoor zorgen dat jij en Patrick een versie van de
officiële brief krijgen.
BVD!
M .vr.gr.

T +311
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nl

Innov6on mi
kw HI,

ndef.nl
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail, m
for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages. ndef.nl>

Sent:
vrijdag 16 oktober 2020 10:07
To: tno.nl>; mindef.nl
Cc: ( tno.nl>
Subject: RE: Taalkundige fout ontdekt in TNO rapport
In de Kamerbrief van 20-04 staat het volgende:
13.
Waarom kan er met de Nederlandse hoge(re) blootstellingslimieten van max 61 V/m geen enkele
garantie worden afgegeven dat negatieve gezondheidseffecten kunnen worden uitgesloten?
20.
Waarom is het niet mogelijk met de Nederlandse hoge(re) blootstellingslimieten van max 61 V/m een
garantie at te geven dat negatieve gezondheidseffecten kunnen worden uitgesloten?
69.
Zouden de piekmomenten op zeer hoge niveaus boven de 28-61 V/m kunnen leiden tot
gezondheidsschade?
Het antwoord op de vraag waarom er geen garantie kan worden afgegeven dat negatieve effecten op de
gezondheid uitgesloten zijn, is ook beschreven op pagina 2 van het TNO-rapport gezondheidseffecten
dat als bijlage is toegevoegd aan mijn brief van 6 februari 2020 (Kamerstuk 31936 nr.718):
“Wetenschappelijke resultaten van onderzoeken lijken soms tegenstrijdig te zijn. Tegenstrijdige
resultaten en wetenschappelijke onzekerheid kan bij het publiek de zorgen verhogen. De wens van het
publiek dat wetenschappers moeten kunnen bewijzen dat een negatief gezondheidseffect uitgesloten kan
worden is niet realistisch. Immers met zekerheid kunnen uitsluiten dat een bepaald fenomeen of effect
niet bestaat, is onmogelijk.”
Hieruit blijkt dat het niet mogelijk is een garantie te geven die uitsluit dat in de toekomst wel
wetenschappelijk bewijs voor een negatief effect gevonden wordt. Dat deze garantie niet is te geven, is
onafhankelijk van welke blootstellingslimieten dan ook.



Bij meerdere herlezingen klopt deze tekst van Defensie wel. De vragen kloppen volgens mij ook gewoon. Toch heeft
niemand het gezien.
In andere brieven kan ik niets terug vinden. Wel stond het zo opgenomen in de Q&As nav de inloopbijeenkomsten
die we (hopelijk snel) plaatsen op de website. Gelukkig was deze nog niet gepubliceerd en heb ik het er uit gehaald.
De conclusies blijven gelukkig wel staan en ik denk in deze dat het aan de inhoud ook niet zoveel af doet. Het gaat
meer om de beeldvorming ‘er zit een fout in’, ookal is die taalkundig en doet niets met de inhoud.
Ik ben het in die zin eens met dat we in het kader van transparantie iets moeten doen. Bij de vorige
toevoeging van het erratum op de website is dit ook (tot nu toe) geruisloos verlopen. Verder geen bredere
aandacht voor vragen. (Wel stas informeren)
Stel dat we er niets mee doen en niemand valt het op (waar op zich — gezien bovenstaande — ook wel een kans in
zit), dan is er niets aan de hand. Stel we doen er niets mee en over een paar weken/maanden — als critici richting
verkiezingen en afronding RCR nog een keer elk woord om gaan draaien — het alsnog moeten verdedigen dan staan
we 1-0 achter. In mijn ogen is het dan beter om zelf proactief te informeren met de kans dat het geruisloos
verloopt en je tzt altijd kunt zeggen ‘we hebben onze eigen fout al gecorrigeerd’. Ipv het risico lopen ‘wat houd je
nog meer achter’/’heb je nog meer fouten’?
Groet,

From: tno.nl>
Sent: vrijdag 16 oktober 2020 09:42
To: AL/DGB/DMV mindef.nl>
Cc: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>; t

tno.nl>

Subject: Re: Taalkundige fout ontdekt in TNO rapport
Ha en
Is dan mijn suggestie voor een kort verduidelijkend memo handig?
Daarin kan ik refereren naar een ‘zeer oplettende lezer’.
Gelukkig blijven de conclusies ongewijzigd.
G rt

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 16 okt. 2020 om 09:37 heeft” mindef.nl” mindef.nl>
het volgende geschreven:

Complimenten dat je deze onderkend hebt
Ik ben taalkundig best goed... rekenkundig niet. Toch moest ik de zin drie keer rekenkundig ontleden
om tot de conclusie te komen dat de vierdubbele ontkenning het muntje uiteindelijk de verkeerde
kant op laat vallen. Als je de zin in de context van de hele paragraaf leest duwt hij je gelukkig wel de
goede kant op (ondanks dat hij dus echt niet klopt). Erratum op TNO rapport lijkt me niet
noodzakelijk. Afhankelijk van hoe we hem in de Kamerbrief hebben gebruikt moeten we kijken hoe
we dat herstellen

t

_____

From: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < — mindef.nl>
Sent: vrijdag 16 oktober 2020 09:27
To:’ tno.nl>;

AL/DGB/DMV mindef.nl>; t tno.nl>
Subject: RE: Taalkundige fout ontdekt in TNO rapport



Ik denk dat het voorstel van ook het beste is. Ik ga alle kamerbrieven/website sinds het rapport
even naspitten of we daar deze zin ook opgenomen is en of die daar dan ook niet kloppend is. Mijn
vermoeden is namelijk dat we in deze vaak deze zin een op een hebben gekopieetd.

From: tno.nI>
Sent: vrijdag 16 oktober 2020 09:21
To: AL/DGB/DMV mindef.nI>;

t tno.nl>; BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG
mindef.nl>

Subject: RE: Taalkundige fout ontdekt in TNO rapport
Ha
In de samenvatting staat het volgende.
Omwonenden hebben tijdens verschillende inspraakmomenten zorgen geuit over de
mogelijk negatieve gevolgen van de plaatsing van dit radarsysteem op de gezondheid. Deze
zorgen zijn begrijpelijk, elektromagnetische velden zijn immers onzichtbaar. Dit rapport
beoogt deze zorgen nader uit te werken en te adresseren, gegeven de huidige
wetenschappelijke inzichten.
Wetenschappelijke resultaten van onderzoeken lijken soms tegenstrijdig te zijn. Tegenstrijdige
resultaten en wetenschappelijke onzekerheid kan bij het publieke de zorgen verhogen. De wens van
het publiek dat wetenschappers moeten kunnen bewijzen dat een negatief gezondheidseffect
uitgesloten kan worden is niet realistisch. Immers met zekerheid kunnen uitsluiten dat een bepaald
fenomeen of effect niet bestaat, is onmogelijk.
Het gaat daar over de slotzin.
G rt

(ik ben zo even weg, moet in Bronovo een swab laten nemen).
T +31

Senior research scientist M Location
Electronic Defence t tno.nl

<imageOOl.gif>

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,
for the manner in which you use It and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.

From: mindef.nI mindef.nl>
Sent: vrijdag 16 oktober 2020 09:17
To: tno.nl>;

tno.nl>; mindef.nl
Subject: RE: Taalkundige fout ontdekt in TNO rapport
Ik ben nog niet overtuigd...

wil je mij even de/het hele paragraaf/hoofdstuk sturen waarin deze zin staat.

From: tno.nl>
Sent: vrijdag 16 oktober 2020 09:15
To: tno.nI> BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG

mindef.nl>

Cc: AL/DGB/DMV mindef.nI>
Subject: RE: Taalkundige fout ontdekt in TNO rapport
Goedemorgen en

zeer scherp. Hoeveel mensen dit rapport al we niet gelezen hebben.... Ik moest hem
wel 20 keer lezen voordat ik door had wat er eigenlijk had moeten staan, en wat we altijd in



de uitingen en kamerbrieven hebben gecommuniceerd: Immers met zekerheid kunnen uitsluiten
dat een bepaaldfenomeen ofeffect iet’ bestaat, is onmogelijk
Doorhalen wat niet van toepassing is.
Ik vind de suggestie van best goed, dan komt er te staan

Immers met zekerheid stelten dat een bepaaldfenomeen ofeffect niet bestaat, is onmogelijk
Vanwege transparantie en open communicatie denk ik dat we hier wel wat mee moeten. Ik
zal aan tekstverwerking vragen hoe errata bij rapporten gemaakt moeten worden.
Wat we ook kunnen doen is dat ik een memorandum schrijf en die plaatsen we op de
website. Hadden we dat laatst ook niet gedaan om die overduidelijke tikfout te corrigeren?
Ik kom hierop terug.
Grt

Senior research scientist Location
Electronic Defence

<imageOOl.gif>
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,
for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the risks inherent to the electronic transmission of
messages.

From: ( tno.nl>
Sent: donderdag 15 oktober 2020 19:35
To: mindef.nl
Cc: tno.nl>; mindef.nl
Subject: Re: Taalkundige fout ontdekt in TNO rapport
Ik denk dat ‘kunnen uitsluiten’ vervangen moet worden door ‘stellen’, mee eens?

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 15 okt. 2020 om 16:36 mindef.nl”
mindef.nl> het volgende geschreven:

Hi en
Ik heb een taalkundige fout ontdekt in het TNO rapport van januari dit jaar.
Op pagina 2 staat: “Immers met zekerheid kunnen uitsluiten dat een bepaaÏdftnomeen
ofeffect niet bestaat, is onmogelijk.” Hierin zit echter een dubbele ontkenning,
waardoor we eigenlijk zeggen dat het zeker is dat het verband wel bestaat.
Mensen willen garantie dat iets niet bestaat. Maar wij kunnen niet uitsluiten dat een
verband bestaat OF garanderen dat het niet bestaat. Dus niet ‘uitsluiten dat het niet
bestaat’.
Naar mijn idee is dit een taalkundige fout. Ik heb even snel het augustus rapport
gecheckt maar daarin staat deze zin of een variatie ervan niet. Maar mogelijk lees ik
eroverheen.
Wat doen we hiermee? Laten we dit staan of brengen we hierop een erratum uit? Het
betreft een taalkundige fout waar tot nu toe nog niemand eerder over gestruikeld is,
maar nu we het weten moeten we er wel iets mee.
Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker
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From: (Bestuur LVNL) < @lvnl.nl>
Sent: Monday, October 19, 2020, 11:09 AM
To: mindef.nl’ mindef.nI>
Cc: @mindef.nl>; mindef.nl>;

(Bestuur LVNL)’ < @lvnI.nI>
Subject: RE: vraag over LVNL radars
Attachments: A372_MFP_1317_001 .pdf

Geachte heer
Zie bijgaand schrijven namens
Met vriendelijke groet,

__

LVNL
Samen luchtvaart mogelijk maken

1 + 1 Bestuurssecretaresse (CFO)
ma t/m do van 07:30 tot 16:00 uur op kantoor aanwezig

Stationsplein Zuid West 1001
1117 CV SCHIPHOL
Postbus 75200
1117 ZT Schiphol

Van: mindef.nl mindef.nl>
Verzonden: donderdag 15 oktober 2020 16:41
Aan: (Bestuur LVNL) < @lvnl.nl>
CC: ) < @mindef.nl>; mindef.nl>;

mindef.nl
Onderwerp: vraag over LVNL radars
Beste
In het dossier Herwijnen SMART L radar blijven lastige vragen ons bezig houden. Gelukkig zijn er ook minder lastige
bij. Zoals de vraag zaten er radioactieve stoffen in de LVNL radars. Kun je die vraag voor mij door jullie mensen
laten beantwoorden. De brief komt ook formeel per post maar omdat de Kamervragen volgende week
beantwoordmoeten worden stuur ik hem vast.
Groet

Directeur Integraal Beleid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES Den Haag 1 The Netherlands

M: 1

mindef.nl
www.defensie.nl
Officier Toegevoegd

mindef.nl

Secretariaat:

@mindef.nl
T:
(op woensdag flex)



__

LVNL
Ministerie van Defensie Postbus 75200

1117 ZT Schiphol
Postbus 20701 Nederland
2500 ES DEN HAAG

T +31(0) 204062 000
F +31(0) 20 64 B4 999

Schiphol Onderwerp

19 oktober 2020 Verzoek om niet-geclassificeerde antwoord brief over
radarlocaties Herwijnen

Uw brief van

15 oktober 2020

Geachte Uw kenmerk

BS2020020608

In reactie op uw brief van 15 oktober 2020 bericht ik u dat in de voormalige LVNL
Ons kenmerk

radars te Herwijnen radioactieve stoffen aanwezig waren. BsEc/202o1436

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Status

Definitief

Met vriendelijje groet,

CEO / Bestuursvoorzitter

Bezoekadres
* Stationsplein Zuid-West 1001
FABEC 1117 CV Schiphol-Oost
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From: ‘ tno.nl>
Sent: Tuesday, October 20, 2020, 6:55 PM
To: ‘ mindef.nI < mindef.nl>; @mindef.nl”

@mindef.nl>; ‘ mindef.nl” mindef.nl>
Cc: t tno.nI>
Subject: RE: Herwijnen vragen over ICNIRP

Goedenavond iedereen,
Ik concentreer mij even op het voorstel van en zal in goud mijn wijzigingen aanbrengen. Ik besef
dat het een technisch verhaal is maar zoals het tekstvoorstel was, was het niet juist en de stas wil ook
niet de Kamer onjuist informeren; lijkt mij.
Grt

T ÷311
Senior research scientist M Location From.
Electronic Defence E tno.nI

IHOn @mi
WI for Hfe

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the content of this e-mail,

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

Sent:
dinsdag 20 oktober 2020 17:21
To: @mindef.nl; mindef.nl;

tno.nl>
Subject: RE: Herwijnen vragen over ICNIRP
Goedemiddag allen,
Onderstaande tekst (met aanpassingen in groen) is door de Stas afgekeurd. Ze vindt de tekst onduidelijk. Om deze
reden wil ik jullie vragen om te kijken of we het kunnen vervangen door mijn suggestie:
Bij het vaststellen van de ICNIRP-referentiewaarden, die Defensie als limietwaarden hanteert, zet de ICNIRP drie
stappen. Eerst bepaalt de ICNIRP bij welke veldsterkte een potentieel schadelijk effect van het lichaam optreedt
(stap 1). Vervolgens past zij vanwege verschillende onzekerheden een veiligheidsfactor van 50 toe: de in stap 1
bepaalde waarde wordt 50 maal verkleind om zo de gezondheid van het algemeen publiek (mcl. kwetsbare
groepen) voldoende te beschermen (stap 2). Dit wordt de basisrestrictie genoemd (geabsorbeerd
elektromagnetisch vermogen per kilogram lichaamsgewicht). Op basis daarvan heeft ICNIRP de maximaal
toelaatbare tijdgemiddelde veldsterkte bepaald. Om te bepalen wat de maximaal toelaatbare piekveidsterkte is,
wordt in ICNIRP 1998 deze waarde met een factor 32 vergroot (stap 3). Deze waarde mag echter maar voor
beperkte tijd worden ervaren (ergo: piek), zolang ook de limietwaarde voor de (samengestelde) tijdgemiddelde
veldsterkte niet wordt overschreden. Dit geldt voor zowel de 1998 als de 2020 richtlijnen. De berekening van de
toegestane piekveldsterkten is in de ICNIRP-richtlijn van 2020 echter heel anders. TNO heeft dit in TNO 2020
R11278 in bijlage B dit nader uitgewerkt.
Mogelijk die eerste zin beter formuleren?
Groet,

From: DOSCO/DGOJCEAG/EC/SH @ mindef.nl>
Sent: woensdag 14 oktober 2020 17:16
To: BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG < mindef.nl>;

AL/DGB/DMV mindef.nl>; tno.nl’ < tno.nl>
Subject: RE: Herwijnen vragen over ICNIRP
Onderstaand in groen mijn suggesties.
Gr.
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Van: Visser, B, Drs.
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 14:10
Aan: fLD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool
Onderwerp: Fwd: Brief commissies EDO/IWO inzake Herwijnen
Bijlagen: 765192.17u BDO IWO Nadere aanvullende vragen inzake RCRHerwijnenl3lll9.pdf;

AH0000l .htm; Afl00001 .htm; Afl00002.htm

Met vriendelijke groet,

Barbara Visser

Begin doorgestuurd bericht:

Van: L/BSG” < mindef.nl>
Datum: 14 november 2019 om 12:50:24 CET
Aan: “Visser, B, Drs.” < -nindef.nI>
Kopie:” - t LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool” < i,indefnl>
Onderwerp: Doorst:{ Brief commissies BDO/IWO inzake Herwijnen[

Het formele verzoek van de des BDO/IWO
is bezig met de brief

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: BS/AL/HDB/Stafbureau”
nindef.nl>

Datum: 14 november 2019 om 08: 12:39 CEl
Aan: TI

L/HDB” @mindef.nl>
Kopie: IT1

- ALT < rnindef.nl>1.”
L/BSG” < nindef.nl>

Onderwerp: FW: Brief commissies BDO/IWO inzake Herwijnen

Commodore,

Zie onderstaande mail met opgetekende toezeggingen en het verslag.
1. Zou u me willen laten weten or die toezeggingen kloppen?
2. Kunt u me laten weten hoeveel tijd benodigd is voor de

beantwoording?

Met vriendehjke groet

Directoraat-Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
PIen 4 1 Den Haag 1 Kamer A-18
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 MPC 58B

M+31
.minUef.ni

[Paginanummer]



Disclalmer: 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
geadressaerde(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 usa by those who are
not authorised to take note of this information is prohibited. 1f you are not the addressee or are not authorised to
take note of this information, the disciosure, reproduction and/or distribution of this information to third partjes is
not permitted and you are requested to return this massage, destroy the original on all of your systems and to
contact the sender.

Van: eerstekamer.n?>
Verzonden: woensdag 13 november 2019 17:36
Aan: BS/AL/HDB/Stafbureau

mindef.nl>
Onderwerp: Brief commissies BDO/IWO inzake Herwijnen

Beste

De commissies BDO en IWO hebben gisteren besloten dat ze toch nog enkele korte
vragen aan de staatssecretaris willen stellen mbt Herwijnen. Er is erg lang over
gesproken in de commissievergadering, maar uiteindelijk is er geen consensus
bereikt over het nemen van een besluit. Daarom is bijgaande brief opgesteld, die in
getekende versie per post jullie kant op is gekomen. Op welke termijn denken jullie
de antwoorden te kunnen terugsturen? Zullen we morgen nog even bellen
hierover?

Ten aanzien van het Mondeling Overleg van 5 november hebben wij het concept
woordelijk verslag inmiddels binnen. Daaruit hebben wij onderstaande
toezeggingen kunnen filteren. Ik stuur die even ter info naar je op.

1. Toesturen van onderzoek uit 2012 waaruit blijkt dat de militaire radar niet in
Nieuw-Milligen kon blijven

De heer Koole (PvdA): Kan de Eerste Kamer beschikken over het onderzoek van
2012, op grond waarvan u heeft geconcludeerd dat Herwijnen de geschikte locatie
is?

Staatssecretaris Visser: ‘Het onderzoek uit 2012 was een onderzoek naar Nieuw
Milligen, of de locatie daar nog kon blijven. (...) Dat onderzoek uit 2012 ga ik
beschikbaar stellen, waarin is gekeken of we op Nieuw-Milligen konden blijven.’ t...)
Dat wordt ook online geplaatst, maar er moet nog wel worden bekeken wat
openbaar en wat niet openbaar kan.’

2. Toesturen van alle onderzoeken in het kader van de onderbouwing, waaronder
in ieder geval het onderzoek naar cumulatieve stralingseffecten en het onderzoek
naar alternatieve locaties

De heer Van Apeldoorn (SP): ‘Het stond niet zwart-op-wit, dus er was onrust onder
de bevolking die eigenlijk niet heeft gezien op grond waarvan de regering tot deze
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keuze is gekomen. U zegt dat alsnog te gaan delen in het kader van de
rjkscoördinatieregeling. Maar wat u niet met de bevolking heeft gedeeld, heeft u
ook niet gedeeld met deze Kamer. Of zie ik dat verkeerd? Wordt dat alsnog
gedeeld?’

Staatssecretaris Visser: ‘Ik heb ook richting de Tweede Kamer aangegeven dat als
onderzoeken openbaar zijn, ze openbaar zijn. Dan zal ik ze uiteraard met de
gemeente delen en met de inwoners, maar ook met beide Kamers, als de Tweede
Kamer daartoe het verzoek heeft gedaan, maat ook als uw Eerste Kamer daartoe
het verzoek doet; dat staat buiten kijf.
ik heb ook aangegeven dat het onderzoek zodra het beschikbaar is wat mij betreft
online wordt geplaatst, zodat mensen daar zelf ook kennis van kunnen nemen, ook
omdat het relevant is voor eventuele zienswijzen. Want zoals u weet, leidt de
rjkcoördinatieregeling eerst tot een voorontwerp, waarop de provincie, de
gemeenten en de wettelijke adviseurs kunnen reageren. Dat wordt verzameld in een
nota van antwoord en vervolgens wordt dit samen met een rijksinpassingsplan
aangeboden. Dan kunnen ook alle inwoners daarop reageren.
Ik denk dat het dan ook relevant is dat je alle onderzoeken die je hebt gedaan in het
kader van de onderbouwing -- breder dan alleen alternatief onderzoek of
cumulatleonderzoek, maar ook flora en fauna, alles wat te maken heeft met milieu,
gezondheid en dergelijke -- beschikbaar stelt, zodat mensen daar zelf ook kennis van
kunnen nemen, maar het ook kunnen betrekken bij hun zienswijze. Het zou een
beetje raar zijn om dat niet inzichtelijk te maken als die onderzoeken gewoon
beschikbaar zijn. Wat mij betreft komen ze voor inwoners in ieder geval online te
staan, zodat ze voor eenieder op elk moment gewoon beschikbaar zijn. Zodra die
informatie beschikbaar is, zal die aan ook uw beide Kamers worden toegestuurd. Ik
heb richting de Tweede Kamer in ieder geval het gezondheidsonderzoek naar
cumulatie-effecten toegezegd en ook het alternatieve onderzoek als dat er is. Dus
dat geldt ook voor u als daar behoefte aan is. Die behoefte is er, zie ik aan het
geknik.’

3. Het houden van een informatiebijeenkomst waarin de belangenafweging met
betrekking tot de locatie en andere relevante zaken rondom de
vergunningverlening kan worden ingezien

De heer Rietkerk (CDA): ‘Even over de twee voorontwerpen, het rjksruimtelijk plan
en de omgevingsvergunning. Wil de Staatssecretaris toezeggen dat in dat kader een
informatiebijeenkomst wordt gehouden en dat iedereen dan de belangenafweging
kan zien met betrekking tot de locaties en alles rondom de vergunningverlening?’

Staatssecretaris Visser: ‘Ja, inclusief de toelichting op beide onderzoeken. Aan de
voorkant is er de website met de mogelijkheid tot het indienen van alternatieven en
vragen. Dat is bewust gedaan. Wat daarbij hoort, is dat je vervolgens ook
terugkoppelt, niet alleen online, maar ook door het organiseren van fysieke
bijeenkomsten. Die toezegging kan ik bij dezen doen, zodra de onderzoeken er zijn.
Zoals de Kamer weet, ligt het voorontwerp formeel nog bij de provincie, de
gemeenten en de wettelijk adviseurs. Het lijkt mij wel goed om aan de voorkant
direct informatiebijeenkomsten te organiseren voor de inwoners.’

Laten we morgen nog even telefonisch contact hebben.

Hartelijke groet,

Stafmedewerker Internationaal
Kamercommissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking
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Eerste
Içaïrier deïSraren-Generaal

Staatssecretaris van Defensie
Mevrouw drs. B. Visser
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

datum 13 november 2019

Binnenhof 22

postbus 20017

2500 EA Den Haag

telefoon 070-312 92 00

fax 070-312 93 90

e-mo postbus@eerstekamernl
www.eerstekamer.nl

t,ae-e, Nadere aanvullende vragen inzake het besluit tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling
o,iskenm&< 165192.17u

Geachte mevrouw Visser,

Naar aanleiding van het Mondeling Overleg van 5 november 2019 Inzake het besluit tot toepassing
van de Rljkscoördinatleregeling ten behoeve van het project ‘Militair Radarstation Herwijnen’ hebben
de leden van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwer
king (BDO) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) nog enkele aanvullende vragen.

Kunt u een overzicht geven van de verschillende stappen en de overwegingen die hebben geleid tot
de keuze voor Herwijnen als meest dan wel enige geschikte locatie voor het militair radarstation?

Wanneer verwacht u dat het onderzoek naar alternatieve locaties is afgerond, gelet op de termijn
van 6 tot 8 weken die u noemt in uw brief van 16 september 2019?

De leden van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwer
king (BDO) en voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) zien met belangstelling uit naar
uw reactie, alvorens een besluit te kunnen nemen inzake het al dan niet instemmen met het besluit
tot toepassing van de Rïjkscoördinatieregeling.

Hoogachtend,

Prof. dr. E.B. van Apeldoorn
Voorzitter van de vaste commissie
voor Buitenlandse Zaken, Defensie
en Ontwikkelingssamenwerking

Drs. HJ. Meijer
Voorzitter van de vaste commissie
voor Infrastructuur, Waterstaat
en Omgeving



doc 1569

Van: Visser, 8, Drs.
Verzonden: dinsdag 17november2020 10:20
Aan: 1MA, BS/AL/DGB/DV
Onderwerp: Re: 2020 1116 Kamerbrief Antwoorden op FV Onderzoeken RCR Herwijnen d.d. 30

september 2020 v4 -TC

Wat is de planning nu qua stukken?

Van:“ MA, BS/ALIDGB/DV” mindef.nl>
Datum: dinsdag 17 november 2020 om 01:19:32
Aan: “ @mindef.nl>
Cc: kLJDGB” < mindef.nl>
Onderwerp: FW: 2020 1116 Kamerbrief Antwoorden op FV Onderzoeken RCR Herwijnen d.d. 30
september 2020 v4 -TC

Gebaseerd op het TNO over radarverstoringsonderzoek dat vanavond door EZK werdaangeboden hebben en ik in de antwoorden op de FV aanpassingen aangebracht. Ik hebnet de eindversie af en heb die bij een aantal mensen waaronder j. en ter reviewvoorgelegd. Deadline 09:00 meegegeven. Ik adviseer te wachten tot ik tussen 09 en 10 met eenupdate kom (gebaseerd op hun comments). Indien je toch al vooruit wilt lezen kun je gevoegd PDFgebruiken.
EZK gaf vanavond al aan dat de brief nog steeds mede namens EZK kan worden gestuurd.

From: 1 MA, BS/AL/DGB/DV < mindef.nl>
Sent: dinsdag 17 november 2020 01:09
To: ‘ nl’ <

< 1 L ïiindef.nl>;
- L/DGB/DMV/PROJAFD mindef.nl>;

L/BSG < nindef.nl>; 8S/AL/BSG/Mobpool
rnindef.nl>; i rijksoverheid.nl

Cc: 1

_____

MA, BS/AL/DGB/DV @mindef.nl>; CDR, BS/AL/DGB/DMV
< nindef.nl>; L/DGB <. riindef.nl>
Subject: 2020 11 16 Kamerbrief Antwoorden op FV Onderzoeken RCR Herwijnen d.d. 30 september 2020 v4 -TC

Ref eerdere mail van 16-11 over TNO rapport windpark Blauw

Bijgevoegde bijgestelde antwoordbrief Feitelijke vragen Herwijnen is tot stand gekomen na input vanen mijzelf.
Graag hoor ik voor 09:00 of er nog zorgen zijn die aanpassingen aan de tekst vergen. Omdat hetrapport van TNO over Wp Blauw de typeaanduidingen van turbines bevat waarbij geldt dat deinitiatiefnemer het contract nog niet gesloten heeft, stel ik voor dat rapport nog niet mee te sturen. Alswe toch besluiten het mee te sturen moeten die aanduidingen gelakt worden

De lijn waarop de wijzigingen zijn gebaseerd is: EZK heeft DEF op de hoogte gebracht dat deinitiatiefnemer van Wp Blauw een herberekening van de radarverstoring heeft laten doen, daarbijgebruikmakend van de windturbines die hij gaat toepassen ipv het generieke worst case model. Deuitkomst daarvan is dat Blauw geen onacceptabele radarverstoring meer oplevert. Daarmee kaninitiatiefnemer WGB aanvragen. Voor Wp Groen weten we wel dat er is herberekend maar dat heeft
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nog niet geleid tot en verstopn die past binnen de norm. Voor Wp Groen geldt nog steeds dat een
verplaatsing van de radar naar Herwijnen zsm nodig is. Overigens kan de initiatiefnemer van Groen er
ook voor kiezen kleinere turbines of minder turbines toe te passen om nu al een WGB te kunnen
aanvragen.

kun jij aangeven of daartoe plannen bestaan / bereidheid bestaat?

@ , jij hebt mij het rapport WP blauw gisteren via email aangeboden en uit de mailtrail begrijp
ik dat er vorige week al een release toestemming richting Defensie is gegeven. Kun jij nagaan of en
wanneer hij formeel is aangeleverd?

Het rapport van de herbetekening van WP groen lijkt niet voor DEF te zijn bedoeld maat
voor intern gebruik voor de initiatiefnemer. Just to be sure krijgen wij dat rapport ook al en kunnen we
het gebruiken of is dat nog steeds van de initiatiefnemer?

en jullie commentaar is uiteraard ook welkom.
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doc 1570

Visser, E, Drs.

Van:
Verzonden: dinsdag 17 november2020 09:49
Aan: MA, BS/AL/DGB/DV
CC: L/DGB
Onderwerp: Re: 2020 1176 Kamerbrief Antwoorden op IV Onderzoeken RCR Herwijnen d.d. 30

september 2020 v4 -TC

0k, ik had gisteravond nog een laatste versie, met opmerkingen dat jij nog kijkt naar dit gedeelte, naarh gestuurd. Neem aan dat alles nu straks in 1 keer dan hij elkaar wordt gevoegd.

Van:” MA, BS/AUDGBIDV” ;nindef.nl>
Datum: dinsdag 17 november 2020 om 09:33:59
Aan: “Visser, B, Drs.” < @mindef.nl>
Cc: “ AJJDGB” < rnindef.nl>
Onderwerp: RE: 2020 1116 Kamerbrief Antwoorden op FV Onderzoeken RCR Herwijnen d.d. 30september 2020 v4 -TC

De Definitieve VVGB is alleen geldig voor de windturbine die is doorgerekend. In het voortraject laateen initiatiefnemer soms de berekening maken aan de hand van een worst case turbine zodat hij weettegen welke problemen hij aanloopt,

From: Visser, B, Drs. < i,indef.nl>
Sent: dinsdag 17 november 2020 09:02
To: MA, BS/AL/DGB/DV < mindef.nI>
Cc: L/DGB <. nindef.nl>
Subject: Re: 202011 16 Kamerbrief Antwoorden op FV Onderzoeken RCR Herwijnen d.d. 30 september 2020 v4 -TC

Checkvraag alvast, als je een VVGB nu afgeeft en initiatiefnemer gaat toch voor de worstcasescenariowindmolen, wat zijn dan onze rechten? Maw welke mogelijkheden hebben we na een VVGB die isafgegeven als er andere meer verstorende molens worden geplaatst?

Van: “ MA, BS/AUDGBIDV” < @mindef.nl>
Datum: dinsdag 17 november 2020 om 01:19:32
Aan: “Visser, B, Drs.” < @mindef.nl>
Cc: “ DGB” < mindef.nl>
Onderwerp: FW: 2020 1116 Kamerbrief Antwoorden op fV Onderzoeken RCR Herwijnen d,d. 30
september 2020 v4 -TC

Barbara

Gebaseerd op het TNO rapport over radarverstoringsonderzoek dat vanavond door EZK werdaangeboden hebben en ik in de antwoorden op de FV aanpassingen aangebracht. Ik hebnet de eindversie af en heb die bij een aantal mensen waaronder 4 en ‘ter reviewvoorgelegd. Deadline 09:00 meegegeven. Ik adviseer te wachten tot ik tussen 09 en 10 met eenupdate kom (gebaseerd op hun comments). Indien je toch al vooruit wilt lezen kun je gevoegd PDFgebruiken.
EZK gaf vanavond al aan dat de brief nog steeds mede namens EZK kan worden gestuurd.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Visser, B, Drs.
dinsdag 17november2020 09:02

doc 1571

___

MA, BS/AL/DGB/DV

Re: 2020 1116 Kamerbrief Antwoorden op FV Onderzoeken RCR Herwijnen d.d. 30
september 2020 v4 -IC

Checkvraag alvast, als je een VVGB nu afgeeft en initiatiefnemer gaat toch voor de worstcasescenario
windmolen, wat zijn dan onze rechten? Maw welke mogelijkheden hebben we na een VVGB die is
afgegeven als er andere meer verstorende molens worden geplaatst?

reeds beoordeeld
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doc 1572

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

0k, ik ga kijken na 10 uur.

Visser, B, Drs.
dinsdag 17 november 2020 09:00

MA, BS/AL/DGB/DV1..
p AL/DGB
Re: 2020 1116 Kamerbrief Antwoorden op FV Onderzoeken RCR Herwijnen d.d. 30
september 2020 v4 -TC

Van: “ MA, BS/AUDGBIDV” <

Datum: dinsdag 17 november 2020 om 01:19:32
mi ndef. ni>

Aan:” rnindef.nl>
ALIDGB” < rnindef.nJ>

Onderwerp: FW: 2020 1116 Kamerbrief Antwoorden op FV Onderzoeken RCR Herwijnen d.d. 30
september 2020 v4 -TC

Barbara

Gebaseerd op het TNO rapport over radarverstoringsonderzoek dat vanavond door EZK werd
aangeboden hebben i en ik in de antwoorden op de FV aanpassingen aangebracht. Ik heb
net de eindversie af en heb die bij een aantal mensen waaronder. en ter review
voorgelegd. Deadline 09:00 meegegeven. Ik adviseer te wachten tot ik tussen 09 en 10 met een
update kom (gebaseerd op hun comments). Indien je toch al vooruit wilt lezen kun je gevoegd PDF
gebruiken.
EZK gaf vanavond al aan dat de brief nog steeds mede namens EZK kan worden gestuurd.

reeds beoordeeld
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doc 1573 C

Visser, 8, Drs.
maandag 16 november 2020 21:28

MA, BS/AL/DGB/DV•
BS/AL]DGB/DMV;

- M./DGB/DMV/PROJAFD
Re: 20201113 Resultaten herberekening Defensieradar

Gevoeligheid:

Sorry maar ik snap je niet.

Van:
Datum:
Aan. ,,

Cc: TI

BS/AUBSG/Mobpool” <

mindef.nI>, “]

Vertrouwelijk

In aanvulling op onderstaand bericht
We moeten de antwoord brief FV vragen op de volgende punten aanpassen

1- Algemene inleiding waarin we uitleggen dat er een nieuw TNO rapport is waarin windpark blauw
is doorgerekend met een nieuwe windmolen (die thans door de initiatiefnemer wordt voorzien
bIj de realisatie van het windpark) en dat die molen niet leidt tot een ontoelaatbare
overschrijding van de verstoring van de radardekking

2- Toevoegen van het TNO rapport Windpark blauw
3- Aanpassen van de antwoorden op vragen 6/11/25 op pag 11
4- Aanpassen van de antwoorden op vragen 12/13/18/112 op pag 15
5- Aanpassen van het antwoord op vraag 92 op pag 34
6- Aanpassen van het antwoord op vraag 114 op pag 49
7- Mede namens MINEZK verwijderen

Ik overleg met ze een volgende versie kan voorleggen

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

BS/AL/BSG/Mobpool;
BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; Slingenberg

mindef. ni>MA, BS/AIJDGB/DV”

_____

maandag 16 november 2020 om 21:20:22
11< @rnindef.nl>

MJBSG”
@mindef.nl>, “ BS/AYDGB/DMV”

_______

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG’ <
MJDGB/DMWPROJAFD” <

_____

MA, BS/AUDGB/DV” mindef.nl>
Onderwerp: RE: 20201113 Resultaten herberekening Defensieradar

@mindef.nl>,

Barbara,

nindeEnl>,
inindef. ni>,
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doc 1574

Van:
Verzonden:
Aan:
cc:

Onderwerp:

Gevoeligheid:

En waarom geen mede namens

Visser, B, Drs.
maandag 16 november2020 21:28
Ingen, DC, van, GENMAJ, MA, B5/AL/DGB/DV

AL/BSG,

____

BS/AL/BSG/Mobpool 1
BS/AL/DGB/DMV; aBS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; Slingenberg

\L/DG B/DMV/PROJAFD
Re: 202011 13 Resultaten herberekening Defensieradar

Vertrouwelijk

Van: “ MA, BSIAUDGB/DV”
Datum: maandag 16 november 2020 om 2 1:20:22
Aan:

L
( rnindefnl>

Cc: II 4UBSG”
BS/AIJB$G/Mobpool” <.

_________

@inindef.nl>,
II

Onderwerp:F

Barbara,

In aanvulling op onderstaand beticht
We moeten de antwoordbrief FV vragen op de volgende punten aanpassen

1- Algemene inleiding waarin we uitleggen dat er een nieuw TNO rapport is waarin windpark blauw
is doorgerekend met een nieuwe windmolen (die thans door de initiatiefnemer wordt voorzien
bij de realisatie van het windpark) en dat die molen niet leidt tot een ontoelaatbare
overschrijding van de verstoring van de radardekking

2- Toevoegen van het TNO rapport Windpark blauw
3- Aanpassen van de antwoorden op vragen 6/11/25 op pag 11
4- Aanpassen van de antwoorden op vragen 12/13/18/112 op pag 15
5- Aanpassen van het antwoord op vraag 92 op pag 34
6- Aanpassen van het antwoord op vraag 114 op pag 49
7- Mede namens NINEZK verwijderen

Ik overleg met ze een volgende versie kan voorleggen

rnindef.nl>

@mindeEnl>,
@mindef.nl>,

_______

BS/AL/DGB/DMV/AFD VA$TG”
MJDGBJDMV/PROJAFD”

LIMA, BS/AL/DGBIDV” @mindef.nl>
: 20201113 Resultaten herberekening Defensieradar

BS/AL/DGB/DMV”
rnindef.nl>,

nindefnl>, “L
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Doc 1575

Visser, 8, Drs.
maandag 16 november 2020 21:30

Van:” MA, BS/AL/DGBIDV”
Datum: maandag 16 november 2020 om 21:20:22
Aan:” @mindef.nl>
Cc: “. MJBSG” <
BS/ALJBSGIM0bp00F’ <

_______

rnindef.nl>, “1

In aanvulling op onderstaand bericht
We moeten de antwoordbrief FV vragen op de volgende punten aanpassen

1- Algemene inleiding waarin we uitleggen dat er een nieuw TNO rapport is waarin windpark blauw
is doorgerekend met een nieuwe windmolen (die thans door de initiatiefnemer wordt voorzien
bij de realisatie van het windpark) en dat die molen niet leidt tot een ontoelaatbare
overschrijding van de verstoring van de radardekking

2- Toevoegen van het TNO rapport Windpark blauw
3- Aanpassen van de antwoorden op vragen 6/11/25 op pag 11
4- Aanpassen van de antwoorden op vragen 12/13/18/112 op pag 15
5- Aanpassen van het antwoord op vraag 92 op pag 34
6- Aanpassen van het antwoord op vraag 114 op pag 49
7- Mede namens MINEZK verwijderen

Ik overleg met wanneer ze een volgende versie kan voorleggen

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Gevoeligheid:

Morgen moet het de deur uit.

Vertrouwelijk

MA, BS/AL/DGB/DV
AL/BSG; BS/AL/BSG/Mobpool;

BS/AL/DGB/DMV; BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG; Slingenberg
L/DGB/DMV/PROJAFD

Re: 20201113 Resultaten hérberekening Defensieradar

mindef.nl>

@mindef.n1>,
rnïndef.nl>, “ BS/AUDGB/DMV”

______

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG” <

_____

&LJDGB/DMVIPROJAFD” mi ndef. ni>,
MA, BS/AUDGB/DV” < mindef.nl>

Onderwerp: RE: 20201113 Resultaten herberekening Defensieradar

Barbara,

mindef.nl>,
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doc 1576

Van: Visser, B, Drs.
Verzonden: donderdag_24 oktober 2019 14:12
Aan: P1 (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool
Onderwerp: Re:

Met vriendelijke groet,

Barbara Visser

Op 24 okt. 2019 om 14:01 fLD), Drs. EMSO, BS/AL/BSG/Mobpool mindef.nl>
het volgende geschreven:

Als eerste alinea?
Daarna volgt borging van zorgvuldigheid (waaronder onderzoeken) en participatie.

Urgentie
Defensie is

Vanuit zijn/haar grondwettelijke taken

onder meer verantwoordelijk voor het bewaken van (een deel van) het NAVO en het nationale
luchtruim.

En liet ondersteunen van ... diensten tbv de derde hoofdtaak (mooier opschrijven)

Hiertoe is Defensie aangewezen op twee medium power radars. Eén op de locatie Wier en één op
de locatie Nieuw Milligen. Vervanging op zo kort mogelijke termijn is noodzakelijk, omdat deze
radars het einde van hun levensduur hebben bereikt. Dit leidt tot toenemende risico’s qua
inzetbaarheid. Zonder deze radarcapaciteit is Defensie onvoldoende in staat om invulling te geven
aan haar grondwettelijke taken bij het borgen van de nationale veiligheid.

Het is daarom noodzakelijk dat het vervangen van de radars niet vertraagd wordt.

Bewust niet opgenomen dat we niet in staan voor werking, weet even niet meer wat ik hierover in debat heb
gezegd.

Proces tot nu toe
Vervanging van de radar te Wier is reeds gaande. De locatie Nieuw Milligen was echter niet meer
geschikt voor een nieuwe radar.

Zie ook kamerbrief

Daarom is gezocht naar een geschikte locatie. Deze werd in 2015 gevonden in Herwijnen.

Het was de bedoeling om
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Met medewerking van de gemeente

de nieuwe locatie binnen het bestemmingsplan van Herwijnen te realiseren, maat hier is verzet
tegen ontstaan.

Zou woord verzet niet gebruiken, zou zeggen dat de gemeenteraad tegen gestemd heeft en de gemeente
heeft laten weten niet mee te werken nav aan een nieuw bestemmingsplan

In het debat van 4 september

Met tweede kamer

heb ik aangegeven wat daar beter had gekund, maar omdat een nieuw bestemmingsplan niet
mogelijk is, resteert alleen de Rijkscoördinatieregeling (RCR).

Het is de eerste keer dat Defensie zich genoodzaakt voelt gebruik te maken van deze procedure.

Dit klopt toch

Ik realiseer me de zwaarte van de maatregel, maar acht het belang van snelheid

Groot vanwege de noodzaak van veiligheid.

Vanzelfsprekend zal het proces zorgvuldig en zo goed mogelijk rekening houdend met de
belangen van betrokkenen doorlopen.

Laatste deel zou ik hier niet zo zeggen, zorgvuldig bïnnen de kaders van de wet met betrokkenheid voor
zover mogelijk en gewenst uiteraard van gemeente en haar inwoners of zoiets
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doc 1577

B, Drs.

Visser, B, Drs. < nindef.nl>
zondag 11 oktober 2020 12:22

L/DGB/DMV
L/BSG; BS/AL/BSG/Mobpool; —

Gelet op de deadline en mijn opmerkingen alvast de foto’s in verschillende delen. Lijkt me handig om
morgen even wat dingen door te nemen kort, zoals ALARA. @ en 4 hebben jullie nog
opmerkingen ook, dan handig om het zoveel mogelijk vandaag of morgenochtend door te geven. @
maak jij afspraak?

Fijne zondag nog!

Gr Barbara

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:
Bijlagen:

Dag

BS/AL/BSG
Herwijnen
Photo-0.jpg; Photo-1.jpg; Photo-2.jpg; Photo-3.jpg; Photo-4Jpg

art 11
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- 1

Van: Visser, B, Drs. < nindef.nl>
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 11:06
Aan:

- L/DGB/DMV
CC BS/AL/BSG/Mobpoo - L/BSG

‘‘ BS/AL/BSG
Onderwerp: Herwijnen deel 1
Bijlagen: Photo-0.jpg; Photo-1.jpg; Photo-2.jpg; Photo-3.jpg; Photo-4.jpg

Dag

Ik gaje weer veel foto’s sturen met opmerkingen, lijkt me goed om woensdag even de dingen danmondeling door te nemen. Als er iets is weet je me te vinden. Denk dat we zelf moeten nadenken of wecontact opnemen met vandenbosch en ALS Centrum dan wel die man van universiteit Utrecht.
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doc 1578

Van:
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 13:03
Aan: —— L/DGB/DMV
CC: AL/BSG; BS/AL/BSG/Mobpool;

BS/AL/DCO
Onderwerp: FW: Nieuwsbrief Regionale Media - Ministerie van Defensie 6 oktober 2020

Dag

Nav bericht over de windmolens, is dit het onderzoek dat je in een ander kader noemende en klopt het
wat er staat?

Van: %Persvoorlichting, BS/AL/DCO < mindef.nl>
Verzonden: dinsdag 6 oktober 2020 08:01
Onderwerp: Nieuwsbrief Regionale Media - Ministerie van Defensie 6 oktober 2020

Het Defensie-nieuwsoverzicht uit de regionale dagbladen

• Hinder (1 article)

• Eerste Kamer kijkt nog één keer naar nieuwe radar De Gelderlander 1 06 Oct 2020 03:25

• Vastgoed (1 article)

• Ruzie over bodemvervuiling; Utrecht 6f Defensie moet schoonmaak grond vliegbasis Soesterberg betalen De Gooi- en
Eemlander 06 Oct 2020 04:30

• Luchtmacht (2 articles)

• B-25 N Mitchell BN/Destem 06 Oct 2020 03:29

• Wethouder is lui en verdraait de feiten over windmolens 1 Brabants Dagblad 1 06 Oct 2020 03:25

• Marine (1 article)

• Proeven aan techniek in een loods vol Lego 1 Noordhollands Dagblad 1 06 Oct 2020 04:33

• KMar (1 article)

• Dertig maanden na ontvoering verkeerde man Eindhovens Dagblad 1 06 Oct 2020 03:27

• Defensiemedewerkers (2 articles)

• Hij is een zij Dagblad van het Noorden 1 06 Oct 2020 05:31

• Landelijke taken voor CDAer Noordhollands Dagblad 1 06 Oct 2020 04:33

• Militaire Historie (3 articles)

• Jeifry blijft knokken, om leed ver weg t lJmuider Courant 1 06 Oct 2020 04:30

• Mobilisatie-Oorlogskruis postuum voor Bosschenaar Martien Govers Brabants Dagblad 1 06 Oct 2020 03:25

Kleine gids met fietstochten en korte wandelroute 1 De Gelderlander 1 06 Oct 2020 03:25

Disclairner Deze Nexis NewsdeskTM_nieuwshrief is uitsluitend bestemd voor gebruik door uw organisatie: externe
distributie is niet toegestaan. Op het gebruik van de content in deze nieuwsbrief zijn de aanvullende beperkingen van
toepassing die zijn opgenomen in de A1enienc uorwaarden
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Hinder:

Eerste Kamer kijkt nog één keer naar nieuwe radar
De Gelderlander 06 okt 2020 03:25 (published 06 okt 2020 03:25i - 199 woorden
Rubriek: p.3
Lengte: 199 woorden

De Eerste Kamer gaat zich mogelijk toch nog eens buigen over de nieuwe militaire radar in Herwijnen. In het dorp is verzet tegen
de radar en dat roept vragen op in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer wacht af wat in de Tweede Kamer gebeurt, en vergadert
er dan nog één keer over.

Eerste én Tweede Kamer zijn akkoord gegaan met de plaatsing, maar wel onder de dat grondig onderzoek’ wordt
gedaan naar alternatieve locaties en naar het vöôrkomen van de dodelijke ziekte ALS in Herwijnen. Ondanks akkoord zijn
kamerleden kritisch.

Intussen blijft ook de gemeente West Betuwe zich verzetten. Deze week gaat er opnieuw een brief naar Den Haag, waarin raad
en college aangeven dat ze uit angst voor nog onbekende gezondheidseffecten niet nôg een radar in Herwijnen willen.

Dat standpunt is bij Defensie al lang duidelijk, de brief (een zogeheten inspraakreactie) is vooral bedoeld ter ondersteuning van
eventuele latere bezwaren bij de Raad van State.

Defensie wil de radar snel in Herwijnen neerzetten en kan dat ook onder protest doen, met het argument dat het landsbelang (de
nationale veiligheid) zwaarder weegt dan de lokale weerstand in het dorp.

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 3

Copyright 2020 DPG Media B.V. All Rights Reserved

Vastgoed:

Ruzie over bodemvervuiling; Utrecht öf Defensie moet schoonmaak grond vliegbasis Soesterberg betalen
De Gooi- en Eemlander - Adri Klinkenberg 06 okt 2020 0430 fpubfhed: 06 okt 2020 04:30) - 373 woorden
Rubriek: p.10
Lengte: 373 woorden

Utrecht ôf Defensie moet schoonmaak grond vliegbasis Soesterberg betalen

Soesterberg

Ondanks alle goede bedoelingen van de provincie Utrecht en Defensie om er samen uit te komen ligt hun ruzie over de PFOS
vervuiling van de voormalige vliegbasis Soesterberg op tafel bij de Raad van State. Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie
is niet van plan om de rekening te betalen en knokt tot aan de Hoge Raad.

Defensie verzet zich bij de Raad van State tegen de saneringsbeschikking die de provincie Utrecht naar het ministerie heeft
gestuurd. Binnen vier jaar moet het terrein zijn schoongemaakt zodat het kan worden opgeleverd voor de bouw van 440
woningen, zo eist de provincie. De PFOS-vervuiling (perfluoroctaansulfonzuur) is afkomstig uit blusmiddelen waarmee de
brandweer van Defensie tussen 1953 en 2006 op het terrein heeft geoefend.

Het Utrechtse provinciebestuur kocht dit deel van de voormalige vliegbasis in mei 2009 met de bedoeling er woningen te gaan
bouwen. Over PFOS-verontreinigingen was toen nog niets bekend. In de koopovereenkomst werd voor alle zekerheid wel een
artikel opgenomen over bodemvervuilingen die aan het licht zouden komen. Dat artikel komt erop neer dat Defensie binnen tien
jaar na de koop opdraait voor de kosten van emstige bodemsanering die met spoed moet worden opgeruimd. Dat is hier het
geval, zegt de provincie. Maar Defensie zet de hakken in het zand.

Tien jaar na de verkoop, op 7 mei 2019, waren er nog geen normen voor PFOS-vervuiling. Dus hoe kan de provincie op 6 mei
2019 een saneringsbeschikking maken waarin melding wordt gemaakt van een ernstige bodemverontreiniging die met spoed
gesaneerd moet worden, vraagt Defensie zich af. En hoe kan de provincie een dag later, op 7 mei 2019, plotseling een beleid
bekend maken voor de aanpak van PFOS?

Landsadvocaat Katrien Winterink vindt dat de provincie als toezichthouder op vervuilde locaties en tevens koper van de
vliegbasis misbruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid. De saneringsbeschikking en het saneringsbeleid komen namelijk precies
binnen tien jaar na het sluiten van de koopovereenkomst, zei Winterink.

De Raad van State doet uitspraak binnen enkele weken tenzij partijen hun conflict alsnog bijleggen

PDF-bestand van dit document
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Luchtmacht:

8-25 N Mitchell
BNlDestem - 06 okt 2020 03:29 (published: 06 okt 2020 03:29) - 51 woorden
Rubriek: p.10
Lengte: 51 woorden

examens

Een historische bommenwerper, 6-25 N Mitchell uit 1944 maakte eind september oefenviuchten boven vliegbasis Woensdrecht.
Een week lang werd er geoefend en getraind voor het speciale examen. Het is de bedoeling dat later hiervan een documentatie
wordt gemaakt.

Bekijk de oorspronkelijke pagina: panina 10
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Wethouder is lui en verdraait de feiten over windmolens
Brabants Dagblad - JOS VAN DE VEN - 06 okt 2020 03:25 (published: 06 okt 2020 03:25) - 574 woorden
Rubriek: p.2
Lengte: 574 woorden

Op de dag dat er in Den Bosch een besluit valt over een grootschalig windmolenpark in de Rosmalense en Nulandse polder,
beschuldigt de vereniging GROEN inZICHT wethouder Mike van der Geld er van ‘continu de feiten te verdraaien en lui te zijn’.

Volgens woordvoerder Pascal Spelier is het ministerie van Defensie tegen de windmolens omdat het gebied voor een deel wordt
gebruikt voor laagvllegoefeningen. ,,De gemeente wekt de indruk dat Defensie het wel goed vindt dat er windturbines komen. Uit
documenten die GROEN inZICHT heeft, blijkt dat Defensie windturbines in het laagvlieggebied onacceptabel vindt en zich
hiertegen zal verzetten. Weer probeert de gemeente hier feiten te verdraaien.”

GROEN inZICHT fGiZ, ruim zeshonderd leden) is niet tegen windmolens in de polder, maar vecht wel de geplande hoeveelheid
van 25 turbines op het Bossche grondgebied aan. In een nieuw bezwaar haalt de vereniging een rapport van de provincie
Gelderland (‘Zoekgebieden windturbines in het laagvlieggebied Maas en Waal’) aan, waarbij een onafhankelijk bureau de
(on)mogelijkheden van windmolens in de polder en het laagvlieggebied voor Defensie op een rij zet. Spelier: ,,Een onderzoek
zonder formeel overleg met het ministerie, maar de gemeente doet dus net of Defensie geen problemen heeft met de
windmolens.”

GIZ heeft een e-mail (gezien door het Brabants Dagblad) van de omgevingsmanager van Defensie waarin deze laat weten dat de
‘Commandant Strijdkrachten windturbines in het laagvlieggebied Maas Waal onacceptabel vindt en zich hiertegen zal verzetten’.
,,De mail is gericht aan een medewerker van de provincie.”

Hoewel in het Gelderse rapport niet het plan ‘Duurzame Polder’ is beoordeeld - het plan moet de komst van een grootschalig
windmolenpark mogelijk maken - wordt wel aangegeven waar windmolens het laagvliegen niet in de weg zitten. Daaruit blijkt dat
in een groot deel van de polder turbines kunnen komen en dat een deel tegen de Maas aan minder kansrijk is voor turbines.

Vertrouwen kwijt

,,Het verbaast ons dat de gemeente iedere keer wegkomt met het verstrekken van onjuiste informatie of het op z’n minst
verdraaien van feiten. We zijn het vertrouwen in de gemeente kwijt”, aldus Spelier. ,,We zien een wethouder die relevante
inzichten wegwuift en toch zijn eigen plan trekt.’

GiZ wees er eerder al op dat Van der Geld goochelt met cijfers om duurzame energie op te wekken en dat er zelfs helemaal geen
sprake meer is vn het grootschalig gebruik van zonnepanelen op daken. ,,Door niet nu al naar zon op grote daken te kijken en
andere zoekgebieden uit te sluiten, bijvoorbeeld bij daken van bedrijven, bedrijventerreinen en langs snelwegen, kan je hem een
gebrek aan ambitie verwijten. De wethouder is lui.” GiZ stapt naar de rechter te stappen als de plannen voor een grootschalig
windmolenpark worden doorgezet.

Vervolgonderzoeken

In een reactie zegt Van der Geld ‘kennisgenomen te hebben van de e-mail van Defensie’. ,,ln de polder spelen heel veel
belangen, ook die van woningbouw en flora en fauna. Er zijn de komende tijd nog veel vervolgonderzoeken nodig om te weten
waar de turbines het beste kunnen komen te staan.’

De wethouder wil in gesprek met het Rijk. ,,Want als het Rijk opwekking van duurzame energie eist, is het ook belangrijk dat het
Rijk met één mond spreekt. En niet dat Defensie bezwaren heeft als het om de polder gaat en Intrastructuur bezwaren heeft als
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het gaat om zonnepanelen langs snelwegen.

De gemeenteraad van Den Bosch neemt vanavond een besluit over de Duurzame Polder die de komst van een windmolenpark
mogelijk maakt.

De gemeente wekt de indruk dat Defensie het goed vindt dat er windturbines komen

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 2
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Marine:

Proeven aan techniek in een loods vol Lego
Noordhollands Dagbl3d - Saskia Soeters - 06 okt 2020 04:33 (published: 06 okt 2020 04:33) - 403 woorden
Rubriek: p.2
Lengte: 403 woorden

Voor veel kinderen een droom: een loods vol Lego waar ze mee kunnen experimenteren en bouwen. Het wordt werkelijkheid op
Willemsoord

Den Helder

LegoWerf opent op 30 oktober. Spelend leren op 550 vierkante meter. Raymond Groen kwam op het idee door een W-aflevering
van Lego Masters die hij met zijn vrouw en kinderen aan het kijken was.

,lk kreeg toen een ingeving dat een permanente ruimte met allerlei soorten Lego wel eens heel goed zou kunnen werken om
kinderen hun technisch talent te laten ontdekken, licht de eigenaar van technisch trainingsbedrijf ZeestadStaal uit Den Helder
toe.

Ook al leidt Groen zelf nieuw technisch talent op, hij merkt dat de aanwas steeds minder wordt. ,lk ben iemand die daadwerkelijk
dingen gaat doen als ik iets anders wil zien en daar is dit het resultaat van,

Vijf middelbare scholen en elf basisscholen uit Noord-Holland Noord zijn enthousiast over het initiatief dat in eerste instantie drie
jaar moet gaan lopen. De bedoeling is om per dagdeel leerlingen van vier schoolklassen los te laten in loods 39. Zon vierhonderd
kinderen per dag kunnen dan aan de hand van de populaire speelgoed kennismaken met allerlei vormen van techniek.

Zeven werelden

Er zijn zeven werelden te ontdekken. Diverse bedrijven hebben binnen de loods een ruimte geadopteerd. Zo bouwde de
Koninklijke Marine met legostenen vast een kopie van hun nieuwste schip, bevoorradingsschïp de Zr.Ms. Den Helder. Het 2,5
meter lange model kunnen leerlingen op hun beurt weer nabouwen.

In de ruimte van DHSS, dienstverlener aan de offshore energie-industrie, ontdekken de jonge bouwers de wereld van
windenergie en nautische techniek. Maar ook ontwerpers kunnen aan de slag bij de afdeling van de designbureaus. Het
Waddenfonds subsidieert het project met vijftig mille. ,Het is een bevestiging dat we met iets heel mooi en groots bezig zijn, zegt
Groen. Leerlingen kunnen onder meer meedoen met een Waddenlegochallenge, waarbij elementen uit de Waddenregio op
schaal worden nagebouwd.

Het initiatief richt zich bij de start op groepen 7 en 8 van de basisschool en klassen 2 en 4 van het voortgezet onderwijs.
Deelnemers kunnen een afspraak inplannen als de website www.loods39/legowerf.nl binnenkort in gebruik is.

Ook scholen uit andere regios dan de Noordkop kunnen deelnemen. Daarvoor nemen zij contact op met Raymond Groen. Tel.
06215902 10 of info@zeestad-staalproducten.nl

PDF-bestand van dit document
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KMar:

Dertig maanden na ontvoering verkeerde man
Eindhovens Dagblad - MAX STEENBERGHE M.STEENBERGH@ED.NL 06 okt 2020 0327 (published 06 okt 2020 03 27j -

390 woorden
Rubriek: p.2
Lengte: 390 woorden
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Of een man nu werkelijk twaalf uur lang per ongeluk is gemarteld omdat zijn ontvoerders de verkeerde persoon de auto
introkken, blijft voorlopig een raadsel. Wel krijgen de twee kidnappers, die mogelijk in opdracht van een Helmondse drugskoning
werkten, elk dertig maanden cel.

Het Openbaar Ministerie zegt zelf dat de zaak stinkt. Het OM krijgt niet helder wat er april vorig jaar precies is gebeurd. Voor een
gedeelte wel: verschillende mensen zagen hoe bij een Eindhovense cotfeeshop op klaarlichte dag een man opeens uit een busje
werd getrokken en in een Audi geduwd, die er vervolgens als een haas vandoor ging.

Hennep

De politie kreeg van getuigen het kenteken en later op de dag sloeg de marechaussee van Schiphol groot alarm. In een
parkeergarage pikten camera’s de auto op, met een Pool (32) en een Eindhovenaar (36) er in. Alles werd afgezet en de
Explosievenopruimingsdienst kwam er ook bij. Dat laatste is standaard op Schiphol, maar bleek overbodig. De twee gingen in de
boeien.

Maar was er wel iemand ontvoerd? Waar was die derde man? Die meldde zich die nacht bont en blauw bij de Antwerpse politie.
Hij zou door die twee zijn gekneveld en geslagen en werd bij een loods bij Roosendaal gedumpt. Daar is hij urenlang gemarteld.
Hij kon geen antwoord geven op vragen over Helmondse hennep. Opeens kwam iemand binnen, keek hem aan en zei: Dat is de
verkeerde’. En daarop mocht hij vrij.

De Belgische politie droeg de man over aan de Eindhovense collega’s. Daar zei het slachtoffer totaal niet te begrijpen waar het
om ging. Hij had wat onduidelijke verhalen, zou door de Eindhovenaar of een gemeenschappelijke kennis naar de coffeeshop zijn
gelokt. Het ging om hennep uit ‘een hok aan de Kruisstraat’. Maar plots zat hij in de Audi, kreeg tape over zijn ogen, een pistool
tegen zijn slaap en flinke klappen. In de loods ging het van kwaad tot veel erger.

De Eindhovenaar en de Pool zeiden niets van het martelen te weten. Sterker: de Pool wist ook niks van het plan de man mee te
nemen. Zijn maat had hem om hulp gevraagd en wilde zijn auto lenen.

Officier van justitie Stijn Revis legde dat martelen ook niet ten laste, wel ontvoering, wapenbezit en mishandelingen in de auto. Hij
noemde het ‘professioneel crimineel klusjeswerk en eiste drie jaar cel voor elk.

De rechtbank pelt daar een half jaartje vanaf en houdt de straf op dertig maanden. De mannen moeten terdege hebben geweten
dat het slachtoffer in die loods geen kop koffie te wachten stond. En de Audi met de twee ontvoerders kwam niet meer terug.

Opeens kwam iemand binnen en zei: Dat is de verkeerde
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Defensiemedewerkers 2

Hij is een zij
Dagblad van het Noorden - 06 okt 2020 05:31 (published: 06 okt 2020 05:31) - 61 woorden
Rubriek: p.44
Lengte: 61 woorden

We maken kennis met Finn (40). Hij werkt al jaren bij defensie, waar hij ooit begon toen hij nog als vrouw door het leven ging. Hij
zit in het laatste gedeelte van zijn opleiding bij de Koninklijke Marechaussee n bereidt zich voor op de phalloplastiek. Tijdens
deze operatie krijgt hij een penis, het is namelijk zijn droom om staand te kunnen plassen.

NPO 3, 21.15 uur

Copyright 2020 Noordelijke Dagblad Combinatie / Dagblad van het Noorden All Rights Reserved

Landelijke taken voor CDA’er
Noordhollands Dagblad - Arie Booy 06 okt 2020 04:33 (published: 06 okt 2020 04:33) - 279 woorden
Rubriek: p.7
Lengte: 279 woorden

Den Helder

CDA-fractievoorzitter Harmen Krul heeft als marineofficier een nieuwe baan gekregen. Hij is nu hoofdredacteur van het ProDef
magazine, een blad voor ‘professionals bij Defensie’.

Tevens is Krul secretaris geworden van de landelijke KVMO, de bond voor marineofficieren.
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Krul was aankomend marineofficier toen hij enkele jaren geleden fractievoprzftter van het CDA in de Helderse gemeenteraad
werd. Met Defensie is toen afgesproken dat de militair voorlopig een walfunctie zou bekleden, zodat hij in Den Helder kon wonen
en politiek bednjven.Tot voor kort was Krul als vlootman verbonden aan mariniers van de Surface Assault & Training Group op
Texel.

Begin deze maand maakte hij via Twitter bekend dat hij de nieuwe hoofdredacteur is van ProDef magazine. Dit blad biedt veel
nieuws over de salarissen en arbeidsvoorwaarden van militairen.

Bevorderd

Opmerkelijk was dat minister Ank Bijleveld van defensie eind vorige week bekendmaakte dat Krul is bevorderd tot luitenant ter
zee 2 oc (oudste categorie).

De bewindsvrouw plaatste een op haar werkkamer gemaakte foto van een breed lachende Krul die zijn handen in de zij plant. De
CDA-minister schreef erbij: CDA-fractievoorzitter Den Helder en marineofficier Harmen Krul vandaag bevorderd tot LTZ 20C.
Van harte Harmen. #teamCDA’

Epauletten

En of de jonge officier het nog niet druk genoeg heeft is hij ook nog aangesteld als nieuwe secretaris van de Koninklijke
Nederlandse Vereniging van Marineofticieren. Op de website van de KVMO is te zien hoe de epauletten behorende bij zijn
nieuwe rang op de schouderstraps worden gedaan door de scheidende en de aankomende voorzitter van de vereniging.
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Militaire Historie:

Jeffry blijft knokken, om leed ver weg
Jmuider Courant 06 okt 2020 04:30 (published 06 okt 2020 04:30) - 1611 woorden
Rubriek: p.8
Lengte: 1611 woorden

Nee, Jeffry Pondaag is zeker geen allemansvriend. Integendeel. Als voorman van de stichting Komite Utang Kehormatan
Belanda staat de 67-jarige Heemskerker vrijwel onafgebroken op de barricades. Schouder aan schouder met nabestaanden van
verzetsstrijders en ongewapende burgers die tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog - eind jaren veertig van de vorige
eeuw - door toedoen van Nederlandse militairen omkwamen.

De eerste verontwaardiging is inmiddels weggeëbd. Maar Jeifty Pondaag is nog steeds laaiend over de uitkomst van de lange
juridische strijd die de zoon van de onthoofde Indonesische verzetsman Andi Abubakar Lambogo heeft gevoerd. Zeker: de
Nederlandse staat moet boeten voor de executie van de kapitein, op 13 maart 1947. Maar de schadevergoeding die de rechtbank
in Den Haag afgelopen week heeft toegewezen aan Abubakars familielid - 874 euro en 80 cent - is in Pondaags ogen nog steeds
bespottelijk laag.

Tragedie

De Heemskerker kan er niet al te lang bij stilstaan. Ook een andere tragedie die zich tijdens de Indonesische
Onafhankelijkheidsoorlog afspeelde, houdt hem anno 2020 bezig. Met advocaat Liesbeth Zegveld ontfermt Pondaag zich over
nabestaanden van twee dorpsbewoners die ongeveer een maand voor de geweiddadige dood van Andi Abubakar Lambogo
tijdens ‘zuiveringsoperaties’ op het eiland Sulawesi werden geëxecuteerd.

,,Nederlandse militairen vielen op 7 en 11 februari 1947 de dorpen Usu en Amparita binnen. Zij dwongen inwoners die willekeurig
als crimineel of terrorist werden bestempeld tot man-tegen mangevechten. De verliezers van die gevechten werden telkens
geëxecuteerd, doodgeschoten. Indische handlangers hielpen de militairen, omdat hen was beloofd dat ze zouden blijven leven.
Maar ook zij werden uiteindelijk omgebracht’, verduidelijkt Pondaag.

Over wat zich in Lisu en Amparita heeft afgespeeld, komen al kort daarna verhalen naar buiten. Maar pas nu - meet dan zeventig
jaar later - loopt er namens nabestaanden een civiele zaak tegen de Nederlandse staat. Pondaag hoopt dat een belangrijke
getuige binnenkort kan worden gehoord door de rechters die de kwestie onder de loep nemen. ,,Maar die man woont op Zuid
Sulawesi, in de bergen. Hierheen komen, is onmogelijk. Dus moeten de rechters via een skypeverbinding met hem praten. Een
andere getuige in deze zaak is inmiddels wel gehoord. De internetverbinding was niet optimaal. We zullen moeten zien hoe het
verder loopt.”

Pondaag werpt een korte blik op zijn mobiele telefoon. Vanuit Indonesië reageert een bekende op de uitspraak in de zaak
Abubakar Lambogo. Of de zoon van de geëxecuteerde verzetsstrijder tegen het vonnis in beroep zal gaan? Pondaag weet het
nog niet. Maar ik vind de manier waarop de rechterlijke macht naar deze zaak heeft gekeken onbegrijpelijk. Ze hadden
bijvoorbeeld moeten laten meewegen dat koning Willem-Alexander eerder dit jaar excuus heeft gemaakt voor extreem geweld’ in
Indonesië. Dat is niet gebeurd. Omdat Den Haag in feite een koloniale rechtbank is. Dus als ik Abubakars zoon was, zou ik
vechten tot het einde , klinkt het gedecideerd.
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Als voorzitter van het stichting Comité Nederlandse Ereschulden - Komite Utang Kehormatan Belanda - behartigt Pondaag sinds
2005 de bIëngert van bloedverwanten van Indonesiërs die tussen 1946 en 1949 gewelddadig aan hun einde kwamen. Maar al
veel eerder is zijn hart in vuur en vlam geraakt door dramatische gebeurtenissen in voormalig Nederlands-Indië.

De Heemskerker is deels opgegroeid in Purwakarta, een stad op ruim honderd kilometer afstand van zijn geboorteplaats Jakarta.
Ik heb een zorgeloze jeugd gehad. Thuis was het geen vetpot. Maar van wat mijn ouders verdienden, viel goed te leven. Mn

vader was aannemer. Hij had een eigen bedrijf, dat op vliegvelden apparatuur onderhield. Mijn moeder werkte bij Java
Modemagazijn, de voorloper van De Bijenkorf. Toen we nog in Indonesië woonden, werd bij ons thuis regelmatig gesproken over
de koloniale tijd en de gevolgen daarvan. Zoals de dood van een broer van een oom van mij, die deel uitmaakte van de Siliwangi
divisie, een eliteonderdeel van het Indonesische leger. Hij is een paar jaar voor mijn geboorte omgekomen. Het verhaal over z’n
dood maakte indruk op mij. Al was ik nog jong. Pas later kwam ik te weten dat ook hij door Nederlandse militairen is
geëxecuteerd.”

Als de liefde tussen zijn ouders bekoelt en de Pondaags in de jaren zestig scheiden, belandt Jeifry met zijn moeder in Nederland.
,,Ik was zestien. Met Indische familieleden die hier al woonden, kon ik het niet goed vinden. Zij zagen ons als Indonesische
extremisten en terroristen en maakten ons uit voor rampokkers: rovers. Soekamo noemden ze een collaborateur. Ik kan me nog
herinneren dat een verre oom van mij tijdens een verjaardagsfeest demonstratief in KNIL-uniform kwam binnenlopen. Indische
familieleden vonden het prachtig. Maar in mijn ogen was dat echt ‘not done’, een grove belediging.”

Eenling

Pondaag steekt zijn mening over het koloniale tijdperk nooit onder stoelen of banken. ,,Familieleden spuugden mij uit wegens m’n
opvattingen. Ook bij leeftijdgenoten hier in Heemskerk stuitte ik op onbegrip. Ik botste elke keer op een muur en voelde me
destijds een eenling. Mijn moeder en ik arriveerden hier sowieso in een woelige periode. In juni 1969 werd de Excessennota
gepresenteerd, een onderzoek naar misdaden die Nederlandse militairen tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog pleegden.”

Directe aanleiding voor het onderzoek in opdracht van de toenmalige Nederlandse regering: een reportage in
televisieactualiteitenrubdek ‘Achter het Nieuws’, waarin ex-Nederlands-Indiëganger Joop Hueting uit de doeken doet hoe hij en
andere militairen zich gedurende de zogenoemde politionele acties hadden misdragen. Pondaag: ,,Joop Hueting opende de
beerput. Wat hij zei, namen andere veteranen hem absoluut niet in dank af. Omdat Joop werd bedreigd, moest-je op een
gegeven moment naar België vluchten. Ik bewonderde hem, omdat hij de waarheid sprak. Anderen durfden dat niet. Daarom ben
ik een paar jaar na m’n aankomst hier naar België gereisd, om hem te ontmoeten.”

De Heemskerkse Indonesiër combineert zijn ‘zoektocht’ naar gerechtigheid met zijn privéleven - hij en zijn vrouw brengen twee
dochters groot. Pondaag verdient in de lJmond in de loop van de tijd op uiteenlopende manieren de kost: als automonteur, als
flessensorteerder in een supermarkt, als medewerker van een kartonnagefabriek, bij de Hoogovens en bij cemenifabrikant ENG 1.
,,Een vriend van me noemt mij de cementarbeider. Ik vind het een eervolle bijnaam. Ik ben niet hoog opgeleid. Ik heb geen
academische achtergrond. Maar ik beschouw mezelf wel als een van degenen die ervoor hebben gezorgd dat de bal verder aan
het rollen is gebracht en dat er nu, namens Indonesische slachtoffers van oorlogsmisdaden, rechtszaken worden gevoerd.”

Demonstratief haalt Pondaag in zijn Heemskerkse woning drie plastic zakjes tevoorschijn. Met daarin peperkorrels, kruidnagel en
nootmuskaat. , ,De misdragingen van Nederland zijn natuurlijk niet begonnen na de Tweede Wereldoorlog, maar al veel eerder.
Vanaf het begin van de 17e eeuw tooide Nederland specerijen en was er sprake van slavernij. Waar haalt dit land het recht
vandaan om een land dat hier 18.000 kilometer vandaan ligt te beschouwen als bezit? Koning Willem-Alexander heeft voor de
periode 1945-1949 dus excuses aangeboden. Maar alleen voor ‘extreem geweld’. Ik vind dat onbegrijpelijk. Alsof gewoon geweld
oké is. Er moeten verontschuldigingen komen aan het Indonesische volk, voor de overheersing die ruim driehonderd jaar heeft
geduurd. En Nederland moet erkennen dat de onafhankelijke staat Indonesië al bestaat sinds 17 augustus 1945. Maar dat doet
het niet. Want dan moet er schade worden vergoed. Veel Nederlandse politici namen en nemen geen verantwoordelijkheid. Ex-
ministers Bert Koenders en Frans Timmermans deden dat wel. Zij begrepen mij. Als twee van de weinigen.”

Dodenherdenking

Het boegbeeld van het Comité Nederlandse Ereschulden neemt dus geen blad voor de mond. , ,Van mijn vader hoefde het
allemaal niet zo nodig. ‘Laat maar zitten, het is voorbij’, reageerde hij. M’n moeder stond principieel achter me. Maar omdat ze
wist hoe familieleden naar ons keken, zei ze soms: ‘Jeifry, nu moet je weer even dimmen’. Mijn dochters tonen nauwelijks
interesse voor wat ik doe. Maar ze feliciteren me weI af en toe, als nabestaanden een rechtszaak hebben gewonnen. Ik ben hier
in Nederland hard geworden. Ik reed in de jaren tachtig een keer op 4 mei naar Friesland. Bij de Afsluitdijk zette ik vlak voor acht
uur ‘s avonds m’n auto langs de kant van de weg, Uit respect. Maar later vroeg ik mij af waarom ik dat eigenlijk had gedaan.
Nederland staat op 4 mei stil bij slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en andere gewapende conflicten. Maar het heeft zich
in Indonesië zélf schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. Daarom neem ik geen deel meet aan Dodenherdenking.”

Om zijn verhaal te doen, wordt Pondaag soms uitgenodigd op scholen. ,,Maar Nederland kijkt over het algemeen nog steeds weg
van wat er in Indonesië is gebeurd. Aan wat Anne Frank is overkomen, wordt tijdens geschiedenislessen aandacht besteed. Maar
over Joop Huetings relaas wordt bijvoorbeeld met geen woord gesproken. Nederland heeft meer dan vier miljoen euro aan
belastinggeld gestoken in een onderzoek naar de gebeurtenissen tussen 1945 en 1949. Maar de door ons gewonnen
rechtszaken, waarmee voor oorlogsmisdaden al bewijs werd geleverd, hebben ze bewust links laten liggen, Ik zeg hoe de vork in
de steel zit. Niemand hoeft mij aardig te vinden.”

Carlo Nijveen

Paspoort

Naam: Jeifry Pondaag

Leeftijd: 67
[Paqinanummer)



Woonplaats: Heemskerk

PDF-bestand van dit document

Copyright 2020 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved

Mobilisatie-Oorlogskwis postuum voor Bosschenaar Martien Govers
Brabants Dagblad - DOMIEN VAN DER MEIJDEN - 06 okt 2020 03:25 (pubHshed: 06 okt 2020 03 25) - 425 woorden
Rubriek: p.6
Lengte: 425 woorden

Bosschenaar Martien Govets liet in 1943 het leven in Birma. Pas nu krijgt hij postuum de onderscheiding Mobilisatie
Oorlogskruis.

,,Het moet al een wereldreis zijn geweest om van Den Bosch naar Amsterdam te verhuizen. Maar nog veel indringender om daar
te tekenen voor het leger en vervolgens met de boot helemaal naar Indonesië (Nederlands Indië) te reizen om daar te strijden
voor vrijheid en vrede voor Nederland. En dan zo jong al zoveel geweld hebben meegemaakt, zo memoreert de Bossche
burgemeester Jack Mikkers vrijdagochtend in de Ouwe Stomp. Dat is het huis voor veteranen in Den Bosch.

Mikkers reikte hier de onderscheiding uit voor Bosschenaar Martien Govers, die in 1943 in Nederlandse dienst het leven liet in
een Jappenkamp. Die onderscheiding kreeg neef Ad Valenteijn uitgereikt. En die was er zeer verguld mee. Zeker omdat het een
zeldzame onderscheiding is. In Den Bosch zijn de laatste 25 jaar slechts zes van deze onderscheidingen uitgereikt.

,,lk wil dat de onderscheiding tentoongesteld wordt bij de Historische Verzameling Artillerie in t Harde. Met zijn levensverhaal
erbij. Als nagedachtenis aan het bijzondere leven van mijn oom, zegt Ad Valenteijn, die de onderscheiding aanvroeg.

Weeskind

Het leven van oom Martien Govers zou zo in een filmscript kunnen. Familieleden van Ad Valenteijn groeven diep in de historie om
zijn levensloop voor zover bekend in beeld te brengen. ,Martien is geboren in 1917. Een kind uit een gezin van zes. Zijn moeder
overlijdt in het kraambed van een jonger kind. Zijn vader een tijdje daarna. Hij wordt wees en komt in het Rooms-Katholieke
Weeshuis in de Keizerstraat in Den Bosch terecht.

In de jaren 30 verhuist Govers naar zijn zus en zwager in Amsterdam, waar hij inwoont. Daar tekent hij voor zes jaar militaire
dienst bij het KNIL. Dan heeft hij tenminste een baan en inkomen. Want de werkloosheid is groot in die jaren. Op 12januari 1939
komt hij aan in Batavia met de boot. Maar Japan valt de Nederlandse kolonie binnen en op 8 maart 1942 capituleert Nederland.

Valenteijn: ,Oom Martien wordt krijgsgevangene. Later sturen de Japanners hem naar Singapore. Als hij op een schip wordt
gezet, loopt dat bijna desastreus af. De Amerikanen bombarderen zijn schip. Hij overleeft het, maar wordt als drenkeling door de
Jappen weer uit het water gehaald.

Uiteindelijk komt Gevers in Birma terecht, waar hij onder zeer erbarmehjke omstandigheden moet werken aan de Birma
spoorweg. In het kamp Anganum2 wordt hij zo ziek van de dysenterie, dat hij er aan overlijdt. Hij ligt begraven op de
oorlogsbegraafplaats van Thanbyuzayat.

Onderscheiding tentoonstellen met zijn levensverhaal

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 6
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Kleine gids met fietstochten en korte wandelroute
De Gelden inder - i6 ok rJ2O 3325 pul. Q okt 203) 03 25) - 146 woorden
Rubriek: p.5
Lengte: 146 woorden

Freerk Wiersum en Jan Siemonsma hebben namens de Historische Vereniging Oud Wageningen een fiets- en wandelroute
uitgezet langs Indische sporen in Wageningen. ,,Daar zitten plekken bij waar mensen misschien wel elke dag langs- fietsen,
zonder weet te hebben van de link met Nederlands-Indië, zegt Enrico van den Bogaard. Als voorbeeld noemt hij de Rosendaelse
huizen aan de Heerenstraat die in 1738 werden gefinancierd door Lubbert Torck. De huizen werden verhuurd aan officieren uit
het Oost-Indische leger en andere rijken. ,,Het was de eerste statige straat in Wageningen. De fietstocht begint bij Museum De
Casteetse Poort en is 30 kilometer, maar kan ingekort worden tot 20 kilometer. Ook is er een wandeling (5 km) De is beschreven
in een gidsje verkrijgbaar bij museum De Casteelse Poort en de boekhandels Kniphorst en Bruna.

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 5
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doc 1579

Van: Visser, B, Drs.
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 08:25
Aan - L/DGB/DMV 1 - B5/AL/DGB/DMV/AFD

VASIG; ] L/BSG
CC: BS/AL/DCO; BS/ALIBSG/Mobpool
Onderwerp: Fwd: Nieuwsbrief Regionale Media - Ministerie van Defensie 5 oktober 2020

Zie hieronder, kan iemand uitzoeken wat de eerste kamer heeft gezegd of gevraagd?

Van: “%Persvoorllchting, BS/AUDCO” @ mi ndef. ni>
Datum: maandag 5 oktober 2020 om 08:02:47
Onderwerp: Nieuwsbrief Regionale Media - Ministerie van Defensie 5 oktober 2020

Het Defensie-nieuwsoverzicht uit de regionale dagbladen

• Hinder (3 articles)

• Eerste Kamer buigt zich nog eens over radar in Herwijnen 1 AD/Rivierenland 1 05 Oct 2020 03:31

• ‘Ga met die lawaaibak boven Noordzee vliegen’ 1 BN/Destem 1 03 Oct 2020 03:39

• Stralingsprofessor helpt Herwijnen 1 AD/Rivierenland 1 03 Oct 2020 02:55

• KMar (5 articles)

• Voor 14,5 miljard euro in Haarlemse kluizen Haarlems Dagblad 1 05 Oct 2020 04:47

• Massale inzet van politie na vechtpartij in Beverwijk 1 Noordhollands Dagblad 1 05 Oct 2020 04:47

• Verboden shotgun bij inval ontdekt Brabants Dagblad 1 05 Oct 2020 03:33

• DNB verhuist goudvoorraad naar Haarlem Haarlems Dagblad 1 03 Oct 2020 05:56

• ‘Bewijs dat ook hier mensensmokkel is’ Noordhollands Dagblad 1 03 Oct 2020 05:54

• Marine (2 articles)

• Geen sleet op de adrenaline Noordhollands Dagblad 1 03 Oct 2020 05:54

• Burg. Visserbrug Wethouder Keur was zeer ingenomen met... Noordhollands Dagblad 1 03 Oct 2020 05:54

• Luchtmacht (2 articles)

• ‘Ongelukspiloot stuntte niet voor neerstorten’ 1 Dagblad De Limburger J 03 Oct 2020 01:30

• De Northrop F5 is een Amerikaanse jachtbommenwerp,.. 1 Dagblad De Limburger 1 03 Oct 2020 01:30

• EOD (1 article)

• Politie vraagt hulp: Wie weet waarom dit huis het doelwit is?’ 1 De Twentsche Courant Tubantia 1 03 Oct 2020 03:35

Cybersecurity (1 article)

• Rovers op intemet gehaaider 1 BN’Destem 1 05 Oct 2020 03:38

• Mahnierskazeme (2 articles)

• Hulst sluit zich aan bij pleidooi tolvrije tunnel Provinciale Zeeuwse Courant 1 05 Oct 2020 03:38

• Hulst sluit zich aan bij pleidooi tolvrije tunnel Provinciale Zeeuwse Courant 1 03 Oct 2020 03:39

• Militaire Historie (2 articles)

• De Birma-spoorweg werd Martien Govers fataal 1 Brabants Dagblad 1 03 Oct 2020 06:07
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Van: Visser, B, Drs.
Verzonden: vrijdag 2 oktober 2020 07:50
Aan: L/DGB/DMV; 1 BS/AL/DGB/DMV/AFD

VASIG
CC: L/BSG; BS/AL/DCO; W

BS/AL/BSGfMobpool
Onderwerp: Fwd: Nieuwsupdate Newsroom DCo — vrijdag 2 oktober 2020
Bijlagen: 201002 Nieuwsupdate DC0 - vrijdag 2 oktober 2020.docx.pdf; Nieuwsbrief DCo -

vrijdag 2 oktober 2020.pdf

Dag allemaal,

Zie artikel hieronder over Herwijnen, graag ook even nakijken wat de achtergrondlkennis is van deze
Italiaanse meneer.

Gr. Barbara

Van: “%Newsroom DCo, BS/A1/DCO” <Newsroom.DCo@mindef.nl>
Datum: vrijdag 2 oktober 2020 om 07:27:3 1
Onderwerp: Nieuwsupdate Newsroom DCo — vrijdag 2 oktober 2020

Nieuwsupdate Newsroom DCo — vrijdag 2 oktober 2020

Krijgsmacht & Operaties
• Het marineschip Zr. Ms. Groningen heeft afgelopen zaterdag en maandag voor de vierde en

vijfde keer grote hoeveelheden drugs onderschept. Zaterdag onderschepte het schip bijna 284
kilo drugs, maandag ging het om 1720 kilo cocaïne en 29 kilo crystal meth. (Telegraaf; AD;
NOS; marinescheen.nl)

• De NQ. heeft Erwin Ruijsink, hoofd operaties van de Onderzeedienst, geïnterviewd in het kader
van de digitale open dag van de Onderzeedienst. “Je hebt niets aan solisten.”

• In het programma ‘Dit îs de dag’ van NPO Radio 1 leverde satirisch verslaggever Diederik Smit
een bijdrage over het zoeken naar personeel voor onderzeeboten. De clue van het stuk is dat
werken op een onderzeeboot dé manier is om je af te sluiten van de wereld en daarom niet
irritante discussies over onder andere zwarte piet, corona en Famke Louise mee krijgt.

• In het kader van het boek ‘Vrouwen in de frontlinie’ zaten gisteren korporaal Lieke van Dijk en
luitenant-Kolonel Gwenda Nielen op de bank bij de 5 uur show (vanaf 27:30). Ze praatte daar
over hoe het is om als een vrouw te werken bij Defensie. Korporaal Lieke van Dijk was één van
de drie vrouwen die meededen aan de pilot van de Onderzeedienst om vrouwen toe te laten aan
de dienst. Ze vertelt in het programma over haar ervaringen om te slapen op een zaal omringt
door mannen. ‘Vanaf het begin af aan hebben we er met z’n allen open over gesproken. Waar
ik mee zat, waar zij mee zaten. En daar zijn we gewoon uitgekomen. (...) We kijken zo gewoon
niet naar elkaar.’ Kijk het programma terug op jjji.

• Albefto Stegeman heeft tegen ‘Villamedia’, een website voor journalistiek, gezegd geen spijt te
hebben van het het plaatsen van een koffer in een militaire kazerne in 2018 voor zijn programma
Undercover in Nederland. Volgens Stegeman heeft de rapportage positieve gevolgen gehad voor
de beveiliging bij Defensie. (NU.nl)

• De voorzorgslanding van een Apache in een weiland bij Elburg was het gevolg van een
technische storing. Het vliegtuig trok veel bekijks van omwonenden, (OmroelD Gelderland; NOS
Journaal vanaf 11:50)
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• De 5Z-jarige Freek Tolsma uit Rijen is petitie ‘Laat de 825 Mitchell bommenwerper lekker
vliegen’ gestart, dat meldt het Reformatorisch Dagblad. Volgens het Dagblad krijgt de petitie
massaal steun.

• De marechaussee heeft tijdens controles in Noord-Brabant woensdagavond drie mannen
aangehouden voor mensensmokkel en twee mannen voor witwassen. (E)

• Ook gisteravond heeft de marechaussee iemand aangehouden voor mensensmokkel. Het ging
om een 65-jarige Amsterdammer die in zijn zeiljacht zes Albanezen vervoerde. De zeiljacht viel
op bij een patroullieschip van de Kustwacht omdat het met de verkeerde verlichting en op een
ongebruikelijke plek voer in de buurt van Den Helder. (fjQ; Telegraaf p.l5)

• Op Nieuws.nl staat een interview met Mohan Verstegen, arts bij Defensie, over diversiteit en
inclusie. “De top van defensie wil heel graag een inclusief bedrijf en een diverse samenstelling
hebben, maar hoe doe je dat? We zijn een groot log overheidsbedrijf en er zit ook wel een stukje
weerstand bij een deel van de medewerkers. We zijn immers van oudsher een conservatief
bedrijf.

Parlement & Beleid

Ontslagen KLM’ers welkom bij Defensie
2/10 Telegraaf p.ll
• De Telegraaf meldt deze ochtend dat het ministerie van Defensie verkennende gesprekken is

begonnen is met KLM en Royal IHC over het eventueel overnemen van personeel. Beide
bedrijven zijn door de coronacrisis zwaar getroffen en zullen langere tijd minder werk hebben
voor het personeel.

• Het personeel waarover gesproken wordt zijn met technici. De KLM-technici zouden terecht
kunnen bij de luchtmacht, de nautische technici bij het marinebedrijf in Den Helder.

• De krant schrijft dat wat betreft het ministerie de personeelsuitwisseling zowel van tijdelijke
duur als permanent zou kunnen zijn.

H erwijnen
1/10 BN de Stem;
• De gemeenteraad van West Betuwe vindt dat de gemeente de strijd tegen de militaire radar in

Herwijnen nog niet moet opgeven en wilt dat er nog een keer een brief wordt geschreven naar
het ministerie van Defensie.

• Ondertussen gaat hoogleraar Fiorenzo Marinelli zijn medewerking verlenen aan bewonerscomité
Radar Nee. Marinelli deed jarenlang onderzoek naar de gevolgen van radarstraling op de
inwoners van het Italiaanse plaatsje Potenza Picena, waar tussen 1970 en 1998 de defensieradar
type ‘Argos 10’ stond.

COVID19
• Het RIVM meldde gisteren 3252 nieuwe coronabesmettingen.
• Volgens Britse militaire chef Nick Carter verspreid Rusland opzettelijk desinformatie over

coronavaccinaties om zo landen te destabiliseren. (The Guardian)
• Volgens onderzoekers van de Cornell University in New York is het echter de Amerikaanse

president Trump die verantwoordelijk is voor het verspreiden van de meeste onzin over het
coronavirus. Uit hun onderzoek blijkt dat Trump verantwoordelijk is voor bijna 38 procent van
alle verkeerde informatie over het longvirus en de coronapandemie in de Engelstalige wereld.
(Nf)

• Amerikaanse president Trump en zijn vrouw Melania zijn beiden positief getest op corona, dat
meldt de president op Twitter. Hij liet zich testen nadat bekend werd dat Hope Hicks, topadviseur
van de president, besmet is met het virus. (JiQ)

Buitenlands nieuws
• Op de eerste dag van een EU-top gisteren zorgde de vraag hoe met Turkije om te gaan voor

een intense discussie en verdeeldheid. Regeringsleiders van de Europese Unie hebben Cyprus
en Griekenland onder grote druk gezet om in te stemmen met sancties tegen Wit-Rusland. De
onderhandelingen zijn diep tot in de avond doorgegaan. De Trouw noemt de besluiteloosheid
van de EU ‘gênant’. (Telegraaf p.l6; Volkskrant p.14; Trouw p.l2)
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• Rob.Yreeken stelt zich in de Volkskrant (p.12 Le. 13) af wie er juridisch gelijk heeft in de
hoogoplopende kwestie tussen Griekenland en Turkije over het gebruik van de oostelijke
Middellandse Zee.

• De rol van Turkije bij een offensief van Azerbeidzjan tegen de Armeense enclave Nagorno
Karabach heeft geleid tot nieuwe frictie met de EU, dat meldt FD Europa-verslaggever Han Dirk
Hekkïng. (FD p.6)

• Het NJ meldt dat België met Ludivine Dedonder voor het eerst een vrouwelijke minister van
Defensie krijgt. Koning Filip beëdigde de nieuwe regering op het paleis met Alexander De Croo
als nieuwe Belgische premier. ‘Corona-premier’ Sophie Wilmès wordt minister van
Buitenlandse Zaken.

• Libanon en Israël gaan in gesprek over hun grensgeschillen. De voorzitter van het Libanese
parlement maakte bekend dat de twee landen een akkoord hebben bereikt over het verloop
van het overleg. Israël heeft het nieuws bevestigd, (ANP Let op, paywall RF)

• Jos Wagemakers, islamoloog en als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling
Filosofie en Religiewetenschappen, schrijft in het Nederlands Dagblad (p.12) dat de onlangs
ondertekende zogenaamde Abraham-akkoorden tussen Israël, de Verenigde Arabische
Emïraten en Bahrein ondemocratisch zijn. ‘Hoeveel zijn ze waard als burgers uit de regio ze
niet steunen?’

• Het Duitse ministerie van Defensie heeft in een persbericht bekendgemaakt de
aanbestedingsprocedure voor de aankoop van een nieuwe zware transporthelikopter voorlopig
te staken. (U in the 5kv)

• Oost-Europa Hubert Smeets, werkzaam bij het kenniscentrum Raam op het onderwerp
Rusland, schrijft in de NRC (p.12) dat Poetin van de krijgsmacht een ideologisch wapen maakt
nu de politieke commissaris terugkeert in de Russische krijgsmacht.

• Afgelopen woensdag zijn zeven Afghaanse soldaten en vier burgers omgekomen bij een
aanslag van een zelfmoordterrorist. De zelfmoordterrorist ramde met een met explosieven
volgeladen truck een post van een checkpoint in de zuidelijke provincie Helmand. Volgens
Taliban woordvoerder Mohammad Naeem liggen de vredesoverleggen al twee dagen stil.
(Reuters)

Berichten op Defensie.nI
• Nieuw Stingerpeloton beschermt tegen dreiging van boven (Ljnk)
• ‘Drugsjager’ Groningen slaat weer toe in Caribisch gebied (iJ)
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Van:
Verzonden: maandag 28 september 2020 08:42
Aan: AL/HDB
CC: BS/AL/HDB; AL/BSG;

BSJAL/BSG/Mobpool
Onderwerp: RE: Herwijnen verslag inloopavond en verslag aan radarcomite

Dag

Krijg ik nog aangepaste stukken?

AL/HDB < mïndef.nI>
Verzonden: zaterdag 26 september 2020 14:12
Aan: iindef.nl>
CC: I• BS/AL/HDB <, îiindef.nl>; AL/BSG

-nindef.nl>; BS/AL/BSG/Mobpool < ‘nindef.nl>
Onderwerp: Herwijnen verslag inloopavond en verslag aan radarcomite

Barbara,

Je vroeg waarom een verslag aan en van het radar comité nee wordt geschreven. Het
wordt geen verslag van wat exact is besproken maar wel een lijst waarop de verzoeken staan die het
comité heeft gedaan. Daarvoor is een aantal redenen.

- De sfeer tijdens het gesprek was goed er ontstaat een wat positievere verhouding met het comité.
DM0 en RVB willen die flow behouden en zien het ‘verslag’ waarom zij vroegen als een middel
daarvoor

- Het was een bijeenkomst tussen DEF en RVB enetzïjds en het radar comité anderzijds die gehouden
is tijdens de inloopavond. Zij waren niet slechts bezoekers aan de inloopavond, maar hadden een
separate afspraak die dus vanwege het gemak op de locatie en het tijdstip van de inloopavond is
gehouden. Daarbij past het om verzoeken die het comite heeft gedaan vast te leggen en op papier te
delen

- Het comite heeft bij de december bijeenkomst een aantal vragen gesteld. Die hebben we beantwoord
door er invulling aan te geven fbijv plaatsing info op website). Zij hadden de verwachting dat ze daar
een expliciete terugkoppeling van zouden krijgen. Daaraan geven we nu alsnog invulling. Daarbij
beantwoorden we ook de nog onbeantwoord gebleven vraag over isoleren van een woning.

Directeur Integraal Beleid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands
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Van:
Verzonden:
Aan:
cc:
Onderwerp:

Visser, B, Drs.
maandag 28 september 2020 10:30
1 ,L/HDB; F BS/AL/HDB

L/BSG; BS/AL/BSG/Mobpool
Re: Herwijnen verslag inloopavond en verslag aan radarcomite

Geen idee, heb 2 nota’s met 22-9 erop, zonder tekstuele wijzigingen nav bespreking donderdag.

Van: AUHDB” nindef.nl>
Datum: maandag 2$ september 2020 om 10:21:14
Aan:” @rnindef.nI>, BS/AUHDB” <

Cc: “ AL[BSGt < @mindef.nl>,
BS/AL/BSGfMobpool” < @mindef.nl>
Onderwerp: RE: Herwijnen verslag inloopavond en verslag aan radarcomite

Barbara

nindef.nI>

De versie die vrijdag door . via is aangeleverd is de laatste versie,

kun je voor de zekerheid die versie nog een keer naar secretariaat STAS sturen met verzoek
die te printen voor STAS

From: Visser, B, Drs. < nindef.nl>
Sent: maandag 28 september 2020 08:42
To: 1 L/HDB mindef.nl>
Cc: BS/AL/HDB < iiindef.nl>; L/BSG < riindef.nl>;

BS/AL/BSG/Mobpool < rnindef.nI>
Subject: RE: Herwijnen verslag inloopavond en verslag aan radarcomite

Dag

Krijg ik nog aangepaste stukken?

reeds beoordeeld
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E,Drs.

Van: Visser, 8, Drs.
Verzonden: zondag 20 september 2020 22:09
Aan: L/HDB
CC: L/BSG; BS/AL/BSG/Mobpool;

BS/AL/H DB
Onderwerp: Re: Herwijnen kleine typfout in ICNIRP 2020 rapport

Dag
Is het erratum al binnen en geplaatst?

Van: “ tL/HDB” rnindef.nl>
Datum: dinsdag 15 september 2020 om 23:01:31
Aan: “ @mindef.nl>
Cc: “. ALIBSG” < mindef.nl>,
BS/AIJBSG[Mobpool” < @mindef.nI>, ‘ BS/AL[HDB” < @rnindef.nl>
Onderwerp: RE: Herwijnen kleine typfout in ICN1RP 2020 rapport

Barbara,

Het is feitelijk iets kleins, maar het zal ongetwijfeld -‘out of context’ en in ons nadeel ‘geframed’- doorhet ‘radar nee comité’ aan de VCD leden worden gemeld. Dat kan leiden tot vragen. Dan moeten weons achteraf verantwoorden en aangeven dat het een kleine typo betreft die geen impact op de
resultaten heeft. Ik zou de angel er vooraf uithalen... We hebben al afgesproken dat het erratum zodrahet binnen is op de website wordt geplaatst.

From: Visser, 8, Drs. < ‘nindef.nl>
Sent: dinsdag 15 september 2020 22:29
To: L/HDB < mindef.nl>
Cc: L/BSG <: nindef.nl>; BS/AL/BSG/Mobpool

mindef.nl>; BS/AL/HDB < nindef.nl>
Subject: Re: Herwijnen typfout in ICNIRP 2020

Waarom optie 2? En niet gewoon aanpassen op website? En indien nodig later een brief? Ik zie niet in
waarom je hiervoor een erratum aan de kamer moet sturen. Wel gewoon kenbaar maken op de website met
toelichting.
@; en hoe zien jullie dit?

Van: “ ALJHDB” @mindef.nl>
Datum: dinsdag 15 september 2020 om 12:56:45
Aan: “Visser, B, Drs.” <

- @mindef.nl>
Cc: “ AL/BSG” < mindef.nl>, “‘

BS/ALJBSG[Mobpool” < @ mindef.nl>, ‘ &L/HDB”
@mindef.nl>, “] BS/AUHDB” @mindef.nl>

Onderwerp: Herwijnen kleine typfout in ICNIRP 2020 rapport

Barbara,
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NO heeft een kleine typefout ontdekt in hun apport. De staafdiagrammen kloppen, maar bij een van
de ICNIRP 2020 diagrammen staat dat de samengestelde blootstelling tussen 10% (meest gunstige
geval) en 27,6% (het meest ongunstige geval ligt). Uit de tabel en rekensommen is duidelijk af te
lezen dat er had moeten staan tussen 20% en 27,6°h. TNO schrijft een erratum. Die kunnen we
vandaag al op de website plaatsen. In de kamerbrief zit geen fout maar hetTNO rapport dat bij de brief
zit heeft de fout dus wel.
Twee opties...

1. We doen niets richting Kamer
2. We sturen het TNO erratum ook met een kort begeleidend briefje aan de Kamer

Mijn advies optie 2. Optioneel, als je het wat te mager vindt om slechts een erratum te sturen, kunnen
we de brief na de inloopavonden sturen. Dan kunnen we in een korte para ook een terugkoppeling
eerste inloopavonden en aangeven wanneer we de reactienota sturen. We kunnen natuurlijk ook
wachten tot de reactienota klaar is, die aan de Kamer sturen en daar de fout melden. Dat duurt echter
nog 4 tot 6 weken en dan kan de Kamer rop aanslaan. Ongetwijfeld worden Kamerleden door het
comité op de hoogte gebracht van de typefout...

Directeur Integraal eeleid

Dïrectoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 2511 C Den Haag 1 kamer A23
Postbus 20701 1 2500 ES t Den Haag 1 The Netherands

M: + 3
5mindef.n

www.defense.n

Officier Toeevoeod

rn ndetnl
M: S

Secretariaat:

(op woensdag flex)
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r

Van: Visser, 8, Drs.
Verzonden: woensdag 16 september 2020 22:07
Aan: 8L/HDB
CC: L/BSG; BS/AL/BSG/Mobpool;

BS/AL/HDB
Onderwerp: Re: Herwijnen kleine typfout in ICNIRP 2020 rapport

Dag

Hopelijk de inloopavond overleefd©? Maar juist omdat het zo klein is klein houden, direct op website
plaatsen en eventueel opnemen in feitelijke vragen van VCD. Als je dit nu gaat doen schep je een precedent
voor alle andere onderwerpen, want gaan we dan bij ieder stuk een erratum sturen? Dus direct website en
kenbaar maken en indien nodig op feitelijke vragen beantwoording meenemen.

Van:” M]HDB” < @mindef.nI>
Datum: dinsdag 15 september 2020 om 23:01:31
Aan: t @mindef.nl>
Cc:”

_____

AL/BSG” < mindef.nl>, “:

BS/ALIBSG[Mobpool” < @rnindef.nl>, “ BS/ALIHDB” < @mindef,nl>
Onderwerp: RE: Herwijnen kleine typfout in ICNRP 2020 rapport

Barbara,

Het is feitelijk iets kleins, maat het zal ongetwijfeld -‘out of context’ en in ons nadeel ‘geframed’- door
het ‘radar nee comité’ aan de VCD leden worden gemeld. Dat kan leiden tot vragen. Dan moeten we
ons achteraf verantwoorden en aangeven dat het een kleine typo betreft die geen impact op de
resultaten heeft. Ik zou de angel er vooraf uithalen. . We hebben al afgesproken dat het erratum zodra
het binnen is op de website wordt geplaatst.

From: Visser, 6, Drs. < nindef.nl>
Sent: dinsdag 15 september 2020 22:29
To:

______

AL/HDB mindef.nl>
Cc: BS/AL/BSG <: nindef.nl>; 65/AL!BSG/Mobpool
< mindef.nl>; BS/AL/HDB < iindef.nl>
Subject: Re: Herwijnen 1 typfout in ICNIRP 2020

Waarom optie 2? En niet gewoon aanpassen op website? En indien nodig later een brief? Ik zie niet in
waarom je hiervoor een erratum aan de kamer moet sturen. Wel gewoon kenbaar maken op de website met
toelichting.

en hoe zien jullie dit?

Van: “ UHDB” . @mindef.nl>
Datum: dinsdag 15 september 2020 om 12:56:45
Aan: “ @ mindef.nl>
Cc: “ LfBSG’ < mindef.nl>,”
BS/AL[B$G/Mobpool < n-iindef.nl>, “] AJJHDB”
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Van: Visser, B, Drs.
Verzonden: zondag 13 september 2020 17:59
Aan:

_____

L/HDB; dJBSG
CC: BS/AL/BSG/Mobpool
Onderwerp: Re: Kamerbrief Herwijnen

Ha

Neem aan dat we de antwoorden meenemen naar de informatie sessies en zie ze ook graag tegemoet wa ze
er zijn. Nav de vraag wie zijn er tijdens de inloopavonden van onze zijde?

Van: UJHDB” < @niindef.nI>
Datum: woensdag 9 september 2020 om 14:55:24
Aan: rnindef.nl>, “1 ALJBSG”

@mindef.nI>
Cc: BS/ALIBSG/Mobpool” @mindef.nI>
Onderwerp: FW: Kamerbrief Herwijnen

We werken aan de beantwoording

From: ( tno.nl>
Sent: woensdag 9 september 2020 14:02
To: <1 tno.nl>; BS/AL/HDB < nindef.nl>
Cc: van < tno.nl>; L/HDB

mindef.nl>; @tno.nl>
Subject: RE: Kamerbrief Herwijnen

Haai

Het leeuwendeel der vragen is eenvoudig te beantwoorden. Wat verwacht je van mij? Dat ik antwoorden verschaf?
Vraag 30 is bijzonder komisch, hoe komen ze aan die onzin? ben je in de gelegenheid om naar vraag 11 te
kijken?

From: tno.nl>
Sent: Wednesday, September 9, 2020 1:49 PM
To: nindef.nl; tno.nl>
Cc: tno.nl>; O3@mindef.nl; 1

tno.nl>
Subject: RE: Kamerbrief Herwïjnen

Ik zie nu dat gisteren en eergisteren er zienswijzen zijn bijgeplaatst. Onder zit een vragenlijst die aan de TK
leden is gesuggereerd om aan Defensie en TNO te stellen:

Vragenlijst mbt beoogd defensie radar dossier te Herwijnen
Vragen die u van 10 -11 uur aan Defensie ( of indien onbeantwoord daarna aan TNO kunt stellen.
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Vraag 1
Wordt er in de nieuwe SMART L radar ook gewerkt met radioactieve stoffen? In de oude radars in Herwijnen was
dat namelijk het geval. (Tritium en Prometium-147).
Deze vraag is belangrijk! Het werken met radioactieve stoffen vereist namelijk 1500 meter afstand volgen de VNG
indeling in klasse 6.
Vraag 2
Zijn de berekeningen van de radardekking in het locatieonderzoek in Nieuw Milligen gedaan op basis van de
specificaties van de (huidige) MRP radar? Ja of Nee. Indien NEE, waarop zijn ze dan gebaseerd?
Vraag 3 ( vraag 79 uit eerder gestelde kamervragen)
Heeft de SMART L, als deze in Nieuw Miltigen wordt geplaatst, meer of minder last van de geplande windmolens in
Flevoland op 21km (en verder), dan wanneer hij geplaatst zou worden in herwijnen, waar een windmolenpark op
4,5 km afstand (en verder) al in werking is?
Bij Minder last: waarom zet u de radar dan niet in Nieuw Milligen, dat is echt voor de radar de beste locatie.
Bij Meer last: hoe kan dat dat een radar meet last heeft van windmolens die verder weg staan? Dat is toch
ongeloofwaardig?
Vraag 4
Kan de radar wel voldoen aan de wijziging van de ICNIRP-norm die in maart 2020 is vastgesteld? En hoe gaat de nieuwe ICNIRP
norm om met de gemiddelde stralingsniveaus en de piekniveaus?
Vraag 5
Waarom heeft TNO in haar rapport het LUNA onderzoek naar relatie ALS — Hoogfrequente Straling (uit 2019 )afgewezen, terwijl
het vorige week op 2 September door de Gezondheidsraad is meegemomen in haar erindconclusie dat dit rapport negatieve
gezondheidseffecten als gevolg van HF straling rapporteert.
Vraag 6
Bij het opstellen van deze vragenlijst op 7September hebben de kamerleden het GGD “onderzoek” naar ALS in Herwijnen nog
NIET ontvangen. En dit terwijl het onderzoek al ruim een week afgerond is en bekend is bij de stas. Wat is hier de reden van? Is
dit transparant?
Vraag 7
Wat houdt het voorzorgsprincipe van een veiligheidsfactor van 50 (zie TNO rapport) nog in als je met de pieken de norm uit dit
principe met een factor 32 (wortel 1000) mag overschrijden?
Vraag 8
Bent u bekend met het onderzoek naar de schadelijke effecten van de radar in Potenza Picena in Italie?
https://www.stopumts.ni/doc.php/Artikelen/1 2577/redir en volledig in de bijlage. Waarom is dit onderzoek niet meegenomen
in de TNO rapportage? En ook de andere 24 onderzoeken zijn nooit bekeken. (zie de andere bîjlagen in de email)
Vraag 9
In het AD van maandag 7 Sept ji, geeft luitenant kolonel aan dat de SMART L radar de helft kleiner is
dan de oude MPR radar in Wier en Nieuw Milligen. Geldt dat dan ook voor het vermogen?
Vraag 10
Waarom durft defensie enerzijds wel af te wijken van de minimale richtafstand van 1500 meter (volgens VNG
indeljng milieuklasse 6), maar durft defensie anderzijds NIET uit te sluiten dat de radar negatieve
gezondheidseffecten heeft? (TNO Rapport bladzijde 2)

Vraag 11
Kunt u een TNO Perseus onderzoek overhandigen dat gedaan is naar de 11 Windmolens van 208meter hoog, in
windpark Deil, op 4,5km afstand van de Radar? Wij zijn benieuwd waarom deze windmolens hier WEL kunnen staan
in niet in de flevopotder op 21 km afstand.
Vraag 12
Waarom heeft defensie geen bezwaar tegen windmolens van 208m hoogte op 4,5 km afstand maar wel een
bezwaar ingediend tegen een bliksemafleider van 40meter op 2km afstand, die 5 meter lager moest worden?
Vraag 13
Het windmolenpark in de Flevopolder is afhankelijk van subsidies. De deadline van subsidieverstrekking is zeer
binnenkort. Kan EZK in Uit unieke geval de deadline voor deze subsidies niet laten meeschuiven met de duur van het
definitieve besluit rondom de defensieradar in Herwijnen?
Vraag 14
Kan Defensie ALSNOG een plattegrond maken met stralingsniveaus op 50m, lOOm en zo concentrisch oplopend naar
1500 meter? En waarom is dit verzoek niet eerder ingewilligd?
Vraag 15
Uit berekeningen blijkt dat als de SMART L radar op een toren van 90meter hoog wordt geplaatst, deze geen last
heeft van de hoogste heuvel aan de oostelijke veluwezijde, laat staan van de Utrechtse Heuvelrug. Waarom is dat
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nooit verder onderzocht? Op het Defensieterrein in Nieuw Milligen is geen RCR nodig omdat het bestemmingsplan
nooit is gewijzigd. En radars op 90 meter hoogte is mogelijk, kijk maar in het Scheldegebied. (115 meter hoog).
Sterker nog, op hetzelfde terrein in Nieuw Milligen zijn ook fors hoger gelegen locaties beschikbaar.
Vraag 16
Waarom wordt de locatie Gilze-Rijen afgewezen op basis van een onderzoeksrapport uit 2012? Waren de
specificaties van de SMART 1 toen al bekend?
Vraag 17
Aangezien er ook een Belgische hoogleraar zal participeren vandaag...Waarom heeft defensie niet gekozen voor de
Belgische aanpak rondom radardekking?
In Belgie heeft Defensie slim gekozen voor een netwerk van 13 LARCE radars met een laag vermogen, die zonder
problemen dichtbij bewoning kunnen worden geplaatst. Deze radars zijn net zo geavanceerd maar voldoen aan de
veel strengere stralingsnomen in Belgie. Dit is hoe een land zijn burgers moet beschermen tegen gezondheids-
schade EN het luchtruim kan bewaken tegelijk. Nederland en Belgie zijn dichtbevolkte gebieden, dat vraagt om
slimme oplossingen in plaats van het doordrukken.
Vraag 18
De conclusie uït het TNO rapport is dat op 1500 meter afstand de SMART L Radar altijd onder de blootstellingslïmiet
zit. (50V/m). Dit past bij milieuklasse 6.
Binnen de 1500 meter wordt op piekniveau de limiet overschreden tot 1OBV/m (op 450 meter afstand). Waarom wil
defensie deze radar dan TOCH binnen 1500 meter afstand van bewoning plaatsen?
Vraag 19
Het worst case scenario is uitgegaan van een bewoonde boerderij op 450metet afstand. Defensie en TNO hebben
aangegeven dat deze afstand 370meter moet zijn. Waarom is het Worst Case Scenario nog steeds niet aangepast?
Wat wordt de maximale stralingswaarde op 37ometer afstand? (op 450meter is het 108V/m, vermoedelijk wordt
het bij 370m boven de 150V/m).
Vraag 20
TNO geeft in haar rapport aan dat ze overal de strengste blootstellingslimiet aanhouden van 28.V/m. Maar wij zien
ook dat de SMART L radar toch ook gemiddeld (niet alleen op Piekniveau) over deze limiet heengaat met 28.93V/m.
Waarom wordt deze limiet niet gerespecteerd?
Vraag 21
De KNMI Radar geeft een maximale veldsterkte van 0.06V/m. Dit is NIET te rijmen met het RIVM rapport uit 2004
waarin wordt gesproken over gemiddelde waarden van 80V/m op 1km afstand op 2 meter hoogte. Is de KNMI radar
wel serieus meegenomen in alle berekeningen?
Vraag 22
Op welke manier heeft TNO de 5G straling bepaald op 3V/m?. Dit is volgens de wetenschap een ongekend lage
aanname, en hiermee wordt de stralingsbelasting van Herwijnen ernstig onderschat.
Vraag 23
Hoe kan het, zie de antwoorden van de stas op de vragen 24, 26, 53 en 60, dat het Minimale vermogen (Emin)
GROTER is dan het Maximale Vermogen (Emax)?.
Dit is echt klinkklare onzin. Als er dergelijke fouten in een rapport staan dan zegt dat ook iets over de kwaliteit
ervan.
Vraag 24
Het piekvermogen van de SMART L is “geheim”. Ook is er nooit antwoord gegeven op de vraag HOE VAAK de SMART
L op piekvermogen uit zal zenden. Eveneens is dit nooit aangegeven bij de KNMI Radar, laat staan wat er gebeurt als
deze beide radars tegelijkertijd op piekvermogen uitzenden. (het is logisch dat radars, gezien de
weersomstandigheden, op hetzelfde moment op piekniveau uitzenden).
Kortom: Hoe vaak zend de SMART L radar op Piekvermogen uit? En de KNMI Radar? En hoe vaak zal dit
samenvallen? En Hoe kunnen wij berekeningen onafhankelijk laten controleren als er gegevens worden
achtergehouden over vermogen, piekvermogen, duty-cycle en antenna-gain?
Vraag 25
Kunt u nogmaals uitleggen waarom de Utrechtse Heuvelrug een probleem is? Op 60km van Nieuw Milligen bevindt
deze zich ONDER de kromming van de aarde. Is dit een NON argument?
Vraag 26
Bent u het ermee eens dat defensie zelf bijdraagt aan de uitputtingsslag van dit dossier door niet transparant te
communiceren over het vermogen van de radar? Dit heeft bij de bevolking geleid tot veel wantrouwen.
Vraag 27
In WIER staat de andere SMART L. Naar aanleiding van dossier Herwijnen is ook in WIER grote onrust ontstaan. De
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bevolking daar wist eigenlijk van niks blijkt nu. Hoe transparant is Defensie daar geweest? Wat heeft defensie daar
gedaan om de bevolking de plaatsing van de nieuwe SMART L uit te leggen?
Vraag 2$
En als het nou fout gaat in Herwijnen, de SMART L zou er komen te staan en mensen worden ziek....wie is er dan
verantwoordelijk? Waar kunnen burgers terecht?
Vraag 29 (oorspronkelijk vraag 75 aan de stas)
Bij TNO en Defensie zijn geen wetenschappelijk onderzoeken met negatieve gezondheidseffecten bekend na het
optreden van electroporatie, het poreus worden van celwanden, bij zeer hoge intensiteiten van pulsestraling. Het
feit dat dit effect wel genoemd wordt in het rapport doet vermoeden dat hier sprake is van indekking. Kunt u
toelichten waarom dit effect WEL wordt genoemd in het rapport, maar er tegelijkertijd geen onderzoeken bekend
zijn? Zijn die onderzoeken er nou wel of niet?
Vraag 30
Is het waar dat de SMART L is uitgerust met een LAStRsysteem om laag naderende objecten uit de lucht te
“schieten”. Dat is toch gewoon gevaarlijk? Wat heeft deze radar nog meer voor geheime wapensystemen? Mag dat
allemaal wel zo dicht bij bewoning? Hier gelden toch ook regels voor?
Vraag 31
In het kranteartikel in het AD geeft de luitenant-kolonel aan dat de oude radar elk moment kapot kan gaan, en dat
er geen reserveonderdelen meer zijn. Hoe valt dit te rijmen met eerdere berichten dat alle reserveonderdelen van
WIER en van afgebroken radarstations in Belgie en Frankrijk allemaal naar Nieuw Milligen gebracht zijn?

T +31 ) Location
Senior research scientist M
Electronic Defence E tnonI From

lnno.vatlon
for UIQ

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or 1f this message was
sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. TNO accepts no liability for the
content of this e-mail, for the manner in which you use it and for damage of any kind resulting from the nsks inherent to
the electronic transmission of messages.

mindef.nI < mindef.nl>
Sent: woensdag 9 september 2020 11:48
To: )tno.nl>;

. ( ) < tno.nI>
Cc: i.nl>
Subject: FW: Kamerbrief Herwijnen

Beste en

Bij deze stuur ik TNO ter kennisneming de Kamerbrief SMART-L te Herwijnen (mcl. bijlagen) toe welke
later vandaag naar de Tweede Kamer zal worden verstuurd inzake het militair radarstation te
Herwij nen.

Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van de (ongetekende) Kamerbrief.

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker
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doc 1588

Van: Visser, B, Drs.
Verzonden: woensdag 9 september 2020 12:28
Aan: 1 4L/HDB; - BS/AL/BSG/Mobpool;

AL/BSG
Onderwerp: Fwd: EenVandaag: Inwoners Herwijnen verzetten zich tegen radar van Defensie

Van: “%Persvoorlichting, BS/AIJDCO” crmindef.nl>
Datum: woensdag 9 september 2020 om 12:04:14
Onderwerp: MB: EenVandaag: Inwoners Herwijnen verzetten zich tegen radar van Defensie

Inwoners Herwijnen verzetten zich tegen radar van Defensie: ‘Zolang er onduidelijkheid is
over straling, hoeft hij er niet te komen’ (VIDEO)

09-09-2020 10:05
Duurzaamheid en vernieuwing
Auteur: Sona Boker, Gerie de Jong
Bron: EenVandaag

Defensie wil In het Gelderse Herwijnen een militaire radar plaatsen. Die is volgens het ministerie
noodzakelijk voor de verdediging van het luchtruim. Maar bewoners vrezen voor hun gezondheid door
de straling van de radar.

Daarom zijn ze al twee al twee jaar in gevecht met het ministerie van Defensie. Ze krijgen daarin
bijval van de gemeenteraad en Kamerleden.

Al jaren last van straling
Als het aan Defensie ligt, komt de radar op een stukje grond even buiten Herwijnen. Dat terrein is
eigendom van Defensie en ligt zo’n 900 meter van de dorpsrand vandaan, terwijl dat volgens
landelijke regels op een afstand van 1500 meter moet zijn. En dat is zorgelijk, vindt Edwin Rijkse van
bewonerscomité Radar Nee. Het dorp heeft al jaren last van straling, zegt hïj.

Herwijnen heeft al een historie van veertig jaar met radars. Er stonden er twee van de
rijksiuchtvaardienst. De ene werd vervangen door de KNMI-buienradar. De andere locatie wil Defensie
nu gebruiken voor een geavanceerde Smart-l radar.

Bewoners willen duidelijkheid over veiligheid
Maar die komt er niet, als het aan de bewoners van het dorp ligt. “We zijn niet tegen Defensie en ook
niet tegen een radar, maar we willen niet dat hij in Herwijnen komt. Veel bewoners maken zich terecht
zorgen over wat straling voor hun gezondheid betekent”, zegt Rijkse. “Niet alleen nu, maar ook op
lange termijn.”

Ook inwoner Ruben van der Horst deelt die zorgen. “Defensie heeft een tunnelvisie”, vindt hij en wil
duidelijkheid over wat de radar precies doet.

LEES OOK
Ziek door straling: slachtoffers pleiten voor stralingsvrij woongebied
Dichtbij bewoners
Ook de gemeente West Betuwe, waar Herwijnen ligt, twijfelt aan de veiligheid van de radar. “We
vragen ons af waarom hij in Herwijnen moet komen, terwijl hier al een radar staat”, zegt Sietske
Klein-de Jong, wethouder gemeente West Betuwe.
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“Hij komt dichtbij het dorp te staan, dus we maken ons vooral druk om de straling die er vrij zal
komen. Zolang daar onduidelijkheid over is, hoeft hij er van mij niet te komen.t’

Gezondheidsrisico’s
Maar de gemeente heeft geen inbreng meet, want de staatssecretaris heeft de zogeheten
Rijkscoördinatieregeling ingezet. Daarmee wordt de lokale politiek aan de kant geschoven. “De
gemeente staat daardoor buitenspel”, zegt wethouder Klein-de Jong hierover. “We kunnen geen
zienswijze indienen of bezwaar maken en staan met onze rug tegen de muur. Het landsbelang gaat
boven het belang van het dorp. Dat betekent dat het belang van een gemeente, van mijn inwoners, er
niet toe doet. Ik vind dat heel lastig.”

“Natuurlijk moet de hogere overheid soms grotere zaken beslissen, en soms gaat dat ten koste van
het belang van inwoners. Maar hier gaan ze er wel heel makkelijk mee om. We hebben het over
gezondheidsrisico’s.”

Landsbelang telt zwaarder
Voor de Rijkscoördinatieregeling is niet zomaar gekozen, zegt staatssecretaris Barbara Visser. Defensie
wil twee goed werkende radars. Op dit moment staan ze in het Friese Wier en het Gelderse Nieuw
Milligen.

“Ze staan daar al meer dan 40 jaar, zijn oud en werken soms niet meer. We moeten ze dus
vervangen. In Wier hebben we dat gedaan, maar Nieuw Milligen is geen goede locatie meer”, zegt de
Staatssecretaris. “Uiteindelijk kwamen we bij Herwijnen, waar al een radar van de luchtverkeersleiding
stond, omdat het in vlak gebied ligt.”

‘Het gaat om onze veiligheid’
Eén radar is helaas niet genoeg, legt Visser uit. “De radar in Wier kan Rotterdam, Zeeland en Noord
Brabant bijvoorbeeld niet zien. En zo’n radar is wel nodig, want anders kan iemand ons luchtruim
invilegen die je hier echt niet wil hebben, en kunnen we het niet zien wanneer een vliegtuig wordt
gekaapt of een gedetineerde met een helikopter uit de gevangenis vlucht. Het gaat om onze
vel lig heid.”

Visser zegt de vragen en bezorgdheid van bewoners over gezondheidsrisico’s serieus te nemen. Hun
vragen vindt ze terecht, dus heeft ze aanvullend onderzoek laten doen door onderzoeksorganisatie
TNO. “Maar ik moet de belangen afwegen. We hebben een nationaal belang en dat is het verdedigen
van Nederland.”

LEES OOK
5G wordt volop getest, maar weerstand tegen het supersnelle netwerk groeit
Alternatieve locaties zijn geen optie

Er zou gekeken zijn naar alternatieve locaties waar vanuit ook het Nederlandse luchtruim te zien is.
“Die bleken niet geschikt, omdat ze bijvoorbeeld midden in een weiland lagen of geen eigendom zijn
van ons of van de gemeente. De eigenaar moet het dan willen verkopen en er moeten wegen worden
aangelegd”, zegt Visser.

“De gemeenten wilden allemaal niet meewerken, dus overal staan we voor een dichte deur. Met zo’n
proces ben je een paar jaar verder, en in de tussentijd moet defensie het land beschermen. Als er wat
gebeurt, kijkt iedereen ons aan.”

‘We voldoen aan de regels’
Hoewel Herwijnen zich zorgen maakt over de afstand tussen de militaire radar en het dorp, zo’n 900
meter in plaats van de verplichte 1500 meter, voldoet Defensie aan de regels volgens Visser.

“Als je dichterbij komt, moet je onderbouwen dat het veilig is. En dat is het. Er gelden internationale
normen, die door de Wereldgezondheidsorganisatie zijn erkend. Daar voldoen wij aan. Toch heb ik
door TNO aanvullend onderzoek laten doen om vragen van bewoners te beantwoorden. Een externe,
internationaal onderzoeksinstituut kijkt daarna of we iets over het hoofd hebben gezien.”

Meting
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Voordat de.radar aan gaat, maar ook zodra hij aanstaat, wil staatssecretaris Visser een meting doen
om te zien of de uitslagen overeenkomen met het onderzoek.

“Ik ga met open blik het gesprek aan, daarom heb ik onderzoek laten doen. Ik kan de zorgen
mîsschien niet volledig wegnemen, maar ik ben wel zo transparant mogelijk en laat stap voor stap zien
wat we doen.’1

Risico’s zijn op lange termijn niet uit te sluiten
Volgens stralingsdeskundige Guy Vandenbosch aan de Universiteit van Leuven kan de wetenschap op
dit vlak en op dit moment geen uitsluitsel geven over de gezondheidsrisico’s van zo’n radar op lange
termijn.

“Niemand kan zeggen wat de effecten van deze bestraling zijn na veertig, vijftig jaar”, zegt hij. “Ik zeg
niet dat er iets kwalïjks aan de hand is, maar ik durf dat ook helemaal niet uit te sluiten. Als je naar
wettelijke vereisten kijkt kan Defensie de radar plaatsen, maar dat is niet het antwoord op de vraag of
het veilig is. Het is absoluut geen garantie dat er niks aan de hand is. Zeker niet op lange termijn.”

Bewonersbijeen komst
Ook het parlement lijkt te twijfelen aan de veiligheid. Op 10 september wordt door de Kamer een
bijeenkomst georganiseerd met bewoners en stralingsdeskundigen. Rijkse, Van der Horst en
Vandenbosch krijgen dan ook spreektijd.

Hoewel de wethouder niets voor haar inwoners kan betekenen, zegt ze hen te steunen. “Het enige wat
wij kunnen is tussen onze inwoners staan, zodat ze de motivatie blijven houden.”

https ://eenvandaag .avrotros. nu item/inwoners-herwil nen-verzetten-zich-tegen-radar-van-defensie
zolang-er-onduideliikheid-is-over-stral/
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Dag

Zie de twee artikelen over Herwijnen oa kritiek op TNO en verwijzing naar andere onderzoeken. En een
kop koffie drinken doen we blijkbaar niet meer in Wie©.

Visser, B, Drs.
woensdag 9 september 2020 07:59

1h — L/HDB

L/BSG; Drs. EMSD, BS/AL/BSG/PROJ
BSG; BS/AL/BSG/Mobpool; BS/AL/DCO
Fwd: Nieuwsbrief Regiona’e Media - Ministerie van Defensie 9 september 2020

Van: “%Persvoorlichting, BS/AUDCO” < @mindef.nl>
Datum: woensdag 9 september 2020 om 07:53:56
Onderwerp: MB: Nieuwsbrief Regionaie Media - Ministerie van Defensie 9 september 2020

lIet Defensie-nieuwsoverzicht uit de regionale dagbladen

• Marinierskazerne (2 articles)

• Zeeuws referendum kost bijna miljoen euro Provinciale Zeeuwse Courant 1 09 Sep 2020 03:22

• Kamer kritisch over compensatiepakket j Provinciale Zeeuwse Courant 09 Sep 2020 03:22

• Marine (1 article)

• Karlijn Paus, vrouw in de frontlinie 1 De Twentsche Courant Tubantia 09 Sep 2020 03:1 9

• Luchtmacht (1 article)

• F.1 6’s bewaken luchtruim Benelux 1 Leeuwarder Courant 09 Sep 2020 05:30

• Hinder (2 articles)

• Fries dorp leeft kalm met Kaasschaaf AD/Rivierenland 1 09 Sep 2020 02:52

• Wantrouwen om TNO-meting 1 AD/Rivierenland 09 Sep 2020 02:50

• Vastgoed (1 article)

• Waarom moet t Vliegveld weg? 1 BN/Destem 09 Sep 2020 03:25

• Covid-19 (1 article)

• Helpen met schminken kan niet op anderhalve meter BNDestem 09 Sep 2020 03:25

• Defensiemedewerkers (2 articles)

• Je kunt zon onderscheiding moeilijk dragen of verkopen 1 AD)Utrechts Nieuwsblad 1 09 Sep 2020 02:54
• Stadstriathion wordt multi-sportevenement Dagblad De Limburger 1 09 Sep 2020 01:36

• 75 jaar Vrij (4 articles)

• Poolse omzwerving eindigt in Abbekerk Noordhollands Dagblad 09 Sep 2020 04:39

• Limmen loopt uit voor oorlogsmonument Noordhollands Dagblad 1 09 Sep 2020 04:39

• Voor ons is en blijft Roy onze grote kleine vriend 1 Brabants Dagblad 1 09 Sep 2020 03:16

* Lanterfanten was er niet bij AD!Haagsche Courant 1 09 Sep 2020 02:53
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Van: Visser, B, Drs.
Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 10:55
Aan: 1h L/HDB; SHA, DOSCO/ST

DOSCO/KERNST/COMM
CC: 85/AL/BSG/Mobpool;I L/BSG; ir

BS/AL/H DB
Onderwerp:

Nabrander, gemeente weet dat Uit bericht vandaag wordt gepubliceerd?

L/HDB< mindef.nl>
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 21:27
Aan

______SHA,

DOSCO/ST DOSCO/KERNST/COMM < nindef nl>,
<, ‘iiindef.nl>
CC: _BS/AL/BSG/Mobpool <• mindef.nl>;‘ L/B5G

nindef.nl>; B5/AL/HDB < iiindef.nl>
Onderwerp: RE: Kennisgeving Voorontwerp militair radarstation Herwijnen_DEF

Barbara,

Vandaag hebben en met elkaar afgesproken dat alle antwoorden via ons jouw kant opzouden gaan. Dat was omdat wij onze antwoorden als laatste bij elkaar verzameld hadden (duurdenog even voor we de nieuwste versie RIP hadden ontvangen).

Proces intern
De begeleiding van het proces is een taak van de RVB. Vanuit Defensie is hen meerdere malengewezen op de planning! deadllnes. Defensie kreeg deze week pas het signaal dat de kennisgevingnog niet rond was, vandaar de latere escalatie. Dat is uiteraard niet wenselijk. In dit geval, mededankzij uw snelle respons, gaan we de deadline zeker redden, heeft vandaag gebeld met deleidinggevende van de omgevingsmanagets bij RVB en nogmaals het belang van het goede procesaangeduid en verzocht meer ruimte te geven aan en tijdens de nu essentieleperiode voor Herwijnen. Vanavond daar ook nog een keer met Ronald zelf over gesproken. Het belangis duidelijk.

Format kennisgeving
Voor de kennisgeving in de Staatscourant is een standaard opmaak gebruikt om te verzekeren dat allebenodigde informatie daarin aan bod komt.

Tekstuele wijzigingen:
- Zin: “Naar verwachting zal de bouw van de radar in 2021 starten” is verwijderd.
- Zin: “Daarop kunt u wederom — en op dezelfde manier - reageren middels een zienswijze.”aangepast in: “Daarop kunt u op dezelfde manier reageren middels een zienswijze”.

Terinzagelegging RVO
Er is aanvankelijk sprake geweest van terinzagelegging bij RVD omdat er op Defensie zelf geen loketis. RVB heeft navraag gedaan bij RVD over de terinzagelegging. Door RVD werd, in tegenstelling totwat we eerder aannamen, aangegeven dat dit nooit wordt gedaan. Men kan de het voorontwerp inzienop het gemeentehuis Geldermalsen, digitaal kunnen inzien van het voorontwerp opdefensie.nl/radarstations + een aanvullende tekst dat indien men niet in de gelegenheid is om het opbovengenoemde manieren in te zien dat zij via contact ons kunnen benaderen voor eenmaatwerkoplossing. Er wordt dan lom RVB en RVD naar een individueel passende oplossing gezocht.

Tekst paragraaf in voorontwerp zoals op website
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De tekst in heLbericht op de website en deze kennisgeving met betrekking tot de status van het
voorontwerp komt overeen. Dezelfde tekst is ook opgenomen in het Rijksinpassingsplan: “Het is jn het
kader van de Rijkscoordinatieregeling (RCR) niet verplicht om het voorontwerp voor een ieder ter
inzage te leggen en daarop een reactie te laten geven. In deze RCR-procedure voor de betreffende
SMART-L radar is echter een extra mogelijkheid voor reactie op het Rijksinpassingsplan opgenomen
door het publiceren van een Voorontwerp waarop een ieder kan reageren.” Tov de kennisgeving en de
website is de focus in het voorontwerp meer op het voorontwerp zelf en niet op de ontwerpfase en op
eventuele bezwaarmogelijkheden na de ontwerpfase. Dit voorkomt verwarring.

Invulling website kennisgeving
Vanaf moment publicaties van kennisgeving in huis-aan-huis bladen en Staatscourant staat op onze
website informatie conform de kennisgeving: 1) uitleg over terinzagelegging (waar en hoe), 2)
aankondiging informatiebijeenkomsten op 16 en 17 sept in het dorpshuis inclusief verplicht aanmelden
vanaf 31 aug ivm COVID-19 maatregelen en 3) mogelijkheid tot reactie vanaf 31 augustus via website
of telefonisch.

Op 31 augustus, vanaf moment bekendmaking voorontwerp RIP, worden de teksten op de website
aangepast (publicatie Voorontwerp + actuele informatie over aanmelden informatiebijeenkomsten +
hoe te reageren op Voorontwerp).

In bijlage de nieuwe kennisgeving

From: SHA, DOSCO/ST DOSCO/KERNST/COMM iiindef.nI>
Sent: donderdag 20 augustus 2020 20:31
To: Visser, 6, Drs. < i,indef.nl>;

_____AL/HDB

mindef.nl>
Cc:

____

BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>; AL/BSG
i,indef.nl>

Subject: Re: Kennisgeving Voorontwerp militair radarstation Herwijnen_DE F

Als het goed is, krijg je via HDB een update.
kunnen wij vanuit DCo nog ondersteunen?

Van: “ @mindef.nl>
Datum: donderdag 20 augustus 2020 om 20:03:07
Aan:” 1 DOSCO/ST DOSCO/KERNST/COMM” < rnindef.nl>,”

AL[HDB” @ mindef.nl>
Cc:” BS/AL[BSG/Mobpool” < mindef.nl>,” - - AL[BSG”

mindef.nl>
Onderwerp: RE: Kennisgeving Voorontwerp militair radarstation Herwijnen_DEF

Dag

Klopt het dat ik hier niets meer op gehoord en zijn we niet te laat?

Van: 4 DOSCO/ST DOSCO/KERNST/COMM < L’ mindefnl>
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 08:3 1
Aan: Visser, 6, Drs. < mindef.nl>; AL/HDB — mindef.nl>
CC: BS/AL/BSG/Mobpool < rnindef.nl>
Onderwerp: RE: Kennisgeving Voorontwerp militair radatstation Herwijnen_DEF

Dank voor je snelle reactie.
Ik heb het doorgezet naar de collega’s die er inhoudelijk mee bezig zijn. Je krijgt zo snel als mogelijk
reactie.
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Groeten,

Van: Visser, B, Drs. < nindef.nl>
Verzonden: donderdag 20augustus 2020 07:53
Aan: DOSCO/ST DOSCO/KERNST/COMM nindef.nl>;
L/HDB <[ mindet.nl>
CC: B5/AL/BSG/Mobpool < rnindef.nl>
Onderwerp: Re: Kennisgeving Voorontwerp militair radarstation Herwijnen_DEF

Dag

Even voor mij toch, waarom is het zo intern gegaan, want ik kan nu weinig en heb toch echt een paar dingen
inhoudelijk.
Ik neem aan dat het gewoon voorgeschreven is hoe zo een kennisgeving moet worden opgesteld, dus ik zal
niet naar opbouw ed kijken.
Waarom staat er wanneer de bouw start en hoe reeel is dat? En moet dat? Dit staat onder vervolg. Uc denk
dat het niet handig is ni, aangezien het anogant kan overkomen, dit is zeker ook als alles meezit. Dus
schrappen wat mij betreft.
Dan onder vervolg ook noemen we de zin “Daarop kunt u .. t/m .. .zienswijze.” Dat impliceert dat dit in het
voorontwerp ook een formele zienswijze is in juridische zin, ben geen journalist, maar zo kun je het lezen.
Het zou al helpen denk ik als het woord wederom weggehaald wordt.
Dan nav vraag: we zouden het ook bij RVO ter inzage leggen, doen we niet. Waarom niet?
En @ S is nu in het voorontwerp in de laatste paragraaf als ik het goed heb nu de tekst inzake
voorontwerp, zoals ook in bericht op website, goed verwerkt?
En doen we ook nog iets op onze website nav deze kennisgeving?

Gr. Barbara

Van “ SHA, DOSCO/ST DOSCO/KERNST/COMM” rmndef ni>
Datum: woensdag 19 augustus 2020 om 18:41:49
Aan: “Visser, B, Drs.” < @mindef.nl>
Onderwerp: Fwd: Kennisgeving Voorontwerp militair radarstation Herwijnen_DEF

Ha Barbara,

Zoals zojuist al even kort gemeld, hierbij de tekst rondom kennisgeving voorontwerp Herwijnen.

De inhoud is afgestemd met DJZ en DGB. De deadline is erg kort, vrijdag rond de lunch moet de def versie
de deur uit. Verzoek is dan ook 1 revisie ronde indien nodig ;-)

Dank alvast voor je snelle reactie.

Fijne avond!

Groeten,

Van: “ AIJDCO’ < mindef.nl>
Datum: woensdag 19 augustus 2020 om 16:23:04
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Aan:” ,. , DOSCO/ST DOSCOJKERNST/COMM’ < rmndefnl>
Cc:” , BS/AUHDB” < mindef.nl>, ‘ , BS/AUDJZ/C1
BST” @mindef.nl>,” ,. AUHDB/PROJ DGB”

i@rnindef.nl>
Onderwerp: Kennisgeving Voorontwerp militair radarstation Herwijnen_DEF

Hol —,

Zoals beloofd bijgevoegd de tekst voor de kennisgeving Voorontwerp Rijksinpassingsplan. Deze tekst
wordt gepubliceerd in de Staatscourant (28 aug), in lokale bladen (26/27 aug) en in gemeenterubriek
van lokale weekblad. Daarnaast maken we op basis hiervan ook een persbericht om lokale media
hierop te attenderen.

We hebben zsm een reactie nodig. De DEF versie voor de Staatscourant moet vrijdagmiddag worden
verstuurd — 1 week voorafgaand. Kun jij de stas meegeven dat wij dus snel (lees morgen) een reactie
nodig hebben en dat er in principe ruimte is voor maar 1 revisiemogelijkheid? Natuurlijk hadden wij dit
eerder willen voorleggen. Zoals eerder uitgelegd is dat anders gegaan. Leermoment voor de volgende
publicaties die we eruit moeten doen c.

Onze dank is groot

G roetj es,

Adviseur social media

Directie Communicatie
Strategie & Innovatie
Ministerie van Defensie
Plein Kalvermarkt Complex Kalvermarkt 32 1 2511 CK t Den Haag 1 H 4.07
Postbus 20701 1 2500 ES Den Haag MPC 58B

M
T

www.defensie.nI
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8, Drs.

Van: Visser, 8, Drs.
Verzonden: vrijdag 14 augustus 2020 16:53
Aan: MA, BS/AL/HDB
CC: L/BSG
Onderwerp: RE: laatste versie bericht website
Bijlagen: 2020 08 12 Pagina website radarstation Herwijnen..update augustus 2020

vBV14O8.pdf; 2020 08 12 Pagina website radarstation Herwijnen_update augustus
2020 vBV14O8.docx

Paar kleine dingen, vooral consistentie.

L/HDB mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 14 augustus 2020 15:36
Aan: Visser, B, Drs. < nindef.nl>
Onderwerp: Fwd: laatste versie bericht website

Directoraat Generaal Beleid Ministerie van Defensie
Directeur Materieel Vastgoed en Duurzaamheid
+

Van:
‘

BS/AL/HDB” @mÏndef.nl>
Datum: vrijdag 14 augustus 2020 om 13:50:40
Aan: “ AIJHDB” nindef.nI>
Onderwerp: laatste versie bericht website

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 1 2511 CB Den Haag Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag t The Netherlands

M +

E mindef.nl
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Van: Visser, 8, Drs.
Verzonden: woensdag 12 augustus 2020 14:25
Aan: JBS/AL/HDB
CC: L/HDB; L/HDB/PROJ DGB;

BS/AL/BSG; BS/AL/BSG/Mobpool
Onderwerp: Re: Bericht website Radarstations: laatste versie
Bijtagen: Photo-0.jpg; Photo-1.jpg

Dag

Ik heb niet echt tijd vandaag, maar er moet dus wel een voorontwerp zijn, alleen de vorm is niet
voorgeschreven, zo lees ik het. Klopt dat? Want het staat er niet, als het helemaal niet hoefde dan had datexpliciet gemeld moeten worden en niemand die dit in het gehele traject heeft gedaan. Dus wij hebben hetaltijd genoemd, alleen de inspraak is niet voorgeschreven of opgenomen. Ik heb hier verschillende keren opgereageerd en geen antwoord gekregen, dus ik ga ervan uit dat het goed in het plan staat. Want in het planstond dat het niet nodig was, maar het moet wel, alleen de vorm waarin staat helemaal vrij?

Van: “ BS/ALIHDB” < @mindef.nl>
Datum: woensdag 12 augustus 2020 om 13:02:10
Aan: “Visser, B, Drs.” < @rnindef.nl>
Cc: “ A1JHDB” < @mindef.n1>,

‘\UHDB/PROJ DGB” @mindef.nl>, “ L[BSG”
@mindef.nl>, “ BS/AIJBSG/Mobpool” @mindef.nl>Onderwerp: RE: Bericht website Radarstations: laatste versie

Beste mevr. Visser,

U had een resterende vraag met betrekking tot het verplichte karakter van het VoorontwerpRijksinpassingsplan welke u gisteren met hebt besproken.

Om uw vraag vollediger te kunnen beantwoorden is DJZ en de RVB gevraagd naar een schriftelijkantwoord. Bijgevoegd vindt u het uitgebreide antwoord mci verwijzingen naar relevante wet- enregelgeving van D]Z welke door RVB als akkoord is bevonden (telefonisch vernomen).

In het antwoord wordt geconcludeerd dat het bestaan van een ‘ontwerpplan’ vorm vrij is en wel moetworden besproken met de besturen van wie bevoegd gezag is ontnomen, maar dat hoeft niet perdefinitie in de vorm van een ‘voorontwerp’ (een concept Rijksinpasssingsplan, wat dat is het in feitegeworden). D]Z bevestigde in het telefoongesprek dat het doel van deze wetgeving niet zo zeer is dathet verplicht is dat er een schriftelijk plan bestaat, maar dat het wel verplicht is dat de betrokkenbesturen in ieder geval de mogelijkheid hebben gehad om een reactie te geven op het
Rijksinpasssingsplan vâ6rdat deze met het grote publiek wordt gedeeld (in de zienswijzeperiode, onze2 periode van inspraak).

Het bestaan van een Voorontwerp is dus niet verplicht, het plan moet echter wel zijn besproken metde betrokken besturen. Ik deed telefonisch bij DJZ het voorbeeld dat een A4tje met het ‘ontwerpplan’met de gedachte van het plan voldoende zou zijn om met de besturen te bespreken, dit beaamde zij.Daarnaast zijn we al dusdanig lang met de betrokken partijen in gesprek dat we hier reeds aan hebbenvoldaan.

Aangezien het bestaan van het Voorontwerp niet verplicht is, is opeenvolgend het organiseren van eenreactieperiode voor een ieder (naast de besturen) ook niet verplicht.
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Om ditin de tekst van het bericht op de website iets beter te duiden, zou ik graag willen voorstellen
om de volgende zin in het bericht:

“Het voorontwerp is geen verplicht onderdeel in een Rijkscoördinatferege/ing (RCR).”

Te vervangen door

“Het is in het kader van de Rijkscoordinatieregeling (RCR) niet verplicht om het voorontwerp voor een
ieder ter inzage te leggen en daarop een reactiewijze te laten geven.”

Graag uw reactie op het voorstel in aanvulling op de eerder toegestuurde stukken.

Groet,

From: LL/B5G <1 nindef.nl>
Sent: woensdag 12 augustus 2020 10:53
To: 1 BS/AL/HDB <? nindef.nl>
Subject: RE: Beticht website Radarstations: laatste versie
Importance: High

Hol

Graag op verzoek van de Stas ook de handgeschreven exemplaren met commentaar van haar naar mij
toe mailen.

Alvast bedankt

Hartelijke groet,

Van:t B5/AL/HDB< nindef.nI>
Verzonden: woensdag 12 augustus 2020 09:04
Aan: 1 L/BSG i@mindef.nl>
Onderwerp: RE: Bericht website Radarstations: laatste versie

Hi

Dit zijn de oudere versies van het beticht voor de website in pdf vorm.

Ik heb niet direct alle handgeschreven commentaren van de stas bij de hand die ze fysiek en per foto’s
heeft meegegeven, die zou ik dan moeten opzoeken en navragen bij collega’s. Dat zou wel wat tijd
kosten. Als ze die toch graag wilt hebben, dan hoor ik dat graag.

Groet,

From: 1 b BS/AL/ESG <1 nindef.nl>
Sent: woensdag 12 augustus 2020 08:2 6
To: l BS/AL/HDB < rindef.nl>
Subject: RE: Bericht website Radarstations: laatste versie

Hol,

Dank je wel!

Heb jij voor mij ook de versies waar de Staatssecretaris haar opmerkingen op heeft gemaakt (zijn 2
versies) ?
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Alvast bedankt

Hartelijke groet,

Van: BS/AL/HDB <, i,indef.nl>
Verzonden: woensdag 12 augustus 2020 07:58
Aan: L/BSG < i,indef.nl>
Onderwerp: RE: Bericht website Radarstations: laatste versie

Hi

Helaas had ik je mailtje gisteravond niet meer gezien. Bij deze de pdf-versies.

Groet,

From: L/BSG < iiindef.nl>
Sent: dinsdag 11 augustus 2020 18:22
To: 1 BS/AL/HDB <. nindefnl>
Subject: Re: Bericht website Radarstations: laatste versie

Hoi

Kan je mij deze versies zsm in pdf mailen?

Dank je wel!

Hartelijke groet,

Van:” BS/ALJHDB” < @mindef.nl>
Datum: dinsdag 11 augustus 2020 om 17:20:45
Aan: T]

\L/BSG” < mindef.nl>
Cc: AIJBSG” @mindef.n1>,
BS/AIJBSG[Mobpool” @mindef.nl>, “ MJFIDB”

@mindef.nl>, “ MJHDB/PROJ DGB”
• @mindef.nl>
Onderwerp: Bericht websïte Radarstations: laatste versie

Beste

BIJ deze het bericht voor de website Radarstations welke we graag zsm zouden willen publiceren. In debijgevoegde documenten zijn de ontvangen opmerkingen van de Staatssecretaris verwerkt. en enkelesuggestie is niet overgenomen en wordt hieronder toegelicht net als een aantal gestelde vragen terinformatie.
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“ gaf aandat ik dit met jou kon delen per mail opdat jij het aan de stas kan voorleggen.
Bijgevoegd is een schone versie van het bericht en een track changes versie.

Toelichting op de nieuwe versie bericht website radarstations ter publicatie augustus 2020

Onderstaand worden een niet-overgenomen suggestie toegelicht en daarnaast een aantal gestelde
vragen beantwoord.

U gaf aan in de infographic op te laten nemen dat het voorontwerp + reactieperiode extra is.
Het advies is de infographic niet aan te passen aangezien het vrijwillige karakter van het voorontwerp ÷
reactieperiode wordt toegelicht in de tekst. Daarbij kost het aanpassen van de infographic tijd en gezien beperkte
capaciteit en zomervakantie van de makers zou dit leiden tot vertraging. Wanneer het bericht echter nog veel langer
(na 17 augustus) wordt uitgesteld, zit het bericht dusdanig dicht op de berichtgeving rondom de publicatie van het
Voorontwerp dat de toegevoegde waarde van tijdig communiceren afneemt.

U vroeg waarom het Nota van Antwoord pas in het voorjaar 2021 ter inzage wordt gelegd voor evt.
beroep:
Dit vindt pas plaats in het voorjaar van 2021 omdat de RCR-procedure een wettelijk voorschrift heeft van
zienswijzeperiode en beroepsperiode. Door het toevoegen van de extra inspraakperiode, is de doorlooptijd extra
verlengd. Hierdoor sluit de procedure (zonder beroep behandeling) pas in het voorjaar 2021. Wanneer de
reactieperiode + zienswijze periode direct achter elkaar zullen volgen bij start op 31 augustus, zullen deze 2 maal 6
weken beslaan waar tussen de reacties op het voorontwerp moeten worden verwerkt en het Ontwerp
Rijksinpassingsplan moet worden opgesteld. De zienswijzen worden dan vanaf half december 2020 verwerkt tot een
Nota van Antwoord, waardoor deze ter inzage kunnen worden gelegd in het voorjaar 2021.

U vroeg informatie over de start van de bouw irt beroepsperiode in het voorjaar 2021:
Wettelijk is het mogelijk te starten zoals de radar niet operationeel wordt genomen, maar dit staat mogelijk niet
netjes naar de omgeving. Bij DMO/RVB wordt de vraag uitgezet wat de mogelijke scenario’s zijn bij geen/wel beroep
en het starten van de bouw. Deze vraag staat echter los van de publicatie van dit bericht.

Uw vroeg of overheden/wettelijk adviseurs wel of niet beroep konden indienen, Deze vraag is uitgezet
bij DJZ waarop het volgende antwoord volgde:
“Normaal gesproken kunnen overheden ook belanghebbende (welke beroep kunnen instellen] zijn, maar in dit geval
niet.

Op de RCR-procedure is namelijk de Crisis- en Herstelwet van toepassing (zie artikel 1.1, eerste lid, ja Bijlage 1,
categorie 2.1 van de Chw). Op grond van artikel 1.4 van de Chw is een niet tot de centrale overheid behorende
rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld of een niet tot de centrale overheid behorend bestuursorgaan
geen beroep instellen tegen een besluit van een tot de centrale overheid behoren bestuursorgaan in dien dat besluit
niet gericht is tot die rechtspersoon etc.

In normaal Nederlands betekent dit dat gemeente West-Betuwe (zowel de raad als het college) straks wel een
zienswijze tegen het ontwerp-Rijksinpassingsplan kan indienen, maar geen beroep bij de RvS kan instellen.

Het is niet helemaal duidelijk wie in dit geval een wettelijk adviseur zou kunnen zijn.

Voor zover met wettelijk adviseur een juridische vertegenwoordiger (advocaat of gemachtigde) van de gemeente
wordt bedoeld dan geldt hetzelfde. De rechter zal bij ontvangst van een beroepschrift eerst kijken naar de
on tvankelijkheid. Een advocaat of gemachtigde heeft zelf geen belang maar vertegenwoordigt de overheid/de
rechtspersoon. En die overheid/rechtspersoon is juist bij de wet uitgesloten van het beroepsrecht.

Voor zover met wettelijk adviseur wordt bedoeld bijv. een externe adviseur of adviesorgaan dat in een eerder
stadium advies heeft uitgebracht aan de gemeente, dan geldt onderstaande niet. Een adviseur/adviesorgaan zal bij
het instellen van beroep altijd een eigen belang bij het besluit moeten aantonen (bijv. dat hij/zij zelf omwonende is,
of bij een stichting moet uit de statuten blijken dat de doelstelling van die stichting wordt geraakt door het project)
en hij/zij moet ook op eigen titel een zienswijze hebben ingediend.
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In het geval van Herwijnen is het denkbaar dat de gemeente West-Betuwe wel zelfstandig een zienswijze indient,
maat in de beroepsfase actief ondersteuning verleent aan omwonenden die een zienswijze en beroep hebben
ingediend. Dan speelt de gemeente dus op de achtergrond een rol in het beroep, maar niet meet op eigen titeL

Om dit te verduidelijken is de zin “Conform de Crisis- en Herstelwet artikel 1.4 geldt dat binnen een RCR-procedure
niet-centrale overheden geen mogelijkheid hebben tot beroep. Zij kunnen wel zienswijzen indienen in stap 3.”
toegevoegd aan het bericht. De vermelding van ‘wettelijk adviseur’ is weggelaten hierin omdat Uit mogelijk meer
verwarring creëert. DJZ zet uiteen dat wanneer het een vertegenwoordiger betreft, deze ook onder de instantie valt.
Deze zin dekt dit voldoende. Voor de duidelijkheid is de zin over mogelijkheid tot zienswijzen in stap 3 wel
toegevoegd.

Daarnaast is gekozen voor het woord ‘niet-centrale overheden’ aangezien dat een betere dekking biedt van de
juridische tekst ten opzichte van ‘decentrale overheden’ (denk stichtingen etc.).

Graag hoor ik of u akkoord bent met de plaatsing van het deze versie van het bericht op de websiteRadarstations.

Alvast dank Zie de reactie van de stas graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 2511 CB 1 Den Haag Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M +

E mindef.nl
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doc 1596 t4

Van: Visser, B, Drs.
Verzonden: dinsdag 1 1 augustus 2020 12:38
Aan: BS/AL/HDB; Esser, ]M, BS/AL/DCO
CC (LD), Drs EMSD SS/AL/BSG/PROJ BSG

ES/AL/BSG/Mobpool

___

L/BSG
L/HDB; L/HDB/PROJ 0GB

Onderwerp: Re: mediavragen Herwijnen

0k, dank. Paar dingen dan:
- Waarom heeft TNO dit onderzoek niet meegenomen in haar onderzoek, want ze zouden toch alles
betrekken? En kunnen ze er eventueel nog een keer naar kijken. En antwoord van ALS centrum in deze
kunnenlmogen we wel met bronvermelding gebruiken?
- Gelet op proces waarom noemen we zelf dan alle beantwoording van wie, aan wie etc. Zou dat echt op
hoofdlijnen doen en zeggen dat communicatie primair tussen ggd en rvb liep en daar waar nodig als-
centrum is ingeschakeld en nu defensie zelf ook de vragen heeft gesteld ivm misverstand, maar kijk even of
dit handig is om misverstand zo expliciet te benoemen. Vind het heel verwarrend ni het beschreven proces
in antwoord, ook omdat er dus verschillende vragen op verschillende momenten zijn gesteld, maar er 1 set
expliciet wordt genoemd.... kijk even ernaar en houd het op hoofdlijnen.
-En nav mail, heeft ooit iemand de huisarts zelf benaderd, we weten vast om wie het gaat, dus is hij ooit
benaderd met de vraag obv hij tot dit aantal is gekomen? Dan bedoel ik niet direct dat wij het moeten doen,
maar de GGD dan wel de gemeente.

Van: “ BS/AIJHDB” ‘@mindef.nl>
Datum: dinsdag 11 augustus 2020 om 11:53:49
Aan: “Visser, 3, Drs.’ nindef.nl>, BS/AL/DCO” @mindef.nl>
Cc: CDR (LD), Drs. EMSD, BS/AL[BSGJPROJ BSG” < @rnindef.nt>,

BS/AIJBSG/Mobpool” @mindef.nl>, “ \L/BSG”
mindef.nl>,’ AJJHDB” < rnindef.nl>,

MJHDB/PROJ DGB” < @rnindef.nl>
Onderwerp: RE: mediavragen Herwijnen

Excuus, nu met bijlage.

From: BS/AL/HDB
Sent: dinsdag 11 augustus 2020 11:53
To: îiindef.nl>; B5/AL/DCO mindef.nl>
Cc: Drs. EMSD, BS/AL/BSG/PROJ BSG < r mindef.nl>;
BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nI>; L/BSG < nindef.nl>;

CDRE, MA, BS/AL/HDB <1 mindef.nl>;

______

Koch, A, BS/AL/HDB/PROJ DGB
nindef.nl>

Subject: RE: mediavragen Herwijnen

Beste mevr. Visser,

Na afstemming met onderstaand de antwoorden op uw vragen. Daarnaast beantwoord ik ookde vraag uit uw aanvullende mail van 21:13 over afstemming met de GGD/ALS-centrum over
woordvoering nav de beantwoording van vragen.

- Heeft TNO niet iets gezegd in het rapport over het Franse onderzoek?
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Nee, TNO heeft niets gezegd over hetbetieffende Franse onderzoek (Beard et al, 2016). Wel spreekt het
TNO onderzoek over andere studies mbt straling en ALS en komt tot eenzelfde conclusies als het ALS
centrum, namelijk dat er nog maar beperkt onderzoek beschikbaar ïs voor dit exacte type (EM)straling en
dat studies die een mogelijk verband (maar niet causaal) hebben aangetoond niet significant zijn enlof flinke
beperkingen kent in wetenschappelijke methode en daarom niet zeer overtuigend zijn.

- Wat heeft het ALS centrum geantwoord? En hebben we dat ergens kenbaar gemaakt op website of
richting gemeente! bewoners, volgens mij niet expliciet naar de kamer, maar graag even checken.
- En welke aanvullende opmerkingen had GGD richting ALS en wat is daarmee gedaan, naast het
doorgeven?

De correspondentie tussen het ALS-centrum, GGD en RVB over de betreffende vragen heb ik bijgevoegd
(mail). Hierin staat het antwoord van het ALS-centrum met direct daarop volgend de reactie van de GGD.
Korte samenvatting:
Het antwoord van het ALS-centrum bevestigt dat er geen 35!36x maal verhoging van ALS in Herwijnen is
en dat het genoemde Franse onderzoek beperkingen kent voor de toepassing op de SMART-L radar (ander
type straling) en dat daarnaast de significantie van verband ontbreekt. GGD reageert hoofdzakelijk op de
methode van berekenen van de verhoging van het ALS-centrum.

Deze informatie is niet kenbaar gemaakt op website of omgeving omdat er nog een gesprek liep tussen de
GGD en RVB over het wel/niet kunnen gebruiken van de antwoorden namens de GGD (deels verzorgd door
ALS-centrum en Kennisplatform EMV) in de dagen voor het notaoverleg d.d. 11juni. Naar aanleiding van
die discussie en vragen van Kamerleden in het notaoverleg is uiteindelijk een misverstand ontstaan en heeft
de GGD een brief gestuurd waarin zij te kennen gaf zich niet te herkennen in de ‘opdracht tot onderzoek’.
Hierop hebben wij 19 juni jI. een brief gestuurd naar de GGD met nieuw geformuleerde vragen waarin we
dit misverstand duidden en daarmee de vragen opnieuw konden stellen. Gezien de ontstane situatie is er nog
niets expliciet gecommuniceerd op de website of de omgeving, aangezien het beter wordt geacht alle vragen
tegelijkertijd te kunnen beantwoorden naar de Kamer dan versnipperde antwoorden op losse vragen te
kunnen bieden.

Aangezien de vragen opnieuw zijn gesteld aan de GGD, en de GGD in de beantwoording het ALS-centrum
betrekt, naar aanleiding van het ontstane misverstand omtrent deze vragen is er geen vervolg gegeven aan de
opmerkingen van de GGD.

- En welke aanvullende vragen hebben we aan GGD gesteld en wanneer? Doelen we op vragen na
debat of iets anders, want vragen na debat zijn toch de vragen die we nog een keer gesteld hebben
omdat er miscommunicatie was!

De aanvullende vragen die we op 19juni hebben gesteld naar aanleiding van het notaoverleg 11juni en de
miscommunicatie zijn als volgt:

- Hoeveel ALS patiënten zijn er in het dorp Herwijnen in de gemeente West Betuwe?
- Kent het dorp Herwijnen daarmee een significant hoger aantal ALS patiënten in vergelijking met de

rest van Nederland?
- Indien ‘Ja kunt u dit significant hoger aantal ALS-patiënten in het dorp Herwijnen duiden en kunt u

daarbij ingaan op de inhoudelijke opmerkingen die u maakte n.a.v. de beantwoording van het ALS-
centrum?

- Indien u niet in staat bent onze vragen te beantwoorden, kunt u dan aangeven welke instantie:
• mogelijk wel beschikt over informatie omtrent het exacte aantal ALS gevallen; en/of,
• in staat is een mogelijk significante verhoging van het aantal ALS gevallen in Herwijnen te

kunnen duiden.

Zijn er afspraken gemaakt met GGD en ALS centrum over de woordvoering nav beantwoording?
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Met de GGD is reeds de afspraak gemaakt dat bij elke communicatieactiviteiten mbtt dossier Herwijnen
er inhoudelijk en communicatief wordt afgestemd tussen de GGD en Defensie. Op dit moment verloopt datgoed. De afspraak over de beantwoording van de ‘oude’ vragen is dat we de gezamenlijk opgelopen tekst
hanteren. Deze tekst is ook de basis van de antwoorden aan de Drontenaar en Omroep Gelderland.
Op dit moment zijn nog geen expliciete afspraken gemaakt over de woordvoering nav beantwoording vande vragen van 19 juni, deze worden momenteel nog inhoudelijk afgestemd. Daarna zal woordvoering
volgen. Wel is reeds afgesproken dat de inhoud van de Kamerbrief mbt de antwoorden van de GGD wordt
voorgelegd aan de GGD.

Er zijn geen directe contacten of afspraken tussen Defensie en het ALS-centrum aangezien de aanleidingvoor contact vanuit de GGD kwam toen de GGD aangaf dat zij het ALS-centrum nodig had voor de
beantwoording van onze vragen. De GGD werd daarmee de poortwachter voor ons naar het ALS-centrumvoor de beantwoording.
Dit lijkt in contrast te staan met het inhoudelijke contact tussen het ALS-centrum en het RVB in de
bijgevoegde mail. Echter, destijds is, vanwege tijdsdruk (notaoverleg) en het feit dat de GGD geen gehoorgaf op dat moment aan de RVB, direct contact geweest tussen de RVB en het ALS-centrum om het
notaoverleg te kunnen voorbereiden. Dit was een uitzondering en is achteraf teruggekoppeld aan de GGD.Graag willen we deze werkafspraken zo houden waarbij wij voor de gestelde vragen zaken doen met de
GGD en de GGD met het ALS-centrum, zowel inhoudelijk als communicatief.

Wij zullen deze afspraken nog eens benadrukken in een aanstaand gesprek met de GGD d.d. 20 augustus
wanneer we vooruitblikken op de aanstaande reactieperiode op het Voorontwerp.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Groet,

From: Visser, B, Drs. < iiindef,nl>
Sent: maandag 10 augustus 2020 21:07
To: BS/AL/DCO i minUef.nl>
Cc:1 CDR t LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/PROJ BSG <W rnindef.nT>; JIZ_E_.
BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>; ‘L/BSG <: iiindef.nl>;
1’ •BSIAL/HDB <. îiindef.nl>; LL/HDB

mindef.nl>; L/HDB/PR0J 0GB nindef.nI>
Subject: Re: mediavragen Herwijnen

Dag.

Op zich prima, maar paar vragen nav en wellicht moet dat dan toegevoegd worden ni:
- Heeft TNO niet iets gezegd in het rapport over het Franse onderzoek?
- Wat heeft het ALS centrum geantwoord? En hebben we dat ergens kenbaar gemaakt op website of richting
gemeente/ bewoners, volgens mij niet expliciet naar de kamer, maar graag even checken.
- En welke aanvullende opmerkingen had GGD richting ALS en wat is daarmee gedaan, naast het
doorgeven?
- En welke aanvullende vragen hebben we aan GGD gesteld en wanneer? Doelen we op vragen na debat of
iets anders, want vragen na debat zijn toch de vragen die we nog een keer gesteld hebben omdat er
miscommunicatie was!

Gr Barbara

Van: ‘ALIDCO” < @mindef.nI>
Datum: maandag 10 augustus 2020 om 15:09:00

[Paginanummer]



Aan: “Visser, B, Drs.” < 11Wmindefjnl> -

Cc ‘ . CDR t Drs EMSD, BS/AL/BSGJPROJ BSG’ < mindef nl>,’
BS/AUBSGIMobpoo1” < mindef.nl>, ‘ALJBSG”

@mindefnl>,’ , BSIAUHDB” < irnndefnl>,’
‘AIJHDB’ mindef.nl>,” ‘AI]HDBIPROJ

DGB”L_. rnindef.nl>
Onderwerp: mediavragen Herwijnen

Excellentie,

Omroep Gelderland en lokale krant ‘de Dronternaar’ hebben beide vragen gesteld (zie gevoegd) over het dossier
Herwijnen. Mogelijk is het toeval dat gelijktijdig vragen worden gesteld, maar het kan ook zijn dat tegenstanders van
het dossier media hebben benaderd.

In overleg met 0GB en op basis van eerder afgestemde reacties zijn de vragen in concept beantwoord, de
beantwoording vertoont vanwege de vraagstelling van beide media grote overeenkomsten. Indien u akkoord bent
neemt ik ook nog contact op met de GGD om ze ook te informeren. Zou graag morgenmiddag antwoord willen
geven aan de media, verneem graag eventuele opmerkingen of uw akkoord. Wil aansluitend nog telefonisch contact
opnemen met beide media om waar nodig zaken verder te verduidelijken en om een relatie te leggen. Lijkt mij van
belang voor de dossier.

Vragen omroep Gelderland

Ik heb begrepen dat er een onderzoek loopt in opdracht van defensie naar deze stellingen n.a.v. een motie in de
Kamer.
Klopt dit?
Wie voort dit onderzoek uit? (Op 19juni liet GGD Gelderland-Zuid nog weten dat zij geen verzoek hadden gehad).
Wanneer en hoe worden de uitkomsten gepubliceerd? En is publicatie naar verwachting haalbaar voor de
technische briefing aan de Kamer op 10 september?
Bij voorbaat dank voor de antwoorden.

Zoals de staatssecretaris ook in notaoverleg vastgoed 11juni ji. (zie gevoegd het stenogram van dit overleg) heeft
aangeven is vanuit Defensie geen verzoek gedaan naar de GGD Gelderland-Zuid of andere instellingen om een
onderzoek uit te voeren naar ALS in Herwijnen. Wel heeft Defensie via het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), die namens
Defensie met omgevingspartijen contact heeft, in maart van dit jaar een aantal vragen gesteld:

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

• Klopt het dat er geen wetenschappelijke eindconclusie mogelijk is die uitsluit dat straling geen ALS
veroorzaakt?

• Klopt het dat in Herwijnen ALS 36 maal zo vaak voorkomt als gemiddeld?

• Waarom wordt er geen onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan en het eventuele verband met straling?

De GGD heeft de eerste twee vragen in overleg met de vertegenwoordiger van het RVB voorgelegd aan het
Kennisplatform EMV. In gesprek met de GGD is gebleken dat voor de beantwoording van de overige vragen de
betrokkenheid van additionele expertise benodigd is. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft namens Defensie het ALS-
centrum benaderd. Daarbij is aan de GGD wel verzocht betrokken te blijven bij de beantwoording. De antwoorden
van het ALS centrum zijn door de RVB vertegenwoordiger voorgelegd aan de GGD. Vanuit de GGD zijn hierop
aanvullende opmerkingen gemaakt die door de RVB vertegenwoordiger zijn doorgegeven aan Defensie. Defensie
heeft nog vragen hierover en heeft deze per brief gesteld aan de GGD. Op dit moment is hierover nog contact tussen
de GGD Gelderland-Zuid en Defensie. Het is nog niet aan te geven wanneer dit proces is afgerond.
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Daarnaast heeft de staatssecretaris aangegevenin1.het notaoverleg vastgoed 11juni ji. 2020 dat zij niep.
onafhankelijke onderzoeken, welke niet in opdracht van Defensie zijn gestart, zoals het onderzoek van de
Universiteit Utrecht, zal wachten voor de realisatie van de radar in Herwijnen. De staatssecretaris zal de
Tweede Kamer middels een Kamerbrief informeren over de antwoorden van de GGD zodra deze
beschikbaar komen. Het streven is deze voor de technische briefing, die gepland staat op 10
september, te kunnen toesturen aan de Tweede Kamer.

Vragen de Dronternaar

• Door wie wordt het ALS-onderzoek uitgevoerd?
• Wat is de planning voor dit onderzoek?

Zoals de staatssecretaris ook in notaoverleg vastgoed 11juni jI. (zie gevoegd het stenogram van dit overleg) heeft
aangeven is vanuit Defensie geen verzoek gedaan naar de GGD Gelderland-Zuid of andere instellingen om een
onderzoek uit te voeren naar ALS in Herwijnen. Wel heeft Defensie via het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), die namens
Defensie met omgevingspartijen contact heeft, in maart van dit jaar een aantal vragen gesteld:

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

• Klopt het dat er geen wetenschappelijke eindconclusie mogelijk is die uitsluit dat straling geen ALS
veroorzaakt?

• Klopt het dat in Herwijnen ALS 36 maal zo vaak voorkomt als gemiddeld?

• Waarom wordt er geen onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan en het eventuele verband met straling?

De GGD heeft de eerste twee vragen in overleg met de vertegenwoordiger van het RV voorgelegd aan het
Kennisplatform EMV. In gesprek met de GGD is gebleken dat voor de beantwoording van de overige vragen de
betrokkenheid van additionele expertise benodigd is. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft namens Defensie het ALS-
centrum benaderd. Daarbij is aan de GGD wel verzocht betrokken te blijven bij de beantwoording. De antwoorden
van het ALS centrum zijn door de RVB vertegenwoordiger voorgelegd aan de GGD. Vanuit de GGD zijn hierop
aanvullende opmerkingen gemaakt die door de RVB vertegenwoordiger zijn doorgegeven aan Defensie. Defensie
heeft nog vragen hierover en heeft deze per brief gesteld aan de GGD. Op dit moment is hierover nog contact tussen
de GGD Gelderland-Zuid en Defensie. Het is nog niet aan te geven wanneer dit proces is afgerond.

Daarnaast heeft de staatssecretaris aangegeven in het notaoverleg vastgoed 11juni jl. dat zij niet op onafhankelijke
onderzoeken, welke niet in opdracht van Defensie zijn gestart, zoals het onderzoek van de Universiteit Utrecht, zal
wachten voor de realisatie van de radar in Herwijnen. De staatssecretaris zal de Tweede Kamer middels een
Kamerbrief informeren over de antwoorden van de GGD zodra deze beschikbaar komen. Het streven is deze voor de
technische briefing, die gepland staat op 10 september, te kunnen toesturen aan de Tweede Kamer.

• Mocht er geen verband blijken te zijn tussen straling en ALS, hoe is dan de planning voor de bouw van de
radar?

• Liggen er al alternatieve plannen voor het geval er wèl een verband blijkt te zijn tussen straling en ALS?
Zo ja, hoe luiden die plannen?

Defensie vindt het belangrijk dat de bewoners van Herwijnen goed worden geïnformeerd over de
voorgenomen plaatsing van de radar. Vanuit de RCR (Rijkscoördinatieregeling)-procedure organiseert
Defensie samen met het Rijksvastgoedbedrijf daarom reactie- en inspraakbijeenkomsten om zo
antwoord te geven op vragen omtrent o.a. straling en mogelijke gezondheidseffecten.

Defensie baseert zich op de ICNIRP-richtlijnen welke de blootstellingslimieten van de betreffende
radarstraling voorschrijven. Deze richtlijnen schrijven voor Wat de maximale blootstelling aan straling
mag zijn om de gezondheid van de omgeving te borgen. In het TNO onderzoek naar cumulatieve
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straling(2020) is gebleken datde radar de ICNIRPrichtlijnen niet overschrijdt en dat daarmee de
gezondheid van de omgeving voldoende is beschermd. Om deze reden ziet Defensîe op dit moment
geen aanleiding om rekening te houden met het scenario dat er wel een verband gevonden wordt.
Defensie heeft echter uit voorzorg en om de vragen van de omgeving te beantwoorden, vragen gesteld
aan de GGD over een mogelijk verband tussen straling en ALS. Daarnaast heeft Defensie het Duitse
Fraunhofer Instituut betrokken bij het rapport van TNO. Op dit moment wordt geen rekening
gehouden met alternatieve plannen en wordt het reguliere RCR-proces momenteel doorlopen voor de
realisatie te Herwijnen.

Meer informatie over dit onderwerp en de RCR-procedure is te vinden op de website:
httris://www.defensie.nl/onderwerpen/tadarstations/. Het zogeheten ‘voorontwerp Rijksi npassingsplan’
wordt op korte termijn beschikbaar gesteld voor reacties. Voor meet informatie hierover en de invloed
van COVID-19 hierop zou ik u graag verwijzen naar het antwoord op vraag 9 en 1.1 van deze
Kamerbrief:

onderzoeken-rijkscoordinatiereeling-radar-herwijnen.pdf

Woordvoerder

Sectie Beleid en Parlement
Directie Communicatie
Ministerie van Defensie
H-gebouw 1 Kalvermarkt 32 1 251 1CB 1 Den Haag 1 H-422
Postbus 20701 2500ES Den Haag t MPC 58B

MDTN
T 1
M

miidefnf
httD: //www,derense.nI
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doc 1597

Van: Visser, B, Drs.
Verzonden: maandag 10 augustus 2020 2113
Aan: BS/AL/HDB; BS/AL/DCO
CC: fLD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/PROJ BSG;

B5/AL/BSG/Mobpool L/BSG
L/HDB; ,L/HDB/PROJ DGB

Onderwerp: Re: mediavragen Herwijnen

Dag

Dank voor je antwoord, ben benieuwd en hoop dat onze vragen en onduidelijkheden nav tijdig dan
beantwoord worden. Zijn er afspraken gemaakt met GGD en ALS centrum over de woordvoering nav
beantwoording?

Gr Barbara

Van: ‘9 BS/ALIHDB” < mindef.nl>
Datum: maandag 10 augustus 2020 om 15:56:17
Aan: “Visser, B, Drs.” < @mindef.nl>, ‘ALIDCO” < @mindef.nl>
Cc: r Drs. EM$D, BS/AL/BSGJPROJ BSG” < @mindef.n1>, “:

BS/AUBSGJMobpool” < mindef.nI>.,” AI]BSG”
(gmindef.nt>,” kLIHDB” @mindef.nl>,

AIJHDBJPROJ DGB” < @mindef.nl>
Onderwerp: RE: mediavragen Herwijnen

Goedemiddag mevr. Visser,

Afgelopen week zijn de concept antwoorden van de medewerker van de GGD Gelderland Zuid
ontvangen. De antwoorden worden momenteel door het management GGD beoordeeld en zijn ook aan
het ALS-centrum voorgelegd. De definitieve versie wordt verwacht rond 24 augustus.

De conceptantwoorden worden tegelijkertijd beoordeeld door de DGB en RVB. Eerste blik van de DGB
biedt dat het inhoudelijk in de lijn der verwachting ïs: er is geen sprake van 36x meer ALS in
Herwijnen, er is op dit moment geen aanleiding voor een vermoeden van een verband tussen ALS en
straling, en nader alomvattend onderzoek locatie Herwijnen-ALS-straling is vrijwel onmogelijk. Er zijn
echter nog wat onduidelijkheden en andere vragen. Deze worden de komende dagen scherper
gemaakt en vervolgens gedeeld met de GGD om mee te nemen in de definitïeve antwoorden.

Aangezien de antwoorden van de GGD niet definitief worden voor 24 augustus, maar het wel gewenst
is deze antwoorden mee te nemen in de Kamerbrief v66r Technische Briefing + reactieperiode
Voorontwerp RIP, wordt deze Kamerbrief nu wel opgesteld en voor parafering onder voorbehoud in de
lijn gebracht. Instemming met de brief is onder voorbehoud dat de definitieve (technische) inhoud van
de antwoorden GGD en ICNIRP2O2O evaluatie van TNO niet signiflcant verandert ten opzichte van de
concepten die reeds zijn ontvangen. Dit zal ook tzt worden toegelicht in de oplegnota.

Groet,

reeds beoordeeld
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doc 1598 )

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bij lagen:

Zie onder eerste mail van

Visser, B, Drs.
donderdag 23juli 2020 16:26

Drs. EMSD, BS/AL/BSG/PROJ BSG
Fwd: Herwijnen Reactie twee gemeenten
2020014257 Brief Vijfheerenlanden Herwijnen.pdf; Brief radarstation Defensie
Molenlanden.pdf

Van:” AL/HDB”

_______

Datum: donderdag 23juli 2020 om 13:14:34
Aan: “Visser, B, Drs.” < rnindef.nl>
Cc: ‘ BS/MJBSGJM0bp00I”

_________

mindef.nl>, “

________

AIJHDB”

_______

Onderwerp: Herwijnen Reactie twee gemeenten

Barbara,

Beide gemeenten hebben gereageerd (brieven in bijlage)
Beide gemeenten zijn negatief over haalbaarheid en gebruiken meerdere argumenten.
Naast weerstand ook bodemgesteidheid, eigendom van percelen en toegangswegen tot percelen

De bedoeling is in een Kamerbrief voorfgaand aan de TB een aantal zaken aan de Kamer bekend te
stellen

Tenminste:
- TNO onderzoek over voldoen aan nieuwe ICNIRP normen
- Appreciatie op oorspronkelijke TNO onderzoek door Frauenhofer (mits binnen...
- De stellingname van de gemeenten
- GGD antwoorden (mits binnen)
- Procesvoortgang en vooruitblik

schrijft aan de outline van de TB, we zorgen dat we die vooraf met je doorspreken

Hieronder de terugkoppeling van het gesprek met
bij (bijv over toezeggingen) Die worden nog met besproken

van gisteren. Ik heb er nog wat vragen

inindef.nl>

mindef.nl>,”
@mindef.nI>, “

BS/AUHDB” <

@mindef.nl>

AL[BSG”

)

art 1O.2.g
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It doc 1599

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Visser, B, Drs.
woensdag 24juni 2020 08:53

LjHDB; BS/AL/DCO
(LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool; 7

BS/AL/HDB/Belmdwrs; AL; AL/BSG;
IL/HDB/PRO] DGB;

RE: Herwijnen status vtagenbeantwoocding GGD
BS/AL/HDB

Ja heb het bericht gezien, leek eerder een brief aan de kamer en verantwoording aan de kamer daneen bericht aan breed publiek, dus snapte niet helemaal wat de bedoeling was van bericht: wie wil jebereiken en waarom? Is het omdat er vragen zijn gesteld vanuit inwoners, dan zou ik dat explicietbijvoorbeeld in de inleiding zetten. Kortom, nog niet akkoord met bericht. Maar heb mijn opmerkingenteruggegeven vanochtend. Ik ben niet zo van de mails, ik zou eerder dan even bellen en toelichten eneventueel dan nog een aparte brief/mail. Maar laat ik beginnen met de vraag, heeft de gemeente zichgemeld of hebben inwoners zich gemeld?

mindef. nl>Van: MA, BS/AL/HDB <

Verzonden: woensdag 24juni 2020 08:48
Aan: Visser, B, Drs. < iiindef.nl>; i L/DCO rCC: fLD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool <
BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>;

AL/BSG < riindef.nl>;
mindef.nl>; BS/AL/HDB <.

Onderwerp: RE: Herwijnen status vragenbeantwoording GGD

Barbara

mindef.nl>
rfl indef.nl>;
AL’c.

L/HDB/PROJ DGB
nndef.nl>

i,indef.nl>;

______

Er zit een Interne Toelichting met bericht voor website radarstations in jouw post. Als we het
eventuele commentaar van jou hebben verwerkt wordt die geplaatst. Ik stel voor dat we die danseparaat ook aan de BM toesturen. Ik kan dat in een mail van mij aan hem met extra toelichting doen.Als je het zelf wilt doen kunnen we een mail voor je voorbereiden Ik hoor graag wat de voorkeur heeft

From: Visser, B, Drs. < iiindef.nl>
Sent: woensdag 24 juni 2020 07:59
To: BS/AL/DCO • mindef.nl>
Cc: (LD), Drs. EMSD, B5/AL/BSG/Mobpool <
BS/AL/H DB/Belmdwrs

________

AL/BSG <.

________

rnindef.nl>;
nindef.nl>;

L/HDB/PRO] DGB
Subject: Re: Herwijnen status vragenbeantwoording GGD

nindef.nl>;
AL @mindef.nl>;

MA, BS/AL/HDB rnindef.nl>;
nindef.nl>

Is het niet handig ook om het college van B&W te informeren, mede nav de app van de burgemeester
afgelopen zaterdag? Dus niet over dit bericht maar mee nav, is denk ik vooral nu een vraag aan

Van: j BSIAL/DCO” < @mindef.nl>
Datum: dinsdag 23 juni 2020 om 16:22:24
Aan: “Visser, B, Drs.” < 4J @rnindef.nl>
Cc: ‘k (LD), Drs. EMSD, BS/AUBSG/Mobpool” <
BS/AJJHDBfBelmdwrs” < rnindef.nI>,’”

rnindef.nÏ>, “

AL’
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.4 mmdefnl>,” BSc, BS/AUBSG”

____

ALJRDB” @mindef.nl>, “;

AIJHDBJPROJ DGB’
- @mindef.nl>

Onderwerp: RE: Herwijnen status vragenbeantwoording GGD

Excellentie,

Ter informatie. GGD Gelderland-Zuid heeft vragen ontvangen van het Reformatorisch Dagblad. Zij zijnvoornemens om afgelopen vrijdag afgestemde antwoord te geven. Daarnaast besproken dat er nogniet wordt ingegaan richting de media wanneer en hoe de informatie naar buiten gaat, aangezien GGDen Defensie hierover nog in gesprek gaan.

Hartelijke groet,

Woordvoerder

Sectie Beleid en Parlement
Directie Communicatie
Ministerie van Defensie
H-gebouw 1 Kalvermarkt 32 1 2S11CB t Den Haag 1 +422
Postbus 20701 2500ES j Den Haag 1 MPC 5GB

MOTN
T
M

mindf.nl
http ://www,defensie,n

Van: ‘AL/DCO
Verzonden: vrijdag 19juni 2020 17:14
Aan: Visser, B, Drs. < riindef.nl>
CC: fL0), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>;
BS/AL/HDB/Belmdwrs<, î,indef.nI>; AL ;@mindef.nl>; --

AL/BSG < nindef.nl>;

______

“AL/HDB mindef.nl>;
- AL/HDB/PROJ 0GB nindef.nl>

Onderwerp: RE: Herwijnen status vragenbeantwoording GGD

Excellentie,

Net gesproken met woordvoering GGD. Zij versturen zo het afgestemde antwoord naar de media,
daarnaast afgesproken dat we elkaar op de hoogte brengen van persvragen die betrekking hebben op
beide organisaties.

Met vriendelijke groet,

t
Woordvoerder

Sectie Beleid en Parlement
Directie Communicatie
Ministerie van Defensie
H-gebouw 1 Kalvermarkt 32 1 2511C8 1 Den Haag t +422
Postbus 20701 1 2500ES 1 Den Haag MPC 588

@minde[nI>,” -
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@mindefnl
htW://www.defensie.nI —S

Van: Visser, 6, Drs. W @mindef.nl>
Verzonden: vrijdag 19juni 2020 16:55
Aan: ‘AL/DCO •@mindef.nl>
CC: (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool <
BS/AL/HDB/Belmdwrs < rnindef.nl>; h1.
AL/BSG < rindef.nl>;

L/HDB/PR0J 0GB

_____

Onderwerp: Re: Herwijnen status vragenbeantwoording GGD

0k

iiindef.nl>;
B5/AL ;@mindef.n1>;

AL/HDB < mindef.nl>;
nindef.nI>

@ mindef.nI>Van: “] BS/ALIDCO” <

________

Datum: vrijdag 19juni 2020 om 16:48:03
Aan: Ir

@mindef.nl>
Cc:‘ (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSGfMobpool” <
BS/ALIHDB/Belmdwrs” < @rnindef,nI>,

= mindef.nl>, AL/BSG” <
HDB” @nundef.n1>,

AL/HDB/PROJ DGB” rnindef.nl>
Onderwerp: RE: Herwijnen status vragenbeantwoording GGD

mindef.nI>,
AU

nindef.n1>,

______

Excellentie,

DGB heeft net vanuit GGD Gelderland-Zuid een reactie gehad op de conceptbeantwoording. Concreet
gaat het om 1 inhoudelijke wijziging om iets weg te laten en 1 tekstuele wijziging. Vanuit DGB en DCo
is advies om hiermee akkoord te gaan, zodat er een gezamenlijke lijn is voor externe communicatie
over dit onderwerp. Probeer nu ook contact te zoeken met Woordvoering GGD om te weten te komen
wanneer zij het antwoord gaan versturen aan de media. art 11



doc 1600

Van: Visser, B, Drs.
Verzonden: donUerdg 23juli 2020 11:25
Aan: DC, L/HDB
CC: BS/AL/BSG/Mobpool; - _.L/BSGOnderwerp: Re: Nieuwsbrief Marinierskazerne

Dag

Nav dit stuk, wat is de status van de twee gemeenten die uit het alternatievenonderzoek komen, zie ookopmerkingen van Voordewind. Hebben we een formeel antwoord van beide en moeten we aanvullend nogiets doen?

En de briefing spreken we nog wel voor mede nav de antwoorden. Vwb de woning, weet ik ook dat ikmeerdere malen heb gevraagd of de gemeente dit wel mocht doen, staat de tijdelijke woning er legaal nu enhad men vooruitlopend op de Barro en wat dan ook nooit toestemming mogen verlenen voor een tijdelijkewoonunit, zou dit wel uitgezocht willen hebben.

Gr Barbara

Van: \L/HDB” nindef.nl>
Datum: woensdag 22juli 2020 om 12:04: 14
Aan: “Visser, B, Drs.” < @mindef.nl>
Onderwerp: FW: Nieuwsbrief Marinierskazeme

From: BS/AL/HDB < nindef.nl>
Sent: woensdag 22 juli 2020 09:47
To: L/HDB mindef.nl>; L/HDB/PROJ DGB

nindef.nl>
Cc: BS/AL/DCO <JM.Esser@mindef.nl>; L/BSG <. nindef.nl>;BS/AL/BSG/Mobpool < nindef.nl>
Subject: RE: Nieuwsbrief Marinierskazerne

Yes, neem het mee. Ik ga o.a. TNO vragen of ze kunnen ondersteunen in de 0-100% slide + RVB omonderbouwing initiële omissie van 350 meter tijdelijke woning. Voor dat laatste is een reden, ni. buitenscope toetsingskader gezien een tijdelijke woonunit niet wordt gezien als ‘gevoelig object’, maar wilweten in welke stukken dit staat voorgeschreven.

From: L/HDB @mindef.nl>
Sent: woensdag 22juli 2020 09:29
To: L/HDB/PRO] DGB •nindef.nl>; B5/AL/HDB

nindef.nl>
Cc: ‘AL/DCO <. mindef.nl>; L/B5G < nindef.nl>;

B5/AL/BSG/Mobpool < l9indef.nl>; L/HDB
@ mi ndef. nI>

Subject: RE: Nieuwsbrief Marinierskazerne

zie mijn opm / vragen ter voorbereiding op TB die ik in het artikel heb geplaatst. Kun jij dieoppakken.
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gewoon als puin meegenomen en vernietigd zegt De Wit. In e put zelf vond hij verschillende waterkannen. ,,lk moet nog 2
meter graven. Dan kom ik op de bodem, het oudste stuk. Wie weet ligt hier wel een zegelring van Frederik.

Of de put bewaard blijft, laat De Wit aan Gennep over. ,,Het zou leuk zijn als er een bordje bij komt te staan.

Wie weet ligt er een zegel-ring van prins Frederik

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 3

Copyright 2020 DPG Media BV. All Rights Reserved

As u zich voor deze nieuwsbrief wilt afmelden, klikt u hier.
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doc 1602

Drs.

Van: Visser, B, Drs.
Verzonden: vrijdag 1 mei 2020 10:25
Aan: L/HDB
CC: L/BSG; (LD), Drs. EMSD,

BS/AL/BSG/Mobpool; BS/AL/BSG
Onderwerp: Fwd: Nieuwsbrïef Regionale Media - Ministerie van Defensie 1 mei 2020

Dag

Vandaag weer een Herwijnen bericht, zie hieronder. Weer over ALS. Mij staat bij nav de feitelijke vragen
dat we op 15 mei het een en ander zouden starten en dat ik daarvoor eerst geïnformeerd zou worden. Klopt
dat en zo ja, wanneer krijg ik het een en ander te horen en hoe staat het met alle actiepunten die zijn
uitgezet? Dit ook omdat de kamer steeds vraagt om geen onomkeerbare stappen te zetten, dus de vraag is
wat wanneer stai-t en hoe zich dit hiertoe verhoudt. Dit maakt ook dat we goed moeten nadenken over de
communicatie, dus hoor graag.

Gr. Barbara
P5 hoe staat het met de omgevingsmanager?

Van: “%Newsroom DCo, BS/AUDCO” @mindef.nl>
Datum: vrijdag 1 mei 2020 om 08:44:49
Onderwerp: Nieuwsbrief Regionale Media - Ministerie van Defensie 1 mei 2020

Het Defensie-nleuwsoverzicht uit de regionale dagbladen

• Covid-19 (3 articles)

• Mariniers door Karel Doorman afgezet voor strijd tegen corona Noordhollands Dagblad 1 01 May 2020 07:56
• ‘Warm gesprek’ met Zaanse staatssecretaris Barbara Visser Noordhollands Dagblad 01 May 2020 07:55
• Mastbrand: weinig schade, wel veel zorgen 1 BNlDestem 1 01 May 2020 03:33

• Marine (1 article)

• Mariniers door Karel Doorman afgezet voor strijd tegen corona 1 Noordhollands Dagblad 1 01 May 2020 07:56

• Luchtmacht (1 article)

• Aanschat helikopters Gilze-Rijen past in inhaalsiag Defensie Brabants Dagblad 1 01 May 2020 03:28

• KMar (1 article)

• Spelen op de kerktoren mogelijk nieuwe traditie 1 Noordhollands Dagblad 1 01 May 2020 07:50

• EOD (2 articles)

• Een Duitse mijn in visnetien van de HD42 t l]muider Courant 1 01 May 2020 07:46
• EOD ruimt’decoratieve’antieke bom 1 De Gooi- en Eemlander 1 01 May 2020 07:42

• Veteranen (2 articles)

• Bliksembezoek luitenant-generaal aan veteranen De Gooi- en Eemlander 01 May 2020 07:44
• Molukkers Hoogkerk: Wij gaan nooit opzij’ 1 Dagblad van het Noorden 01 May 2020 05:33

• Marinierskazerne (1 article)

[Paginanummer)



1/
doc 1603

)

Van: Visser, B, Drs.
Verzonden: maandag 20 april 2020 10:14
Aan: 1 L/HDB
Onderwerp: RE: Nieuwsbrief Regionale Media - Ministerie van Defensie 20 april 2020

Eens, maat dacht dat jij dacht dat ik het WGO deed. Ben her niet mee eens nI met amendement.

LL/HDB < mindef.nl>
Verzonden: maandag 20 april 2020 09:49
Aan: nindef.nl>; EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs

nindef.nl>; BS/AL/HDB/Belmdwrs L@mindef.nl>;

_____

L/HDB/Belmdwrs @mindef.nI>; ,, B5/AL/HDB/Belmdwrs
mindef.nl>

CC: 1 1fl.. (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool < rnindef.nl>; L/B5G
ijindef.nl>; AL <. nindef.nl>;

BS/AL/DS/Dir. Plan. <, ‘nindef.nl>; BGEN, BS/AL/DS/Dir. Plan. @mindef.nl>;
L/HDFC< nindef.nl>, L/HDFC/Dir Begrot/Afd. BegrZ

@mindef.nl>
Onderwerp: Re: Nieuwsbrief Regionale Media - Ministerie van Defensie 20 april 2020

Barbara
weet dat het via HDFC naar Ank moet, maar het splitsen van de begroting in een land lucht zee en joint

deel vind ik bij uitstek iets waar je vooraf wat van moet vinden, daarom wil ik het vooraf voorgelegd
hebben en niet achteraf ter info als je er niets meer aan kunt doen.

+

Van: “Visser, B, Drs.” < @mindef.nl>
Datum: maandag 20 april 2020 om 09:47:13
Aan: \LJHDB” mindef.nl>,
EMSD, B$/AL/HDBfBeImdwrs” < mindef.nl>,”
BS/AUHDBJBelmdwrs” mindef.nl>, BS/AIJHDBfBelmdwrs”

@ mindef.nl>, ., BS/AUHDBfBelmdwrs”
@ mindef.nl>

Cc: “ (LD), Drs. EMSD, BSIALIBSG[Mobpool” < mindef.nl>,
AL/BSG” @mindef.nl>, AL”

rnindef.nl>, “ BS/AIJDSIDir. Plan.” < mindef.nl>,
BGEN, BS/AL[DSfDir. Plan.” @mindef.nI>,”

RDfC” < mindef.nl>, “ &LJHDFCIDir BegrotlAfd. BegrZ”
@mindef.nl>

Onderwerp: Re: Nieuwsbrief Regionale Media - Ministerie van Defensie 20 april 2020

Het moet naar Ank, die doet WGO. Ben uiteraard ook benieuwd naar antwoord.

Van: “. RDB” mindef.nl>
Datum: maandag 20 april 2020 om 09:41:39
Aan:” EMSD, BS/AUHDBfBelmdwrs” < @rnindef.nl>,”
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Plan.” mindef.nI>

__________

AUHDFC” <

______

BegrZ” <. • @mindef.nl>
Onderwerp: Re: Nieuwsbrief Regionale Media - Ministerie van Defensie 20 april 2020

kunnen jullie voor het A0 een reactie (Fiche QandA) bouwen op onderstaand voorstel van D66 en CU..
Liefst afgestemd met CDS en DM0 en zeker voordat het meegaat naar het A0 met STAS en PA STAS

D66 en ChristenUnie, de twee andere regeringspartijen, willen dat het fonds nog wel anders wordt ingericht. Zij
vinden dat één pot geld voor de hele krijgsmacht te moeilijk te controleren is door de Tweede Kamer. Daarom
komen zij vandaag met een amendement om het fonds te splitsen. De landmacht, de luchtmacht en de marine
krijgen dan elk hun eigen pot met geld. Een vierde pot moet volgens hen worden gereserveerd voor
investeringen die de hele Uefensieorganisatie aangaan.

Van: “Visser, B, Drs.” < @mindef.nl>
Datum: maandag 20 april 2020 om 09:17:54
Aan:” AUHDB” @rnindef.nl>
Cc:” (LD), Drs. EMSD, BS/ALJBSG/Mobpool” <

_______

ALJBSG” < mindef.nl>
Onderwerp: Fwd: Nieuwsbrief Regionale Media - Ministerie van Defensie 20 april 2020

En nav stuk Herwijnen, reden te meer om duidelijkheid over de andere drie geschikte locaties te hebben en
dat we daar in openbaarheid over mogen spreken.
En @ kun je er achteraan gaan bij wie dit speelt en wat precies?

Van: “%Persvoorlichting, BS/ALJDCO” - @mindef.nl>
Datum: maandag 20 april 2020 om 08:49:29
Onderwerp: Nieuwsbrief Regionale Media - Ministerie van Defensie 20 april 2020

liet Defensie-nieuwsoverzicht üit de regionale dagbladen

Covid-19 (8 articles)

• Koop nieuw defensiemateheel vooral in Nederland’ Brabants Dagblad 1 20 Apr 2020 03:34

• Websites gehackt om illegale medicijnen tegen corona aan te bieden Dagblad De Limburger 1 20 Apr 2020 01:25

• Rust en files aan grens bij Roermond 1 Dagblad De Limburger 20 Apr 2020 01:25

• Rust bij grensovergang, zaterdag nog lange file Dagblad De Limburger 1 20 Apr 2020 01:24

• Onderzeeboot Zr.Ms. Dolfijn ontsmet na uitbraak corona Noordhollands Dagblad 118 Apr 2020 05:56

• #Samensterk Respectmoment door hulpverleners voor hulpverleners 1 HarIems Dagblad t 18 Apr 2020 05:52

• Het is geen sprint, maar een marathon’ 1 BN Destem 1 18Apr2020 04:18

L, Ir. MPM,BS/AUHDBJBelmdwrs” <

___T lwrs” @mindef.nI>,
@mindef.nl>, -

Drs., BS/ALfHDBlBelmdwrs”BS)

_______

I@mindef.nt>
Cc:” (LD), Drs. EMSD, BS/AUBSGIMobpooI” < mindef.nl>,”

AL/BSG” < (n mindef ni>, “Visser, B, Drs “<B 11 @ mindef nI>,
niindef.nI>, “ BS/AIJD$fDir.

________

BS/AUDSIDir. Plan.” < @mindef.nl>,
mindef.nb’, ALJHDFCIDir Begrot/Afd.

mindef.nl>,”
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• Help colleg&s decrisis door met tips van Defensie 1 De Gelderlander 118 Apr 2020 04:08

• Marine (1 article)

• Marine koopt nieuwe robots Noordhollands Dagblad t 18Apr2020 05:56

• Marinierskazerne (1 article)

• Wientjes geeft Zeeland hoop 1 Provinciale Zeeuwse Courant [18 Apr 2020 04:16

• Hinder (3 articles)

• Defensie vliegt langer zonder vergunning Leeuwarder Courant j 20 Apr 2020 05:31

• Wacht met bouwen van nieuw militair radarstation in Herwijnen De Gelderlander 18Apr2020 04:10

• Het Volkel van Zonder kerk worden we een buitenwijk van Uden’ Brabants Dagblad [18 Apr 2020 04:06

• EOD (2 articles)

• EQD laat explosief ontploffen 1 BNiDestem 1 20 Apr 2020 03:41

• Mortiergranaatbij uitkijktoren en vuurwerk in het bos 1 AD)Utrechts Nieuwsblad 118 Apr 2020 04:15

• 75 jaar vrij / 4 en 5 mei (1 article)

• Nieuwe straten krijgen namen gesneuvelden Brabants Dagblad 118 Apr 2020 04:06

Disclaimer: Deze Nexis NewsdeskTM_nieuwsbrief is uitsluitend bestemd voor gebruik door uw organisatie; externe
distributie is niet toegestaan. Op het gebruik van de content in deze nieuwsbrief zijn de aanvullende beperkingen van
toepassing die zijn opgenomen in de Alierncne vocrwaardcn

Covid-1 9:

Koop nieuw defensiematerieel vooral in Nederland’
Brabants Dagblad - HANNEKE KEULTJES - 20 apr 2020 03:34 (published: 20 apr 2020 14:00) - 402 woorden
Rubriek: p.14
Lengte: 402 woorden

Regeringspartijen VVD en CDA willen dat het ministerie van Defensie nieuw materieel voor de krijgsmacht zo veel mogelijk bi)
Nederlandse bedrijven bestelt. Daarmee moet de economie worden aangejaagd.

Hier is een win-win te halen, vindt VVD-Kamerlid André Bosman, die de scheepsbouw als voorbeeld neemt. Zo wil het kabinet
voor ongeveer 3,5 miljard euro nieuwe onderzeeboten kopen. Daarvoor zijn nog drie aanbieders in de race, waarvan twee een
Nederlandse partner hebben.

Het CDA wil nog een stap verder gaan. Kamerlid Martijn van Helvert vindt dat de regel die voorschrijft dat dit soort grote orders
Europees moet worden aanbesteed, tijdelijk buiten werking wordt gesteld. ,,Ik wil dat het kabinet mogelijk maakt dat we in de
coronacrisis materieel in eigen land kunnen bestellen.”

De partijen doen het voorstel vandaag in een Kamerdebat over het defensiematerieelfonds. Uit die nieuwe pot met geld moeten
voortaan alle ict- en materieelprojecten worden betaald en het onderhoud van materieel. De aankoop van nieuw materieel is duur,
de bouw duurt lang en loopt vaak vertraging op - denk aan de JSF - waardoor de uitgaven in de reguliere begroting vaak lastig
zijn te plannen.

Normaal gesproken moeten ministeries geld dat ze binnen hun eigen begroting niet opmaken, teruggeven aan het ministerie van
Financiën. Met het nieuwe fonds is wettelijk verankerd dat geld voor de aanschaf voor nieuw materieel kan worden meegenomen
naar volgende jaren.

D66 en ChristenUnie, de twee andere regeringspartijen, willen dat het fonds nog wel anders wordt ingericht. Zij vinden dat één
pot geld voor de hele krijgsmacht te moeilijk te controleren is door de Tweede Kamer. Daarom komen zij vandaag met een
amendement om het fonds te splitsen. De landmacht, de luchtmacht en de marine krijgen dan elk hun eigen pot met geld. Een
vierde pot moet volgens hen worden gereserveerd voor investeringen die de hele defensleorganisatie aangaan.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind vindt het fonds juist nu belangrijk, ‘vooral als er weer op defensie bezuinigd dreigt te
worden na deze coronacrisis’. ,,Nadat de afgelopen jaren de spanningen met Rusland oplaaiden, hebben we ons gerealiseerd dat
we defensie te vroeg in de uitverkoop hebben gedaan. Dit moeten we nu voorkomen door via dit materieelfonds de krijgsmacht
op een basisniveau te houden.”
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Dag

zondag 19 april 2020 21:24
— AL/H DB

(LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool;
EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs;jAL/BSG;

TLNT, BS/AL/HDB/Stafbureau; AL
Re: Herwijnen antwoorden 83 vragen na aankondiging RCR, versie

Ik kan via de e-mail app de bijlagen met track changes niet openen. Ik krijg het niet gekopieerd naar docs.
Dus kan er nu niet naar kijken, helaas.

Van: “ AL/HDB”

______

Datum: zondag 19april 2020 om 20:40:18
Aan: “Visser, B, Drs.”

@ rnindef.nl>

Visser, B, Drs.Van:
Verzonden:
Aan:
cc:

Onderwerp:

L/DS/DAOG

m.indef.nI>,

- uindef.n1>

AUDS/DAOG”

(LD), Drs. EMSD, BS/AL[BSGfMobpooi” <

AL/BSG” < rnindef.nl>,
@mindef.nl>, ‘ EMSD, BS/AIJHDB/Belmdwrs”
rnindef.nl>, “Moussaoui, 0, ei, TLNT, BS/ALIHDB/Stafbureau”
@mindef.nl>,’” AL” <

________

Onderwerp: Herwijnen antwoorden 83 vragen na aankondiging RCR, versie 17

inindef.nI>,”
MJHDB”

rnindef. ni>

Barbara,

In bijgevoegde versie tref je de wijzigingen van afgelopen weekeinde aan. In deze mail een aantal
opmerkingen.

art 11
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qpderzoeken) ook formeel gebeuren (gezamenhjjkverslag) en zekerstellen dat zowel het college als de
raad voldoende “bediend” worden.
- Zekerstellen dat we voor het A0 afspraken hebben gemaakt met de gemeente waarbinnen de
alternatieve locaties liggen over het kunnen noemen van een inschatting over medewerking /
draagvlak

Er is eerder gevraagd naar monitoring van personeel dat met radars werkt, graag bij P-cluster
navragen hoe het daarmee staat
- Navragen waar de info uit 56 al is gepubliceerd
- Navragen bij agentschap TELECOM waarom 5 G lager is dan ¾ G Ref vraag 57
- Met en RVB checken of er nu wel of geen wettelijke verpliuchting is met de tijdelijke
woonunit uit 61 rekening te houden

Ik stuur je het commentaar op de vorige versie ter referentie ook door (separate mails)

In Herwijnen zijn în de afgelopen 15 jaar 7 patiënten met ALS geconstateerd. De
impact hiervan is voor een betrekkelijk klein dorp natuurlijk groot. De GGD heeft in
maart 2018 contact gehad met het ALS-centrum, voor het geval de vraag zou worden
gesteld of de gemeente/GGD het voorkomen van ALS en de relatie met de
blootstelling aan radar in Herwijnen kan onderzoeken. Het ALS-centrum gaf aan dat
dit niet mogelijk is. ALS wordt niet veroorzaakt door één factor, maar door een
combinatie van meerdere factoren. Van de factoren waarbij ze relaties hebben
aangetoond (roken, leeftijd, geslacht) zijn de relaties bovendien niet erg sterk. Om
goed onderzoek te kunnen doen naar oorzaken van ALS heb je, om deze redenen,
gegevens van veel mensen! patiënten nodig. Voor Herwijnen is 7 patiënten in 15 jaar
erg veel, maar voor onderzoek naar de oorzaak is het aantal te klein.

Algemeen, niet specifiek voor Herwijnen
Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie SZW literatuuronderzoek gedaan (mei
2019) naar de vraag of langetermijnblootstelling aan elektromagnetïsche velden op
het werk een verband laat zien met ziekten zoals kanker, ALS, MS, ziekte van
Alzheimer. Het onderzoek is een aanvulling op een vergelijkbaar onderzoek in 2015.
Het RIVM concludeert dat er geen eenduidig antwoord is op de vraag of
elektromagnetische velden op het werk langetermijngezondheidseffecten, waaronder
kanker, bij werknemers kunnen veroorzaken. In 2015 trok het RIVM dezelfde
conclusie. Het RIVM ziet in het onderzoek een relatie tussen laagfrequente
elektromagnetische velden en ALS. Deze laagfrequente velden komen o.a. voor in de
chemische industrie, bij de productie en distributie van elektriciteit en bij
metaalbewerking. Deze werknemers worden ook blootgesteld aan andere factoren,
zoals chemische stoffen of elektrische schokken. Het is niet duidelijk of de
blootstelling aan elektromagnetische velden of andere factoren op de werkplek de
oorzaak is. Het RIVM ziet hierin wel aanwijzingen, maar geen bewijs voor een
verband tussen laagfrequente elektromagnetische velden en de zenuwziekte ALS

Antwoord vragen door gemeente aan SP Tweede Kamer
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en - -

www.ad,

tocti—a9e6cfc 1/

Vraag 3: Kunt u aangeven waar precies de informatie over het voorstel te vinden is van de International Commission of Non
lonizing Radiation Protection (ICMRP) om de huidige - 20 jaar oude normen - voor elektromagnetische velden te gaan wijzigen?

Antwoord: Onderstaand is de link toegevoegd waarvan we denken dat deze bron wordt bedoeld:
htrps://u’ww.antennebureau.nLfac,ueel]Itieuk’s/2018/juti/3 l/consulcafle—op-inrernet—over—wiiziginv4îuidi’e—noimen-
etekrromctgnetische—stralinz

Vraag 4:
Kunt u tevens, en misschien is dat op dezelfde plaats te vinden, een overzicht geven van de landen in Europa die de strengere norm
van 5V/M hanteren?

Antwoord: Het RIVM heeft in 2018 hierover een overzicht uitgegeven die u kunt vinden via de onderstaande link:
htrps://wi w, rivm. n lJsites/defau It/tllesf2O 18—
1 1/Corn parison %20of%20internationatC7c20poticie %2Oon %20electroman eric%20t7etds%202018. pdf

Vraag 5: Is duidelijk waarom er geen Milieueffectrapportage is gedaan?

Antwoord:De noodzaak tot het opstellen van een m.e.r. of m.e.r.-beoordeting is geregeld via het Besluit n1.e.r. De activiteiten
moeten genoemd zijn in onderdeel C of D van de bijlage van het Besluit. Dit is niet het gevat voor wat betreft de onderhavige
radarto ren. Er was ten tijde van de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan (14 december 2016) daarom geen verplichting tot
het opstellen van een m,e.r. of m.e.r.-beoordeling.

(Ten overvloede: door wijziging van het Besluit nt.e.r. per] juli 2018 is voor nieuwe procedures minimaal een aanmeldingsbesluit

noodzakelijk.)

Vraag 6: Ik heb begrepen dat er in de gemeente meer gevallen van de ziekte ALS zijn te noteren. Dat wordt in uw brief niet in
concreto genoemd. Is deze bewering over ALS juist? Is het tevens juist dat dat in verband wordt gebracht met het KNMI
radarstation? Zo ja, wordt de oorzaak van het hoge aantal ALS-patiënten onderzocht?

Antwoord: Ten aanzien van deze vraag heeft op 26 maart 2018 een betrokken vertegenwoordiger van de GGD-Gelderland-Zuid
een bericht aan onze gemeente gemaild waarin de volgende relevante informatie is opgenomen:
‘Gevraagd is of het mogelijk is onderzoek te doen naar verbanden tussen ALS en bepaalde leefstifi- of omgevingsfactoren in een
kleine populatie (inwoners dorp Herwijnen, met 7 patiënten). Het ALS-centrum gaf aan dat dit niet mogelijk is. ALS wordt niet
veroorzaakt door één factor, maar door een combinatie van meerdere factoren. Van de factoren waarbij ze relaties hebben
aangetoond (roken, leeftijd, geslacht) zijn de relaties bovendien niet erg sterk. Om goed onderzoek te kunnen doen naar oorzaken
van ALS heb je, om deze redenen, gegevens van veel mensen! patiënten nodig. Voor Henvijnen is 7 patiënten in 15 jaar erg veel
(ook de impact), maar voor onderzoek naar de oorzaak is het aantal te klein.

De onderzoeker van het ALS-centrum vertelde wel dat ze bezig zijn met het zoeken naar zogenaamde clusters in Nederland. Ze
kijken dan op de kaart van Nederland waar ALS het meest voorkomt, en of ze hier een verklaring voor kunnen vinden. Mogelijk
levert dit in de toekomst nog inforntatie op.

Voor meer info rnzatie over het onderzoek naar risicofactoren zie:
çps://www. als-centrum. nt/kennisptattbrm/eoidemioIo,gisch-ondeioeW

Wij hopen u mede namens onze gemeenteraad met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Voor nadere informatie / vragen / toelichting op de gegeven antwoorden, kunt u contact opnemen met de heer fysiek
Domein, team Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen (ROW). Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer of via zijn
e-mailadres: h westbetuwe.nl.
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Van: Visser, B, Drs.
Verzonden: zaterdag 14 maart 2020 20:07
Aan: L/HDB
CC: L/BSG; (LD), Drs. EMSD,

BS/AL/BSG/Mobpool; L/DS/DAOG;
BS/AL

Onderwerp: Re: ICNIRP

Dank voor de update, hoop dat het hem allemaal lukt. Fijn weekend nog.

Van: ATJHDB” < qmindef.nl>
Datum: donderdag 12 maart 2020 om 13:11:04
Aan: “Visser, B, Drs.” < nindef.nl>
Cc:”. AL/BSG” < tnindef.nl>,”. (LD), Drs.
EMSD, BSIAIJBSG/Mobpool” < nindef.nl>, AIJHDB’

@mindef.nl>,”’ AL/DSfDAOG” < rnindef.nl>,
AL” < nindef.nI>

Onderwerp: ICNIRP

Barbara,

Nieuwe ICNIRP normen zijn gepubliceerd. Eerste scan door leidt tot de voorlopige
conclusie dat het geen probleem oplevert. Hij is nu druk met zowel het beantwoorden van een deel
van de vragen als het maken van berekeningen om te bepalen of de nieuwe normen ergens tot andere
inzichten en conclusies leiden m.b.t. onze radars.
Ik garandeer nog niet dat hij met ICNIRP klaar is voor verzending vragen, verwacht dat het voor het
AO wel lukt om gevalideerde conclusies te hebben.

Directeur integraal Beleid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kaivermarkt 33 1 2511 CB Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M: +3:
mind&.nl

www.detense.nl

Officier Toegevoegd

i@mindef.nl
M:

Secretariaat:

minder. ni
T:
(op woensdag flex)
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Directeur Integraal Beleid

Begin doorgestuurd beticht:

Van: , AOCS NM/711SQN” i@lmindef.nl>

Datum: 6 december 2019 om 15:34:58 CET
Aan ‘ ‘AL/HDB” @mindef ni>

Onderwerp: Brief aangaande radarlocaties Hei-wijnen

Geachte commodore

In de bijlage vindt u een brief van LVNL aangaande het historisch gebruik
van de radarlocaties Herwijnen ‘Oost’ en ‘West’.

Met vrïendeNfke qroet,
1

Commandant 711 LVL-squadron

Ai Opertions nd Control Sttnn Nieu Millign lca: Schipho Oo
Comrn nri Lhrjikrachtn
1r1Ist2re ian Df.f±nsw

CSM

Van: :@lvnI.nI>
Verzonden: vrijdag 6 december 2019 15:23
Aan: ‘AOCS NM/7SQN @mindef.nI>

CC: . (S&l\ CNS) i@lvnl.nl>
Onderwerp: Vragen Herwijnen

Hallo

Hierbij de toegezegde brief in pdf. Zoals gevraagd is de brief ook in hard copy

onderweg.

Vriendelijke groet,
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Van: Visser, B, Drs.
Verzonden: maandag 14 december 2020 11:21
Aan: L/DGB
CC: L/BSG; BS/AL/BSG/Mobpoo!;

BS/AL/DGB) BS/AL/DJZ;
BS/AL/BSG

Onderwerp: RE: Herwijnen

Lijkt me handig inderdaad, ik zet om deze reden ook even in de cc.

Van: LL/DGB <. nindef.nI>
Verzonden: maandag 14 december 2020 10:18
Aan: •nindef.nI>
CC: 1/BSG < nindef,nI>; BS/AL/BSG/Mobpool

rnindef.nI>; BS/AL/DGB/DMV < nindef.nI>; drs.,
BS/AL/D]Z <. nindef.nI>
Onderwerp: Re: Herwijnen

Barbara, we zijn bezig om de opties nader in kaart te brengen. Het wringt hoe dan ook. Proberen dat einde
dag bij jou te hebben. Dan morgen op basis daarvan even overleggen?
Groet

Van: “Visser, 3, Drs.” < mindef.nl>
Datum: maandag 14 december 2020 om 09:23:26
Aan: “ AIJDGB” < mindef.nl>
Cc: “‘‘ AL(BSG” < mindef.nf>,
BS/ALJBS G/Mobpool” nindef.nl>, “ BS/AI]DGB/DMV”

@mindef.nl>, “ , Mr. drs., BS/AL[DJZ” < nindef.nI>
Onderwerp: Re: Herwijnen

Dag

Nav onderstaande afspraken is er vrijdag een nota gestuurd, ik heb door ook contact over gehad met
Ik was verrast ni dat we eerst onderzoeken gaan doen voordat we ontwerp publiceren. Ik heb wel behoefte
om inzichtelijk te krijgen wat nu de planning is en het politieke voorstel? En wat de consequenties zijn van
niet alleen windmolenpark groen maar breder.

Gr. Barbara a

Van: ., BS/ALIDGB” < FnindefnI>
Datum: vrijdag 4 december 2020 om 18:08:53
Aan: “Visser, B, Drs.” < @mindef.nl>
Cc: “. BSG” < minde[nl>, “

BS/AUBSGIMobpooÏ” < mindef.nl>, “ BS/AIJDGB/DMV”
mindef.nt>, “ BS/AUDJZ” < mindef.nl>

Onderwerp: Herwijnen
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Barbara, cfm je verzoek, zie mail hieronder.

Zoals besproken pakken we volgende zaken op:

1) Nader contact met over tekst motie
2) Bezien hoe dat aanvullende onderzoek er precies uit zou kunnen zien (hoe dit ook te begrenzen qua scope
en tijd)
3) Juridische check mbt mogelijke consequenties van verder uitstel als gevolg aanvullend onderzoek
4) Politieke strategie voor verdere proces (wat/wanneer volgend jaar naar Kamer, communicatie)
5) Nader in kaart brengen van gevolgen van aanvullend onderzoek voor windmolenpark.

fijn weekend!

Van:” . BS/AUDGBIDMV <

______

mindef.nI>
Datum: vrijdag 4 december 2020 om 17:38:44
Aan: - Mr., BS/ALJDGB” < mindef.nl>
Onderwerp: Herwijnen

Radar te Wier is inmiddels vervangen, Radar te Nieuw Mïlligen dient zsm
te worden vervangen door een radar die zuidelijker is gesitueerd: -

betere spreiding van beide radars, betere radarafdekking boven
Randstad, meer ruimte geven aan Windenergie initiatieven Flevoland.

• Na aanvankelijke instemming B&W Lingewaal hebben Lingewaal en
nîeuwe gemeente West Betuwe bestemmingsplan wijziging afgewezen.

• Instemming RCR: 11-09-2019 2e Kamer! 17-12-2019 le Kamer

• 06-02-2020 Publiceren TNO onderzoek gezondheidseffecten

• 06-02-2020 Publiceren RVB onderzoek alternatieve locaties

• 14-02-2020 Besluit RCR in de Staatscourant gepubliceerd

• 09-09-2020 TNO onderzoek ICNIRP 2020 normen aan Kamer

• 09-09-2020 Fraunhofer bevestigd kwaliteit TNO onderzoek

• Gezondheid

• Of ooit kan worden geconcludeerd dat radarstrating een effect op
gezondheid heeft, is niet uit te sluiten.

• Tegelijk constateer ik dat er al veel wetenschappelijk onderzoek naar
gezondheidseffecten heeft plaatsgevonden. Er is hierbij geen causaal
verband aangetoond tussen niet-ioniserende radar straling en
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gezondheidseffecten, noch wordt een oorzaketijk verband waarschijnlijk
geacht, mits normen nïet worden overschreden.

• ICNIRP heeft normen vastgesteld in 1998 en deze bijgesteld in 2020.
Deze limieten beschermen ruim tegen opwarmingsschade, ook bij
zwakkeren in de samenleving

• WHO beschouwt de ICNIRP-normen als leidend. De Raad van de
Europese Unie beveelt de ICNIRP normen aan. In Nederland beveelt de
gezondheidsraad gebruik van de ICNIRP normen aan

• De SMART-L radar voldoet ruimschoots aan de normen ook de
samengestelde stralingsbelasting blijft zowel voor de piekveidsterkte als
gemiddelde veldsterkte ruim beneden de norm.

• Stadsgewest Brussel en enkele andere landen hebben ervoor gekozen
stringentere normen te hanteren. Deze normen staan in Brussel ter
discussie omdat ze de uitrol van 5G verhinderen.
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• ALS

• Niet-ionîserende radarstraling kan leiden tot verwarming van het
lichaam. Er is geen oorzakelijk verband met ALS vastgesteld.

• De GGD geeft aan dat er rîsicofactoren zijn voor ALS als erfelijke
aanleg, leefstiji en risicofactoren in de (werk)omgeving.

• Het aantal van 5 of 6 mensen met ALS in Herwijnen is, mogelijk dor
toeval, hoger dan verwacht, er is geen aangetoond verband met radars.

• GGD GLD Z: “het is niet zinvol is om nader (er3idemiologisch) onderzoek
te doen in Herwijnen naar de relatie tussen de blootstelling aan
radiofrequente EMV van radar of andere mogelijke risicofactoren en ALS

• ALARA

• THALËS-Nederland heeft een moderne radar gebouwd die dankzij
toepassing van moderne elektronica in ontvanger en signaalverwerking
tot lagere piek leidt en gemiddelde veldsterkte belasting dan de
voorganger de MPR nodig had. Daarmee wordt een onnodig hoge
blootstelling van mensen in de omgeving vermeden.

• Veiligheid en voorzorg

• De onderzoeken tonen de veiligheid van de Radar aan, door de wijze
van onderzoeken valt te verwachten dat de daadwerkelijke blootstelling
lager is; extra:

• Meten voor operationele in gebruik name, resultaten bekend stellen

• Meten doen we ook op korte afstanden van de radar

• Optioneel: Periodiek een controlemeting uitvoeren

• Locatie en alternatieve locatïes

• Er is gekeken naar civiele en militaire locaties. Ze zijn onacceptabel
vanwege onvoldoende radardekking en/of te lange tijd voor realisatie

• Zoals uit figuur 4 uit de beantwoording van de feitelijke vragen blijkt
hebben de KNMI weerradar en de navigatieradars nauwelijks invloed op
de samengestelde blootstelling. Er is vrijwel geen winst te behalen door
de SMART —L radar te verplaatsen naar een plaats verder van de KNMI
radar en verder van de navigatieradars van schepen verwijderd.

• Een alternatieve locatie is het verplaatsen van het probleem.

• De gemeentes waar alternatieve locaties liggen hebben al aangegeven
tegen de komst van een radar te zijn
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• Communicatie

• Naast de informatievoorziening op de website zijn twee inloopavonden
geweest waarop vragen zijn beantwoord.

• 80 deelnemers en 200 reacties op voorontwerp
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• Conclusie

• Het zo spoedig mogelijk realiseren van de nieuwe radar is van
landsbelang voor de nationale veiligheid.

• Er is geen reden om een negatief gezondheidseffect van de komst van
de nieuwe SMART-L radar bij Herwijnen te verwachten.

• Er is aan voorzorgsmaatregelen voldaan door onderzoek uit te voeren
en dat door een onafhankelijk internatïonaa) ïnstituut te laten valîderen.

• Er is geen overschrijding te verwachten van de nieuwste ICNIRP —

normen die door de WHO, de EU en het kabinet op grond van een advies
van de Gezondheidsraad worden geadviseerd.

• De bijdrage van KNMI en scheepsradars aan samengestelde
blootstelling is te verwaarlozen.

• Er zij geen alternatieve locaties beschikbaar die voldoen, waar
medewerking wordt verleend aan het plaatsen van een radar.

• Er is voor Defensie geen reden de plannen voor de plaatsing van een
SMARI-L radar nabij Herwijnen te wijzigen

• RCR-vervolg

• 28-08-2020 Voorontwerp Rijksinpassingsplan gepubliceerd

• Begin-01-2021; Publicatie Ontwerp Rijksinpassingsplan + start
zienswijze periode van 6 weken

• Eind-0 1-2021: Informatie bijeenkomsten

• Medio-02-2021: Sluiting zienswijze periode Ontwerp Rijksinpassingsplan

• Begin-04-2021: Publicatie Definitief Ontwerp Rijksinpassingsplan + start
beroepsperiode

• Eind-05-2021: sluiting beroepsperiode + start behandeling beroepen
door Raad van State

• Medio 2021: Bouwen onder risico mogelijk (nog over besluiten)

• Periode eind 2021 — begin 2022: uitspraak Raad van State

• Begin 2022 : start bouw radar

• Eind 2023: oplevering radar te Herwijnen

[Paginanummer]



doc 1612

Van: Visser, B, Drs.
Verzonden: vrijdag 11 december2020 20:16
Aan: BS/AL/DGB/DMV
CC: L/DGB; BS/AL/BSG/Mobpool;

L/8SG; BS/AL/DG8/DMV/AFD VASTG;
L/DGB/KAB

Onderwerp: Re: 20201211 IT schema Herwijnen

Dag

Ben het niet helemaal eens met de gekozen insteek, dus graag even bespreken.

Gr. Barbara

Van: “] BS/AUDGB/DMV” < mindef.nI>
Datum: vrijdag 11 december 2020 om 18: 18:35
Aan: “Visser, B, Drs.” nindef.nI>
Cc: “ AL/DGB” <. mindef.nI>,
BS/AUBSGfMobpool” @mindef,nl>, “ MJBSG”

@mindef.nl>, “] BS/AUDGB/DMV/AFD VASTG”
nindef.nl>, .UDGBIKAB” < mindef.nl>

Onderwerp: 20201211 1T schema Herwijnen

Beste Barbara,

Vandaag vroeg je om het tijdschema van de reactie op de motie-Van Helvert, ook in relatie tot
publicatie Ontwerp en Nota van Antwoord. In de bijlage staat hoe wij denken de moties (inclusief die
van Belhaj) aan te pakken en welke gevolgen dat heeft voor het tijdschema, alsook windpian Groen.

Fijn weekend,
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doc 1613

t_I -

Van:
Verzonden: maandag 9 december 2019 12:21
Aan: (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool; 1

L/HDB
CC: ‘L/BSG
Onderwerp: FW: Radar Herwijnen: Uitstel van de stemming nodig. Plis Het citaat van

én PLan B
Bijlagen: geografisch + overzicht÷ aangedragen+ altecnatieve+ radarlocaties.pdf,

Afl00001.htm; Gebundeld overzicht van ingediende vragen over radarstation
Herwijnen.pdf AU00002.htm

Hier hebben ze een punt en heb ik iets toegezegd!

Gebundeld overzicht van ingediende vragen bewoners.
Inmiddels zijn de meeste vragen van bewoners ontine gezet in een gebundeld overzicht (zie bijlage).
U kunt goed lezen welke zorgen er leven bij de bewoners, en hoe hoog het kennisniveau van
Herwijnen ondertussen is geworden.
Eindelijk, na veel reminders en kritische vragen vanuit u, komt er wellicht meer
transparantie. Helaas is geen enkele vraag al beantwoord. En dat terwijl deze vragen al 4— 8 weken
in bezit van defensie zijn. Uiteraard gaat het nu om het gedegen en ordentelijk onderzoek en juiste
beantwoording van alle onderzoeksvragen.

Van: tL/85G
Verzonden: maandag 9 december 2019 10:35
Aan: Visser, 8, Drs. < ,iindef.nl>
CC: fLD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool < nindef.nl>
Onderwerp: FW: Radar Herwijnen: Uitstel van de stemming nodig. PItis Het citaat van én PLan B

Ook aan gestuurd.

Van: eerstekamer.nl>
Verzonden: zondag 8 december 2019 21:36
Aan: L/BSG < iiindef.nl>
Onderwerp: Fwd: Radar Herwijnen: Uitstel van de stemming nodig. Plûs Het citaat van én PLan 8

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: @gmaiLconi>
Datum: 8 december 2019 om 16:49:15 CET
Aan: voorzitter@eerstekamer.nl, voorzitter@tweedekamer.nl,

@eerstekamer.nl>
Onderwerp: Radar Herwijnen: Uitstel van de stemmïng nodig. Plus Het citaat van

én PLan 3
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Beste leden van de Eerste Kamer van de vaste kamer commissie o.a. Defensie,

Het was een pittig debat afgelopen week. We willen we jullie bedanken voor het
stellen van kritische vragen. We hebben vanaf de tribune gezien dat de meerderheid
onze zorgen deelt.
We zien ook dat de Eerste Kamer wil dat de lopende onderzoeken duidelijkheid
moeten bieden over de cumulatieve stralingsniveau’s, gezondheidseffecten
en alternatieve locaties. En we zien dat ook u wilt dat de onderzoeksvragen gesteld
door burgers uit Herwijnen en van het “Bewonerscomité Radar nee’ m.b.t. de
milîtaire radartoren goed worden beantwoord.

U heeft hierover terecht kritische vragen gesteld aan de Stass. Maar heeft u ook
concrete antwoorden? Wij vinden van niet.

Om die reden vragen wij u om uitstel van stemming te vragen totdat alle
antwoorden er zijn.

Zoals eerder gezegd zien wij ook het landsbelang van het plaatsen van een dergelijke
radar in; echter om hele duidelïjke redenen is Herwijnen niet de goede locatie
wanneer defensie in staat zou zijn om haar tunnelvisie over boord te gooien. Ook
hebben wij zelf een plan B voor Defensie ontwikkeld, aan het eind van deze brief.

In deze brief gaan we in op de volgende onderwerpen:
- Het gemiddelde en Piek vermogen. Hierbij als voorproeve een beroemd
citaat van
‘Een statisticus waadde vol vertrouwen door een rivier die gemiddeld één
meter diep was. Hij verdronk.”
- Alternatieve Locaties en Landsbelang. 39 locaties waarbij nauwelijks
mogelijkheden op de “postzegel’ van het zoekgebied. Hoe kan dat? Welke
locaties ziet defensie zelf als alternatief? Er zijn zoveel vragen en zo weinig
antwoorden.
- De gestelde onderzoeksvragen door bewoners zijn, na 2 maanden,
geclusterd. . Maar zijn er al antwoorden? Geen enkel
- PLAN B: Defensie heeft géén plan B. Wij wel.
- Conclusie: Uitstel van stemming tot onderzoeken klaar zijn is ons inziens
noodzakelijk

Gemiddeld en Piekvermogen van de radar(s) is cruciaal
Het is van cruciaal belang om via beloofde onderzoeken antwoord te krijgen hebben
op de vraag van het piekvermogen van de militaire Smart L radar fxxxx megaWatt) in
combinatie met piekvermogen van de KNMI radar (500kw). Hieronder een uitleg:

De krachtigste emissies van radiogolven worden opgewekt door radarsystemen. Opsporingsradars alsde Smart L werken met zeer hoge piekvermogens hebben meestal draaiende antennes, zodat het
tijdsgemiddelde stralingsniveau op ën plaats beperkt wordt. Toch kunnen in de omgeving van dergelijkeradars hoge blootstellitigen voorkomen, vandaar ook de veilige richtafstand van 1500 meter, waaraan inHerwilnen niet kan worden voldaan!. High Power Radars zoals SMART L werken met een hoog
gemiddeld vermogen. De straling van de meeste radars is gepulseerd. Pulsen van extreem korte duurworden uitgestuurd met een ritme van enkele honderden pulsen per seconde. Daarom is het uitgezondenpiekermogen gewoonlijk 1000 maal hoger dan het gemiddeld vermogen. Hiermee worden de soepele
ICNERP normen zeer fors overschreden, zonder ook maar van een voorzorgsprincipe te spreken.
haps:/Iwwwmiiieuiappurt.heJmi)ieuLhemas/eeiuiU-eeur-hchthindec?hemabesch jvine-niet-ieniserende-sraiin.pdt

Om dit in de context te zien hieronder 2 voorbeelden:
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- Verblïjven in een ruimte met gemiddeld 70 decibel geluidsniveau loopt een
mens gemakkelijk gehoorschade of permanente doofheid op, indien de
piekbelastïng boven de 120dB is gegaan.
- Een ander voorbeeld is de eerder genoemde quote van Godfried
Bomans: “Een statisticus waadde vol vertrouwen door een rivier die gemiddeld
één meter diep was. Hij verdronk.”

Onze zorgen zijn niet weggenomen als er alleen wordt gekeken naar gemiddelde
vermogens. Zie hieronder de link naar een recent artikel over 5G waarin ook
gesproken wordt over de pulserende 5G straling met piekmomenten:

https://www.telegraaf. nl/watuzegt/1596439823/5-g-niet-uîtrollen-voordat-de-
gezondheidsrisico-s-duidelijk-zijn

Dit artikel beschrijft het aspect van radiogolven dat minder vaak in de aandacht komt.
De normen die nu gelden, bepalen de gemiddelde intensiteit van straling, maar 5G
werkt ook, net als SMART L radar, met pulserende en gepolariseerde straling (phased
array). Dit komt erop neer dat er korte, maar veelvuldige piekmomenten in de straling
zitten. Juist dit aspect kan de risico’s weleens flink verhogen. De ICNIRP norm lijkt
vooral naar gemiddelde stralingswaarden te kijken op korte termijn. Niet naar
piekbelastingen en ook niet op lange termijn. Er zijn geen gezondheidsonderzoeken
gedaan, noch voor 5G noch voor de krachtîge SMART L radar op basis van deze zelfde
technologie.

En dan nog iets:
Wordt de Smart L radar straks ook voorzien van aanvullende radarsystemen tegen een
aanval van drones? Geeft dit dan ook weet aanvullende straling voor het cumulatief
effect? Juist dergelijke beschermingssystemen zorgen voor sterke verhoging van de
lokale stralingsniveaus, immers een drone-aanval gebeurt laag boven de grond.

Conclusie:
Krijgt het ministerie van Defensie Carte Blanche met een RCR, terwijl al deze
onzekerheden niet ziin onderzocht?

Alternatieve locaties en landsbelang
Inmiddels zijn de alternatieve locaties die door bewoners zijn opgegeven, geplot op de
landkaart. Zie de bijlage.
Er zijn door bewoners maar liefst 39 locaties opgegeven waarvan er naast Nieuw
Milligen zelf 36 locaties ten zuiden van Nieuw Milligen bevinden. 33 daarvan bevinden
zich ten zuid-westen van Nieuw Milligen, wat tot 8 november tot het officiële
zoekgebied behoorde.
En toen werd het zoekgebied beperkt tot de bekende postzegel.

Is het op zich eigenlijk al niet belachelijk dat een machtig apparaat als defensie aan
burgers vraagt om alternatieve locaties? Kan Defensie dat niet zelf? Het lijkt er
inderdaad op van niet.

Hoezo is Defensie in staat geweest om de Kamer te informeren over slechts;
alternatieve locatie op Gilze Rijen in 2012 naast referentie Herwijnen? Gebaseerd op
het TNO rapport uit 2012?
Eind 2014 met de aanschafnota van de 2 nieuwe radars was er nog geen grote
noodzaak tot verplaatsing; anders was dit in 2014 wel expliciet gemaakt.
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Dus wat ïs de waarde van dit rapport uit 2012?
Sterker nog, het TNO rapport van 2012 bevat afbeeldingen met radardekking, terwijl
SMART C radartechnologie nog in de ontwikkelingsfase zat (pas leverbaar in 2018).
Hoe kunnen deze afbeeldingen gebruikt worden om aan te geven waar deze radar
moet staan?
Zijn deze afbeeldingen wellicht gewoon gemaakt op basis van de bekende ouderwetse
MPR radartechnologïe van de radar in Nieuw Milligen?

Wat is nou echt de reden dat er niet veel meer locaties geschikt zijn dan alleen
Herwijnen, met een zeer hoge cumulatie van stralingsbronnen en een zorgwekkende
historie van spierziekten als ALS?

Het antwoord is ons duidelijk. Tunnelvisie.

levens blijkt uit dat de noodzaak van een goede ruimteverdedïging belangrijker is
voor de NAVO dan de laagtedekking van 1000 voet waarop het antwoord van de Stass
is gebaseerd vanuit het TNO rapport. https://www.maakindustrie.nI/radar-van-thales
zorgt-voor-onderschepping-ballistische-raket/
Wanneer de radar in Nieuw Millingen hoger wordt geplaatst voorkomt dit ook het
gebrek aan de laagtedekking. Waarom wordt belang gehecht aan een dekking op 1000
voet bij het noordelijk deel van de Randstad terwijl andere gebieden dan minder
dekking hebben?

De Smart L radar is bij uitstek aangeschaft om ballistische raketten te detecteren en
dus ook satellieten die hoog in de lucht tot buiten de damkring kunnen circuleren. Die
functie kan vanuit geheel Nederland vervuld worden!
Het landsbelang van het plaatsen van de Smart L radar hangt niet af van Herwijnen!
2 belangrijke zaken worden onnodig en onterecht aan elkaar verbonden.
We zijn samen met u zeer benieuwd naar de (overige) alternatieve locaties
aangedragen door Defensie zelf, zodat de RCR voor Herwijnen kan stoppen.

Overigens blijft het voor ons wel vreemd dat we (zonder tunnelvisie) toestaan dat
onze essentiële spionage satellieten uit Burum verplaatst mogen worden naar het
buitenland zodat 5G in Nederland kan worden uitgerold.
Kritisch gesteld: de economie t 5G = 900 miljoen) is belangrijker dat de veiligheid f=
landsbelang?) en de veiligheid is weet belangrijker dan onze gezondheid...

Gebundeld overzicht van ingediende vragen bewoners.
Inmiddels zijn de meeste vragen van bewoners onlïne gezet in een gebundeld
overzicht (zie bijlage). U kunt goed lezen welke zorgen er leven bij de bewoners, en
hoe hoog het kennisniveau van Herwijnen ondertussen is geworden.
Einde!ïjk, na veel reminders en kritische vragen vanuit u, komt er wellicht meer
transparantie. Helaas is geen enkele vraag al beantwoord. En dat terwijl deze vragen
al 4 — 8 weken in bezit van defensie zijn. Uiteraard gaat het nu om het gedegen en
ordentelijk onderzoek en juiste beantwoording van alle onderzoeksvragen.

Onderzoeken van Defensie nog niet klaar, wacht met stemmen
De belangen en uitkomsten van de onderzoeken zijn gelukkig met de moties van de
Tweede Kamer en het debat in de Eerste Kamer goed op scherp gezet. Geen schop de
grond in voordat.
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Deze onderzoeksresultaten. zouden toch juist meegenomen moeten worden in de
besluitvorming, ook door de Eerste Kamer? Hoe kan er gestemd worden over een RCR
als de impact niet goed is onderzocht? En het kost nauwelijks meertijd om even te
wachten, de onderzoeken kunnen elk moment klaar zijn.

HET PLAN 8
In de plenaire vergadering is meermaals gevraagd aan de Stass of Defensie een Plan B
heeft, voor het geval de RCR niet wordt goedgekeurd, of wanneer de Raad van State
de plaatsing van de Radar in Herwijnen verbiedt. De Stass heeft geen plan B, maar
gaat uit van een correct volgen van de RCR procedure zodat plan 8 niet nodig is. Onze
brieven van de afgelopen 8 weken mogen toch duidelijk maken dat er meer dan
votdoende aanleiding is om de correctheid van de procedure in twijfel te trekken.
Zoals eerder gesteld staat daarom het Bewonerscomité Radar Nee sterk in een RvS
procedure. Daarmee is vertraging van plaatsing van de Radar een reëel risico.
Daarom, wij zijn namelijk niet tegen de radar, hebben wii zelf een voorstel voor een
plan 8.

- plaats in het landsbelang, én vanwege snelheid, de radar op één van de
tientallen aangegeven alternatieve locaties. Een militaire locatie ligt hier voor de
hand gezien de tijdslijn.
- De SMART L radar is binnen 1 maand verplaatsbaar (zie aanschafmotie uit
2014) en weet elders op te bouwen; dus daarmee is Defensie flexibel naar de
toekomst.
- Neem de tijd voor een gedegen onderzoek voor een betere alternatieve
locatie niet in Herwijnen. Herwijnen heeft al één radar.

Conclusie: Stel de stemming uit tot onderzoeksresultaten klaar zijn
Met alle bovenstaande argumenten voorzien van bewijs, plus ons eigen voorstel voor
een plan B is het naar onze mening nu nog niet de tijd om te stemmen over een RCR.
De RCR is niet nodig en vergroot de kans dat de radarplaatsing vastloopt in de
wettelijke procedure. (zie ook onze brief van 1 December). Dit zal leiden tot nog meer
onnodig tijdverlies, na de 1,5 jaar die Defensie al heeft verloren tot nu toe.
We wensen u een weloverwogen besluit toe.

Met vriendelijke groet,

Bewonerscomité Radar Nee
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doc 1614

Van: Visser, B, Drs.
Verzonden: zondag 1 december 2019 23:58
Aan: L/HDB
CC: (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool;

AL/BSG
Onderwerp: Re: Opmerkingen bij tweede Mail aan EK van 24-11

0k hoor graag zsm morgen de nog openstaande punten1 maar ook of alles is beantwoord. LvNL en de
radars wil ik ook een duidelijk antwoord op, men noemt het în de stukken van deze mensen een
reserveradar. Andere vraag zijn deze mensen nu wel of niet benaderd voor een gesprek?

Met vriendelijke groet,

Barbara Visser

> Op 30 nov. 2019 om 23:21 AL/HDB
mindef.nl> het volgende geschreven:

>

>

>

>

>

> <Herwijnen comments tweede mail aan EIK 24-11.docx.attachctrl>
> <Afl00001.txt.attachctrl>
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Van: Visser, 8, Drs.
Verzonden: zondag 8december 2019 10:23
Aan: -

______

/AL/HDB
CC: !AL/BSG; (LD), Drs. EMSD,

BS/AL/BSG/Mobpool
Onderwerp: Fwd: Brief aangaande radarlocaties Herwijnen
Bijlagen: imageoo5.png; Afl00001 .htm; Afl00001 .htm; Afl00002.htm; Brief 201910039

Radarlocaties Herwijnen_def.pdf; Afl00003.htm; Afl00002.htm; Afl00004.htm

Dag

Dank, wat doen we met deze brief? Wat is het advies? Publicatie op website met duiding?

Met vriendelijke groet,

Barbara Visser

Begin doorgestuurd bericht:

Van:’ (AL/BSG” ___)mindef.nl>
Datum: 6 december 2019 om 16:27:08 CET
Aan: “Visser, B, Drs.” ‘mindef.nl>
Onderwerp: FW: Brief aangaande radarlocaties Herwijnen

In hardcopy in je post

Met vriendelijke groeten,

t
secretaresse staatssecretaris Defensie

PKCI Kalvermarkt 321 2511 CBj Den Haag IkamerA 115

Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag MPC 58 B
T: )

- @mindefn1

Denk bij een bezoek aan het Ministerie aan een egitimatiebewijs

(AL/HDB
Verzonden: vrijdag 6 december 2019 15:52
Aan: ,BS/AL/BSGc )mindef.nI>
Onderwerp: Fwd: Brief aangaande radarlocaties Herwijnen

Wil je de bijlage printen en nog in het Herwijnen mapje stoppen
Nice weekend
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Van:
Verzonden:
Aan:
cc:

Onderwerp:

Visser, B, Drs.
zaterdag 30 november 2019 23:21

L/HDB
AL/BSG;i Z(LD), Drs. EMSD,

doc 1615

1
L
BS/AL/BSG/Mobpool
Re: Nabrander Radar Herwijnen: Er is geen systematisch onderzoek gedaan door
Defensie. Brief stass 22 nov niet correct

Daar moet antwoord op hebben.
kun je zsm reageren?

Ik moet ook antwoord hebben op Thales rapport, staat niet in bundel! Wat is rapport, wat zegt het,wat doen we ermee ihkv procedure en cumulatieve effecten etc? Waarom dit rapport, wat betekent hettov vorig rapport etc

Verstuurd vanaf mijn iPhone

> Op 30 nov. 2019 om 23:11
mindef.nl> het volgende geschreven:

>

AL/H DB

> Er is een rapport van THALES waarin ze aangeven dat het stralingsniveau Iets hoger is geworden.
Het blijkt daardoor dat er iets grotere veiligheidsmarges rond de radar nodig zijn, maar dat deze
marges nog steeds ruim binnen de normen vallen.
> TNO neemt de nieuwe afstanden mee in het onderzoek naar cumulatieve effecten.
>

> Ongetwijfeld staat daarover iets in de eerste mail, maar het is van
> belang te horen of daar nog meer in staat
>

>

>

>

>

>

>.

> Directeur Integraal Beleid
> +31
>

» Op 30 nov. 2019 om 22:15 heeft Visser, B, Drs, <
geschreven:
»

-nindef.nl> het volgende

» Dag nav je mail net. Gisteren ook al om gevraagd. Ik mis in de bundel ook de antwoorden opmail Partij voor de dieren, klopt dat?
»

» Verstuurd vanaf mijn iPhone
»

» Op 29 nov. 2019 om 23:08 heeft Visser, B, Drs. <
geschreven:
»

nindef.nt> het volgende

» En welke informatie van vanmiddag doelen ze op? Blijkbaar hoge stralingsniveau, kunnen we
daar achter komen?
»

» Verstuurd vanaf mijn iPhone
»

» Op 29 nov, 2019 om 22:47
het volgende geschreven:
»

»

AL/BSG < nindef.nl>
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»

» Verstuurd vanaf mijn iPhone
»

» Begin doorgestuurd bericht:
»

»

»

»

»Van:
» < t:gmail.com<mailto:r gmail.com»
» Aan: “EK-voorzitter”
» <voorzitter@eerstekamer.nl <mailto t voorzitter@eerstekamer.ni»,
» “voorzitter@tweedekamer.nl<mailto:voorzitter@tweedekamer. nl>’
» <voorzitter@tweedekamer.nl<mailto:voorzitter@tweedekamer.nl»,
» ‘t

» < ieerstekamer.nl<mailto: :@eerstekamer.nl»
» Onderwerp: Nabrander Radar Herwijnen: Er is geen systematisch
» onderzoek gedaan door Defensie. Brief stass 22 nov niet correct
»

»

» Geachte Leden van de Eerste Kamer vaste kamercommissie Defensie,
»

»

»

» Na onze eerste mail van deze middag (24 nov) met het schokkende nieuws over het huidige
hoge stralingsniveau, sturen we nog een nabrander in reactie op de brief van de stass van afgelopen
vrijdag 22 November.
»

»

»

» Als het gaat over het claimen van systematisch onderzoek naar een locatie voor de radar door
de stass hebben wij de volgende opmerkingen en bedenkingen:
»

Voor het zoeken van een alternatieve locatie voor Nieuw Milligen is naast Herwijnen
slechts één geografisch alternatief (in 2012 door TNO) onderzocht: Gilze Rijen; dat kun je toch geen
structureel systematisch onderzoek noemen door Defensie, waarop de RCR vanwege nationale
veiligheid is gebaseerd?
»

» Hoe kan Defensie claimen een systematisch onderzoek te hebben gedaan terwijl zij pas
op 8 november 2019 een alternatief zoekgebied hebben kunnen vaststellen met de grootte van een
“postzegel”? In bijgevoegde powerpoint (3 slides) wordt ook heel goed duidelijk dat het “ideale
zoekgebied” absurd klein is gekozen...wat ons betreft lijkt het erop dat een zoekgebied is gedefinieerd
waarbinnen Herwijnen de voorkeur heeft. Dat is niet systematisch onderzoeken, maar systematische
manipulatie.
»

Daarnaast klopt het dat de locatie Herwijnen gemakkelijk te verwerven was, maar dat er
draagvlak was vanuit de gemeente Lingewaal is een ongeloofwaardig fantasieverhaal. Niemand
binnen de gemeenteraad is in 2016 of 2017 op de hoogte geweest van dit traject. Pas in voorjaar 2018
zijn raadsleden door de burgers uit Herwijnen op dit dossier gewezen. Alleen het 3 koppig college was
op de hoogte.
»

Vervolgens heeft de gemeenteraad van Lingewaal heeft in oktober 2018 unaniem NEE
gestemd tegen de militaire radar en het wijzigen van het bestemmingsplan om motiverende redenen
(zie bijlage). Defensie had gehoopt op een appeltje-eitje procedure en heeft veel relevante informatie
achter gehouden om zo vast te kunnen houden aan de locatie Herwijnen.
»

» Ten slotte geeft de Stass in haar uitleg aan:
»

» “Als eerste stap bij de noodzakelijke vervanging van de twee radarstations is gekeken naar de
mogelijkheid de bestaande radars te Wier en Nieuw-Milligen te vervangen. Voor de radar in Wier was
dit mogelijk. Voor de radar in Nieuw- Milligen was dit binnen de eisen echter niet mogelijk”.
»
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>» Echter,..de-stas zou n.a.v. vragen uit de 2e.Kamer (AO 4September) nog een onderbouwing
geven waarom de radartoren in Nieuw Milligen technisch niet op minimaal 60 meter hoogte kan
worden gebouwd. Dit is nog niet gebeurd.
»

» “Als tweede stap is er daarom in 2012 voor gekozen te zoeken naar een meet zuidwestelijk
gelegen alternatief voor Nieuw-Milligen. Hierbij is het TNO onderzoek van 2012 gebruikt.
»

»> Waarom wordt dan in de aanschafnota van 29 oktober 2014 gesproken over het project
Vervanging Medium Power Radar (MPR) door 2 Smart L radars in Wier en Nieuw Milligen? (zie bijlage).
Herwijnen wordt nergens genoemd.
»

» Verplaatsing was een mogelijke optie maar geen essentiële voorwaarde voor de aanschaf van
de 2 Smart L radars. Ondertussen wordt door defensie en de stass deze essentie wel geclaimd.
»

» Ook alle bovenstaande informatie, plus de informatie van heden middag, is voor ons bewoners
ondertussen de druppel. Het is genoeg zo. Het complete dossier zit vol desinformatie, achtergehouden
informatie die wij als bewoners boven tafel krijgen, en vol poging tot manipulatie door defensie.
»

» Wij vragen dan ook nogmaals dat u, als controlerend orgaan van de Tweede Kamer en regeringde uitvoering van deRCR niet goedkeurt, en besluit dat de RCR direct moet stoppen en niet pas na
onderzoek van alternatieve locatiesl Herwijnen is geen ideale locatie.
»

» Met vriendelijke groet, en altijd tot extra toelichting bereid,
»

»

»

»

»

»

»

» Bijlagen
»

» - Besluit gemeente lingewaal tegen wijziging bestemmingsplan
»

» - Powerpoint radar radius locatie gebied met uitleg, glasheldere afbeeldingen
»

» - Brief Stass 22november
»

- TNO Rapport 2012
»

» - Aanschafnota SMART L Radars
» <onderbouwing gemeenteraad lingewaal unaniem tegen
» plaatsingradar.pdf.attachctrl> <Afl0000l .htm.attachctrl>
» <Afl00001 .htm.attachctrl> <Afl00002. htm.attachctrl> <RADAR radius
»> locatie gebied in Europa final.pptx.attachctrl>
» <Afl00003.htm.attachctrl> <Afl00002. htm.attachctrl>
» <Afl00004.htm.attachctrl> <Brief Stass Visser aan Eerste kamer 22
» nov 2019.pdf.attachctrl> <Afl00005 .htm.attachctrl>
» <Afl00003.htm.attachctrl> <Afl00006. htm.attachctrl> <TNO Rapport
» 2012 alternatieve locatie Gilze Rijen.pdf.attachctrl>
» <Afl00007.htm.attachctrl> <Afl00004.htm .attachctrl>
» <Afl00008.htm.attachctrl> <Aanschafnota SMART L radar
» 2014.pdf.attachctrl> <Afl00009.htm.attachctrl>
» <Afl00005.htm.attachctrl> <Afl0001O.htm .attachctrl>
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doc 1617

Van: Visser, B, Drs.
Verzonden: dinsdag 12november2019 04:30
Aan: L/HDB
Onderwerp: Re: E-mail van het lid inzake RCR Herwijnen [PRDF-1 1010006)

Wel gekregen, maar niet naar gekeken. Nu pas.

Met vriendelijke groet,

Barbara Visser

Op 11 nov 2019 om 16 28 1 L/HDB< mindef ni> het volgende
geschreven:

Barbara, ik neem aan dat je dit van hebt ontvangen, maar voor de
zekerheid nog even het advies van mij (in bijlage) en de reactie van de LA die daarna
ook nog is geschreven (in maiftrail)

From: 1 Pels Rijcken @pelsriicken.nl> On Behalf Of
• 1 Pels Rijcken
Sent: maandag 11 november 2019 15:20
To: BS/AL/DJZ/Cl B5T mindef.nl>
Cc: ‘ ÔL/HDB mindef.nl>;
BS/AL/D]Z mindef,nl>; ,, BS/ALIDJZ/Cluster WR @mindef.nI>;

1. BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>
Subject: RE: E-mail van het lid Nicolaï inzake RCR Herwijnen [PRDF-11010006]

Geachte heer • beste

In het mailbericht van het Eerste Kamerlid = wordt het juridisch kader op zichzelf
juist geschetst.
Tegen het besluit om de Rijkscoördinatieregeling toe te passen staat geen zelfstandig
beroep open. Beroep is pas mogelijk op het moment dat het kader van die
Rijkscoördinatieregeling een inpassingsplan is vastgesteld (en een omgevingsvergunningvoor de bouw en gebruik is verleend).
Op de voorbereiding van zo’n inpassingsplan is înderdaad de openbare
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Awb van toepassing, en dus moet er
eerst een ontwerp-inpassingsplan ter inzage worden gelegd, Daartegen kan door een
ieder kan een zienswijze worden ingediend. Tegen de definitieve vaststelling van het
inpassingsplan staat rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State.

Met betrekking tot de Inschatting van het Eerste Kamerlid dat het hele traject nog zekerminimaal twee jaar in beslag zal nemen, merk ik op dat dit in de praktijk waarschijnlijk
wel iets sneller kan. Op zichzelf is juist dat, alvorens een ontwerp-inpassingsplan ter
inzage kan worden gelegd, alternatieven moeten worden onderzocht, en dat dat enige
tijd zal vergen. Vervolgens kan echter binnen circa drie maanden het definitieve
inpassingsplan worden vastgesteld. Vervolgens staat beroep open bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dat beroep heeft echter geen automatisch
schorsende werking, en het inpassingsplan wordt dan ook in beginsel reeds van kracht
na afloop van de termijn voor het instellen van beroepschriften (zes weken). Om de
inwerkingtreding van het inpassingsplan te voorkomen kunnen verzoeken om voorlopige
voorziening worden ingediend, maar als die worden afgewezen, treedt het
inpassingsplan in werking. Als de voorzieningenrechter van de Raad van State besluit

[Paginanummer]



4

om het ippassingsplan te schorsen, treedt dat inpassingsplan nog niet in werking, en
moet de bodemprocedure worden afgewacht. Voor de Raad van State geldt daarbij
echter op grond van artikel 8.3, tweede lid, van de Wro een termijn van zes maanden na
ontvangst van het verweerschrift.
Tegen die achtergrond deel ik niet de inschatting van het Eerste Kamerlid dat het hele
traject nog zeker minimaal twee jaar in beslag zal nemen. Het traject zal minimaal een
jaar in beslag nemen, en maximaal twee jaar.

Vervolgens vraagt het Eerste Kamerlid zich af of Defensie niet veel beter af is met een
andere locatie waar geen (grote) tegenstand van de gemeente en bevolking is te
verwachten.
Vanuit juridisch oogpunt moet ik die vraag ontkennend beantwoorden. Immers, als
thans zou worden besloten tot een andere locatie voor het radarstation, moet dr de
hele ruimtelijke procedure vanaf het begin worden gevoerd. Dat betekent een geheel
nieuw onderzoek naar alle ruimtelijke aspecten van het radarstation op de dan beoogde
locatie, en vervolgens de reguliere procedure van totstandkoming van een
bestemmingsplan. Tegen dat bestemmingsplan staat vervolgens ook weer beroep open
bij de Raad van State, maar dan geldt niet de verkorte beslistermijn. Met andere
woorden, als voor een alternatieve locatie zou worden gekozen, staat vast dat daarmee
veel meer tijd is gemoeid dan met een inpassingsplan voor de locatie Herwijnen.

Ten slotte, wat betreft de veronderstelling van het Eerste Kamerlid dat als uit het
alternatievenonderzoek zou blijken dat er ook een andere geschikte locatie blijkt te zijn,
dan niet meer wordt voldaan aan de in artikel 3.35 Wro vervatte voorwaarden voor
toepassing van de Rijkscoördinatieregeling: dat is onjuist. Artikel 3.35 van de Wro
vraagt voor toepassing van de Rijkscoördinatieregeling (en de totstandkoming van een
rijksinpassingsplan) niet dat er geen alternatieven zouden mogen zijn. De enige
voorwaarde voor het volgen van de rijkscoördinatieprocedure en voor het vaststellen
van een rijksinpassingsplan is dat er sprake is van de ‘verwezenlijking van een
onderdeel van het nationaal ruimtelijk beleid’. Uit de parlementaire geschiedenis volgt
dat “klassieke nationale projecten en activiteiten die betrekking hebben op ‘s lands
veiligheid”, waaronder “landsverdediging”, onder het criterium “een goede nationale
ruimtelijke ordening” vallen en daarmee dus van nationaal belang zijn.

Zie Kamerstukken II 2002/03, 28 916, nr. 3, blz. 38 en 52.

Dat is bij het radarstation Herwijnen zonder twijfel het geval, en andere voorwaarden
voor toepassing van een rijkscoördinatieprocedure zijn er niet. Er is niet alleen niet
vereist dat er geen alternatieven zouden zijn, maar bijvoorbeeld is ook niet vereist dat
de besluitvorming op lokaal niveau moet zijn vastgelopen of iets dergelijks. Het is een
rechtstreekse bevoegdheid van het Rijk om — als het gaat om nationaal ruimtelijk beleid
— de rijkscoördinatieprocedure toe te passen. In de praktijk gebeurt dat ook veelvuldig
door de minister van EZK, waar het gaat om windturbineparken.

Groet,

1 1

Van: nindef.nla iiindef.nl>
Verzonden: maandag 11 november 2019 14:04
Aan: Pels Rijcken < r@pet5ruIcn>
CC: mindef.nI; @mindef.nI jef.nl’

_____

rnindef.nl
Onderwerp: FW: E-mail van het lid inzake RCR Herwijnen

Beste
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Zoals besproken. Graag jullie appreciatie van de email van het lid van de Partij voor de
Dieren hieronder.

Met groet,

Hoofd Cluster Eestuurs-, Straf- en Tuchtrecht

Directie Juridische Zaken
Ministerie van Defensie
PKC 1 Spul 32 1 2511 BS 1 Den Haag
Postbus 20701 1 2500 ES Den Haag MPC 588

mindef.nI
www.defensienl

From: L/BSG
Sent: maandag 11november2019 13:13
To: B5/AL/DJZ/Cl BST jEpindef.nl>; BS/AL/DJZ/ClusterWR

mindef.nl>
Cc: BS/AL/DJZ mindef.nl>; iZZ CORE, MA,
B5/AL/HDB mindefnl>
Subject: FW: E-mail van het lid inzake RCR Herwijnen

Dag en

Zojuist met besproken dat ik jullie deze informatie stuur met het verzoek hiernaar
te kijken. Onderstaande mail heb ik afgelopen vrijdagavond van een EK-lid ontvangen
en bij uitgezet. Wellicht hadden jullie hier dus al iets van gezien. ç heeft
vanochtend bijgevoegd advies van de LA en bijgevoegde mail met een reactie van EZK
aan mij doorgestuurd. Ik heb echter nog geen advies ontvangen hoe ik op onderstaande
mail moet reageren. Wat klopt van hetgeen de Partij voor de Dieren zegt en wat niet en
waarom niet?

Ik zit zelf onvoldoende in de Wro om hier een appreciatie op te geven. Mag ik daarom
jullie vragen om hiernaar te kijken?

Helaas is er enige haast bi] geboden, omdat er vanmiddag gesprekken plaatsvinden
tussen EK-leden onderling over dit onderwerp.

Alvast hartelijk dank voor jullie hulp.

Met vriendelijke groet,

Begin doorgestuurd bericht:

Van: eerstekamer.nl>
Datum: 8 november 2019 om 13 :41:17 CET
Aan: eerstekamer.nl>, [

eerstekamer.nl>
Onderwerp: E-mail van het lid inzake RCR Herwijnen
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Geachte leden van de commissies BDO en IWO,

Op verzoek van het lid (Partij voor de Dieren) stuur ik onderstaande e-mail
aan u door.

Vriendelijke groet,

Stafmedewerker Internationaal
Kamercommissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking

Eerste Kamer

M
E
1

Begin doorgestuurd bericht:

Van:
Datum: 7 november 2019 om 18:14:01 CET
Onderwerp: radarstation
Aan de leden

Aan het slot van de bijeenkomst met de staatssecretaris over het radarstation kwam
naar aanleiding van de vraag van Christine kort aan de orde welke procedures er
mogelijk zullen komen als de gemeente en belanghebbenden gaan Uwarsliggen.
Ik heb het een en ander uitgezocht; het is een ingewikkelde materie.

Er zijn de volgende besluiten aan de orde:

1. Het besluit om met toepassing van artikel 3.35 Wet op de ruimtelijke ordening
(Wro) de gemeenteraad en B&W opzij te schuiven en hun bevoegdheden over te
nemen, en ook om te bepalen dat de uitoefening van bevoegdheden wordt
gecoördineerd.

2. Het vaststellen van een inpassingplan (wijziging bestemmingsplan)

3. Het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw en het gebruik.

4. Mogelijk nog andere besluiten (kapvergunning als bomen in de weg staan;
ontheffing voor zwaar transport ...)

De Rîjkscoördinatieregeling heeft alleen betrekking op de besluiten 2 en 3. Mogelijk
kan het gemeentebestuur dus nog dwarsbomen bij besluiten als bedoeld onder 4
wat weet tot extra vertraging zal leiden.

Tegen besluit 1 staat geen apart beroep open. Wel kan bij de totstandkoming van
en het beroep tegen de besluiten 2 en 3 aangevoerd worden dat er onvoldoende
grondslag was om de gemeente buiten spel te zetten en niet aan de voorwaarden
voor toepassing van artikel 3.35 Wro is voldaan.

Op grond van artikel 8.3 van de Wro worden het inpassingsplan en de
omgevingsvergunning als één besluit gezien. Ze worden gezamenlijk voorbereid.
Terwijl normaal tegen de omgevingsvergunning eerst beroep bij de rechtbank zou
open staan en daarna hoger beroep bij de Raad van State, heeft de wetgever
bepaald dat tegen het besluit ter uitvoering van artikel 3,35 eerste lid Wro
rechtstreeks beroep open staat op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
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State. Aangeiien het inpassingplan en de omgevingsvergunning samen als één
besluit worden gezien, kunnen de belanghebbenden dus na vaststelling van dat
besluit alleen naar de Raad van State.
Deze procedure zal zeker meer dan een jaar in beslag nemen. Er staat zes weken
beroepstermijn open, dan moet de staatssecretaris nog een verweerschrift indienen
en daarna heeft de Raad van State vervolgens zes maanden de tijd, maar dat haalt
de Raad nooit (in de Wro staat voor een gewoon bestemmingsplan een jaar, maar
daargaatde Raad bijna altijd ruim meteen half jaar overheen).

Bij de voorbereiding van het inpassingsplan en de omgevingsvergunning geldt de
uniforme openbare voorbereidingsprocedure die in de Algemene wet bestuursrecht
is geregeld.

Burgers hebben daarbij inspraak over een concept-besluit dat ter inzage moet
worden gelegd. De staatssecretaris kan zo’n concept pas maken als eerst alle
alternatieven onderzocht zijn. Daar is tijd mee gemoeid. Dus valt aan te nemen dat
ze nog wacht met het indienen van een aanvraag totdat ze weet dat er geen
redelijke alternatieve locaties zijn.

-

Als de procedure formeel wordt gestart, geldt vervolgens een termijn van zes
maanden en als het besluit is genomen, staat beroep open op de Raad van State.
Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om schorsing wordt ingediend, blijft
het inpassingplan buiten toepassing totdat op dat verzoek is beslist. Als de
Voorzitter het verzoek inwilligt, blijft het plan buiten werking totdat op het beroep
is beslist. Ook de omgevingsvergunning kan geschorst worden.

Als hangende het beroep het besluit geschorst wordt, mag niet met bouwen
begonnen worden.

Als ik het zo overzie, gaat het hele traject nog zeker minimaal twee jaar in beslag
nemen en dat roept de vraag op of Defensie niet veel beter af is met een andere
locatie waar geen (grote) tegenstand van de gemeente en bevolking is te
verwachten.

In ieder geval lijkt het onze fractie zinvol om toestemming aan te houden totdat het
onderzoek van de alternatieve locaties is afgerond.

Als er immers een andere ook geschikte locatie blijkt te zijn, wordt niet voldaan aan
de in artikel 3,35 Wro vervatte voorwaarde voor toepassing van de
Rijkscoördinatieregeling en is het rechtens onaanvaardbaar dat reeds nu inbreuk
gemaakt wordt op de bevoegdheden van de gemeente.

Wij moeten als Eerste Kamer toetsen of aan de voorwaarden voor toepassing van
artikel 3.35 Wro voldaan is, net zoals een rechter dat op een later moment zal
moeten doen.

Daartoe is het noodzakelijk dat vast staat dat er geen alternatieven zijn.

Als wij op dit moment nog niet het groene licht geven is er overigens van een
onaanvaardbaar tijdverlies geen sprake omdat de staatssecretarïs zelf ook pas
verder kan met de start van de formele procedure als het onderzoek van de
alternatieven is afgehandeld.

Fractie Partij voor de Dieren
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doc 1619

Van: Visser, B, Drs.
Verzonden: donderdag 31 oktober 2019 23:45
Aan: L/HDB
CC: [ (LD), Drs. EMSD, B5/AL/BSG/Mobpool;

1 AL/BSG; 1 B5/AL/HDB/Belmdwrs; BS/AL/DCO
Onderwerp: Re: Plan van Aanpak Radarstation Zuid (Herwijnen)

Maar niet inhoudelijk dus.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 31 okt. 2019 om 23:37 L/HDB <1 mindef.nl> het volgende
geschreven:

Barbara

Dat zit verwerkt in paragraaf 1.5 (participatie) en in de planning (laatste bijlage)

Directeur Integraal Beleid
+31

Op 31 okt. 2019 om 22:52 heeft Visser, B, Drs. < nindef.nl> het volgende geschreven:

Dag

Ontbreekt het communicatie plan nu?

Met vriendelijke groet,

Barbara Visser

Op 31 okt. 2019 om 17:30 L/HDB
mindef.nl> het volgende geschreven:

Barbara,, Ik heb de documenten zelf nog niet gezien in deze vorm
maar omwille van de tijd stuur ik ze vast door

Directeur Integraal Beleid

Begin doorgestuurd bericht:

Van: DMO/PRO]N/STGP11
@mindef.nl>

Datum: 31 oktober 2019 om 16:55:06 CET
Aan:” L/HDB”

‘nindef.nl>
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doc 1620

Van: Visser, B, Drs.
Verzonden: woensdag 30 oktober 2079 00:30
Aan: L/HDB
CC: L/BSG; BS/AL/HDB/Belmdwrs
Onderwerp: Re: Herwijnen info mbt EK vragen

Dag •
Tbv voorbereidingen ook op overleg de mails van deze actiecomité en eerdere mails beoordelen op onjuistheden en
weerleggen. En zoals gevraagd reageren ook op hun mails met ontvangstbevestïging met reëel tijdpad.

In dit kader, checkvraag in laatste brief hebben we staan 2015 als de locatiekeuze voor Herwijnen. In eerdere brief
staat dit, daar slaat men nu op aan als onjuistheid ook.
We hebben zelf in 2015 ons oog op Herwijnen laten vallen neem ik aan en in 2016 formele aanvraag gedaan, klopt
dat?

Op 22 april 2016 heeft het ministerie van Defensie bij de voormalige gemeente Lingewaal een principeverzoek
ingediend om ten behoeve van de bouw van een militair radarstation mee te werken aan een wijziging van het
bestemmingsplan. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in reactie hierop laten weten positief te
staan tegenover het verzoek en heeft de wijziging in gang gezet. In zijn openbare vergadering van 11 oktober 2018
heeft de gemeenteraad van Lingewaali echter besloten om het bestemmingsplan ‘Broekgraaf 1’, waarmee werd
beoogd aan het gelijknamige perceel de bestemming ‘maatschappelijk- militaire zend- en ontvangstinstallatie’ toe te
kennen, niet vast te stellen fKamerstuk 27830, nr. 271, p. 17). De raad heeft daarbij onder andere overwogen dat
vaststellen van het plan niet tot ‘een goede ruimtelijke ordening’ zou leiden. Daarnaast vindt de raad dat
onvoldoende inzicht is gegeven in de effecten voor de volksgezondheid.

Met vriendelijke groet,

Barbara Visser

Op 29 okt. 2019 om 15:43 L/HDB < mindef.nl> het volgende
geschreven:

Barbara

Tijdigheid is cruciaal. Het is weliswaar niet zo dat we aftellen tot de dag dat de radar niet reparabel
defect raakt, maar het risico dat de radar defect raakt bestaat wel.

Als de RCR wordt afgewezen en we aan het einde van de uitvoering van de onderzoeken een
Kamerbrief moeten sturen, moeten wachten op Kamervragen en die moeten beantwoorden waarna
er een vergadering of zelfs debat over moet worden gehouden, gaat snel 6 tot 8 weken verloren

Directeur Integraal Beleid

Op 29 okt. 2019 om 15:31 heeft Visser, B, Drs. < tindef.nl> het volgende geschreven:
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Het gaat om de kernuraag waarom niet eerst onderzoeken en dan RCR, wanneer zijn
de onderzoeken afgerond?
En zoals geappt de communicatie moet echt beterl

Met vriendelijke groet,

Barbara Visser

Op 29 okt. 2019 om 15:28 AL/HDB
mindef.nI> het volgende geschreven:

Radarbeelden worden verstoord door individuele
windturbines en windmolenparken. Dit geldt in
beginsel voor alle windmolens en zowel voor militaire
als voor civiele radarsystemen.
De SMART-L heeft technische voorzÏeningen om
verstoring door windturbines te mitigeren. De
nieuwe radar is daarmee beter bestand tegen
verstoring door windmolenparken dan de oude
(MPR) radar. Het is echter onmogelijk om een
radar 100% ongevoelig te maken voor verstoring
door windmolenparken. Een windmolen zal altijd
een zeker negatief effect hebben op de
radarbeelden. Maat de omvang van het aantal
windmolens en de hoogte van de windmolens
speelt ook een rol. Het aantal molens en de
hoogtes van de windmolens in Flevoland is
beduidend hoger in vergelijking met die in de
omgeving van Herwijnen

Windparken Flevoland versus omgeving
Herwijnen

• De 3 windmolens bij Geldermalsen worden
ongeveer 125 meter hoog (ashoogte).

• De 11 windturbines bij Deil worden
ongeveer 140 meter hoog (ashoogte).

• Bij deze ashoogte komt nog de wieklengte
van ongeveer 60-70 meter bij. Tiphoogte
voor Geldermalsen wordt dus maximaal ca.
195 m, en voor Deil ca. 210 m.

• Ter vergelîjking in Flevoland: windptan
Blauw bestaat uit 60 turbines met een
maximale tïphoogte van 248 m, windpian
Groen bestaat uit 90 turbines met een
maximale tiphoogte van 248 m.

• Er is op beide locatïes verstoring. Echter, de
goede dekking vanaf Herwijnen richting de
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Randstad, zuidwesten, zuiden en oosten
door de vrije zïchtlijnen weegt operationeel
op de nadelen van de verstorîng door
windmolens bij Deil en Geldermalsen.

Verkeersleidingsradars (MASS) zijn ongeschikt voor
verdedigingstaken (Wier en Nieuw Mililgen).

1. De verkeerleidingsradars die verspreid door het land
zijn gekoppeld binnen het
luchtgevechtsleidingsnetwerk hebben per radar een
bereik van maximaal GONm. Detectie van militaire
(snelle) dreiging geeft met deze radars onvoldoende
waarschuwingstijd voor verdedigingsmaatregelen.
Luchtverdedigingsradars zoals de SMART-L
beschikken over, een grote detectieafstand waardoor
de Luchtgevechtiefding in staat is
verdedigingsmaatregelen te nemen.

2. De verkeersleidingsradars hebben geen mogelijkheid
om hoogte te bepalen zonder “medewerking” van het
te detecteren vliegtuig. Hoogtebepaling vindt plaats
door het ondervragen van de transponder aan boord
van het toestel, deze geeft een antwoord waarin
naast identificatiecodes ook de hoogte wordt
aangegeven. Dit systeem is voor
verdedigingsdoeleinden niet acceptabel. Een vijandig
vliegtuig werkt vanuit tactisch oogpunt zonder
transponder om detectiemogelijkheden te
minimaliseren. De luchtgevechtsielding van de
Koninklijke Luchtmacht werkt daarom primair met
3d-radars, deze kunnen plaats, snelheid en hoogte
bepalen zonder afhankelijk te zijn van
“medewerking” van de systemen aan boord van het
te detecteren vliegtuig.

Zolang de radar nog niet is vervangen bestaat dagelijks het
risico op uitval. Bij uitval zal de dekkingsgraad afnemen,
wat een negatief effect heeft op de bewaking van het
nationale luchtruim. Beperkingen in deze taakstelling zullen
voornamelijk plaatsvinden in het Midden en Zuiden van
Nederland.
Deze beperkingen zijn niet zo maar en slechts ten dele op
te lossen. We zijn dan aangewezen op het gebruik van
Belgische en Duitse radars. Deze radars vullen echter niet
de volledige dekkingsgraad van het Nederlands luchtruim
aan en kunnen alleen worden gebruikt, indien zij
beschikbaar zijn.

Vervanging radar op een betere locatie dan Nieuw Milligen,
is ingegeven t.b.v. de nationale veiligheid.
Daarnaast wordt door verplaatsing van de radar het
mogelijk windmolens te plaatsen waar die op de radar van
Nieuw Milligen tot teveel verstoring zou leiden.
Nu de procedures van vervanging radar langer duurt dan
beoogd, komt realisatie van windmolens ook in de knel. Zo
lang Defensie afhankelijk is van Nieuw Milligen kunnen de
winmolenparken in Flevoland niet worden gerealiseerd.
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Vertraging van de windmolenparken heeft negatief effect op
de businesscase voor deze win parken, door het mogelijk
wegvallen van subsidie. De subsidievoorwaarden houden in
dat maximaal 4 jaar na deze subsidiebesluiten de
windturbines in productie moeten zijn en daarmee dus het
windpark moet zijn gerealiseerd. Na subsidieverlening kan
deze termijn, in geval van vertraging die niet aan de
initiatiefnemer te wijten is, door RVO met maximaal een
jaar worden verlengd. De subsidiebeschikking gaat echter
wel in na maximaal 4 jaar, zodat in dat geval door de
vertraging een jaar subsidie verloren gaat. Het scenario dat
de planning van de radar zou botsen met de planning van
de windparken was niet in zicht toen gemeente Lingewaal
positief stond tegenover de plannen van Defensie. Nu het
bestemmingsplan niet vastgesteld en de RCR procedure
voor zowel radar als windparken relevant is, kan verdere
vertraging leiden tot het verlies van subsidie voor de
windparken.

Directeur Integraal Beleid -

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 t 2511 CB t Den Haag t kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M +3
3@mindef.nl

www defensie ni

Secretariaat:

T:

[Paginanummer]



doc 1621

Van: Visser, B, Drs.
Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 15:48
Aan: L/HDB
CC L/BSG, J BS/AL/HDB/Belmdwrs 1

KTZ (LD), Drs. EMSD, B5/AL/BSG/Mobpool
Onderwerp: Re: Herwijnen info mbt EK vragen

Vrees dat het hier op uitkomt en dat hebben we aan ons zelf te danken ook eerlijk gezegd. Ik wijs naar niemand
specifiek, maar herleidbaar en transparante besluitvorming en goede communicatie en omgevingsmanagement zijn
essentieel en iemand moet zich hier eigenaar van voelen en Uit inregelen in proces en er op sturen.

Dus graag de lessen hieruit trekken en zoals aangegeven ik verwacht nu echt zichtbare stappen in
omgevingsmanagement en communicatie. Cruciaal en niet om vervelend te doen, maar ik moet in mijn rol als stas
niet checken of we wel een bevestigingsmail sturen.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 29 okt. 2019 om 15:43 L/HDB mindef.nl> het volgende
geschreven:

Barbara

Tijdigheid is cruciaal. Het is weliswaar niet zo dat we aftellen tot de dag dat de radar niet reparabel
defect raakt, maar het risico dat de radar defect raakt bestaat wel.

Als de RCR wordt afgewezen en we aan het einde van de uitvoering van de onderzoeken een
Kamerbrief moeten sturen, moeten wachten op Kamervragen en die moeten beantwoorden waarna
er een vergadering of zelfs debat over moet worden gehouden, gaat snel 6 tot 8 weken verloren

Directeur Integraal Beleid
+

Op 29 okt. 2019 om 15:31 heeft Visser, B, Drs. < iiindef.nl> het volgende geschreven:

Het gaat om de kernvraag waarom niet eerst onderzoeken en dan RCR, wanneer zijn
de onderzoeken afgerond?
En zoals geappt de communicatie moet echt beter!

Met vriendelijke groet,

Barbara Visser
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doc 1622

Van: Visser, 8, Drs.
Verzonden: dinsdag 29 oktober 2019 14:15
Aan: l, L/HDB
CC: L/BSG; (CD), Drs. EMSD,

BS/AL/BSG/Mobpool
Onderwerp: Fwd: Stas Visser gebruikt foutieve, onware, informatie om RCR Radar Herwijnen

door te drukken.
Bijlagen: Brief Raad inzake verplaatsing radar Herwijnen.pdf Afl00001 .htm; AU00001 .htm;

Afl00002.htm; Brief radar geen verstoring door windmolens
versie3 .pdf; Afl00003.htm; Afl00002.htm; Afl00004.htm; alternatieve locaties
RADAR def.docx; AU00005.htm; Afl00003.htm; Afl00006.htm

Dagj

Deze mail is gestuurd nav mijn brief. Hebben wij contact met die mensen?

Met vriendelijke groet,

Barbara Visser

Begin doorgestuurd bericht:

Van: @eerstekamer.nJ>
Datum: 29 oktober 2019 om 14:13:12 CET
Aan: 4@rnef.n1” < iindef.nl>
Kopie: mindef.n1” @mindef.nl>
Onderwerp: Doorst.:’j Stas Visser gebruikt foutieve, onware, informatie om RCR
Radar Herwijnen door te drukken.

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: P @gmail.com>
Datum: 28 oktober 2019 om 20:27:26 CET
Aan: voorzitter@eerstekamer.nl
Onderwerp: Stas Visser gebruikt foutieve, onware, informatie om RCR
Radar Herwijnen door te drukken.

Geachte leden van de Eerste Kamer vaste Kamercommissie o.a. defensie,

Met grote verbazing hebben wij, als inwoners van Herwïjnen, de motivatie
van Stas Visser in de brief van 25 Oktober gericht aan u als commissie,
gelezen.

Wederom moeten wij constateren dat de Stas oniuiste informatie verstrekt
aan u, op basis waarvan zij de RCR voor het radarstation wil legitimeren.
Hieronder geven wij hierop toelichting.
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Wij citeren: “Bij de planvorming voor modernisering van het militaire
radarstation Nieuw Mliiigen is daarom, mede met het oog op de opgave
windenergie op land, gezocht naar een betere locatie. Deze werd in 2015
gevonden in Herwijnen, in de toenmalige gemeente Lingewaal.”

De gemeente Lingewaal is voor het eerst benaderd in 2016. Echter, er is tot
aan oktober 2018 nooit gesproken over de 4 grote windmolenparken in
Flevoland, die de Stas aanhaalt als argumentatie waarom het radarstation
niet in Nieuw Milligen kan worden gerealiseerd, naast de huidige radar, net
als in Wier op dit moment plaatsvindt.

De toenmalige gemeente Lingewaal is op 8 Oktober 2018, enkele dagen
voordat zij haar collectief afwijzende besluit zou nemen onder druk gezet
middels een brief van EZK, waarin opeens de windmolens als argument
worden gebruikt tegen de locatie Nieuw Milligen. Deze brief staat in het
attachment “brief raad inzake verplaatsing radar Herwijnen”.

Extra vreemd is dat in een brief van Defensie zelf, opgesteld door de heer
Bart van Velthuizen, aan omliggende gemeentes van Lingewaal wordt
medegedeeld dat de beoogde radar geen last heeft van windmolens. Deze
brief is geschreven als reactie op omliggende gemeentes die een zienswijze
tegen de bestemmingsplanwijzïging wilden indienen. Zie attachment “brief
bart v veldhuizen”.

Dus: De radar heeft WEL last van windmolens in Nieuw Milligen, en GEEN
last van windmolens in Herwijnen en omliggende gemeenten. Rata hoe kan
dat?
Het blijkt dat de nieuwe radar geen last heeft van windmolens, maar de
huidige oude radar in Nieuw Milligen wel. Dus zolang die oude operationeel
is kan Flevoland niet starten met de bouw van Windmolens. Echter, daarin
speelt de locatie Herwiinen geen rol. Een nieuwe radar bouwen in Nieuw
Milligen gaat even snel als in Herwijnen of elke andere locatie. En als Nieuw
Milligen te laag ligt, dan kan de radar toch hoger worden gebouwd? De
locatie in Herwijnen ligt n.b. onder de zeespiegel.

Daarnaast geeft de Stas in haar beantwoording het volgende aan: “Het
toepassen van de RCR betekent een gecoördineerde besluitvorming over de
ruimtelijke inpassing van het radarstation met wettelijke waarborgen voor
o.a. inspraak, een zorgvuldige belangenafweging en met een overzichtelijke
doorlooptijd die enoor zorgt dat de eerder genoemde grondwettelijke taken
adequaat kunnen worden ingevuld”.

Voor het geval u daarvan niet op de hoogte bent...de RCR biedt geen enkele
ruimte meet voor inspraak door bewoners, gemeente of provincie. De Stas
schetst een democratisch proces maar dit is pertinent onjuist.
De Stas geeft aan dat de huidige radar oud is en elk moment stuk kan gaan.
Vandaar dat snelheid geboden is. Maar stel nou eens dat de radar NU stuk
gaat? Heeft defensie geen plan B? Wij wel: Nederland heeft al 5 SMART/L
radarstations op schepen en (bijna) in Wier. Daarnaast zijn er meerdere
MOSS (mobiele) radarstations operationeel. Het plaatsen van de nieuwe
radar moet zorgvuldig gebeuren geeft de Stas aan. Daarbij mag de factor tijd
geen rot spelen, want met de huidige radardekking zoals geschetst is de
urgentie wat ons betreft van tafel.
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Als bewoners hebben wij zelf al een lïjst opgesteld van ruim 20 alternatieve
locaties op militaire terreinen binnen het optimale gebied, waar de radar
kan staan. Ook deze is, voor de volledigheid, bijgevoegd.
Als laatste heeft de Stas aangegeven dat de website is geopend, en dat de
bewoners en andere geïnteresseerden zowel vragen kunnen stellen als
suggesties en tips kunnen geven. Mijn vragen van begin Oktober zijn slechts
deels beantwoord. Vervolgvragen die gesteld zijn op 17 Oktober zijn noch
beantwoord, noch geplaatst op de website. Vragen van andere bewoners
met suggesties voor onderzoek en alternatieve locaties zijn nog niet eens in
behandeling genomen, noch is er een bevestigingsmail verstuurd dat er aan
gewerkt wordt. Nog steeds blijft de Stas in gebreke als het gaat om
verbetering van de communicatie.

Moet dit hele proces gaan leiden tot eenzelfde traject als bij de huidige
stîkstofproblematiek? Moet er eindeloos met regels en wetten worden
geschoven totdat deze besluitvorming als boomerang terugkeert en het
plaatsingstraject van de radar opnieuw moet worden uitgevoerd?

Wij hebben gezien dat u als Eerste Kamer onze correspondentie serieus heeft
behandeld, en gebruikt heeft om vervolgvragen te stellen. Daar zijn wij zeer
verheugd over, en dankbaar. Wat ons betreft bevat de brief van de stas van
25 Oktober geen voldoende antwoord op uw vragen, en wordt wederom met
onjuiste informatie gepoogd de RCR goedgekeurd te krijgen.
Om die reden hebben wij ook ditmaal het volste vertrouwen erin, dat u als
Eerste Kamer uw controlerende rol zal uitvoeren en niet zal instemmen met
het in werking stellen van de RCR. Wat ons betreft wordt het tijd dat u deze
RCR na dit eindeloze proces van fout op fout nu definitief afwijst.

Met vriendelijke groet,
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doc 1623

Van: Visser, B, Drs.
Verzonden: zaterdag 26 oktober 2019 15:74
Aan:

- dJHDB
CC: BS/AL/DCO; BS/AL/HDB/Belmdwrs;

, AL; t LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool;
L/BSG

Onderwerp: Re: Zoekgebied Herwijnen Kaart en Tekst voor website

Dag

Nog nav deze mail. Wanneer verwachten we dat het RVB dan wel TNO antwoord kan geven op de gestelde vragen?
Neem aan dat in brede zin de plaatsing van windmolenparken, dus los van Flevoland, wordt meegenomen.
In dat kader is de vraag of dan 8 november een reëele deadline is, als we dit pas komende week plaatsen, op zijn
vroegst maandag denk ik dan. Maandag maar even bekijken waar we staan op dat moment.

En even kijken inderdaad naar bericht of we het “eenvoudiger en begrijpelijker” kunnen opschrijven. Voor ons
gesneden koek, maar als je het voor de eerste keer leest dan is het iets minder gesneden koek:-).

Fijn weekend allemaal en tot maandag!

Barbara

Op 25 okt. 2019 om 15:36 1 1 L/HDB < mindef.nl> het volgende
geschreven:

Barbara

Indien we er toch voor kiezen vandaag al het zoekgebied te publiceren dan is het voorstel om
onderstaande tekst bij de bijgevoegde kaart op de website te plaatsen.
Mijn advies is echter om een ordentelijker proces te volgen. Ik heb net nog de vraag gesteld of zede windparken Flevoland wel hadden meegenomen bij het bekijken van Leusderheide... RVB (die
de kaart heeft gemaakt) wist dat niet, dus ze zijn nu weer terug naar de rekenaars bij TNO.
Mogelijk kan daardoor de Leusderheide weer afvallen...
Onder een ordentelijker proces versta ik dan om de Kamerbrief vandaag te versturen met de
mededeling dat het exacte zoekgebied volgende week op de website wordt geplaatst.

i Graag tekst vast meelezen maar nog NIET publiceren

Zoekgebied alternatieve locaties radar Herwijnen.

Bijgaand ziet u de kaart van het vastgestelde zoekgebied voor alternatieve locaties van de radar.Dit zoekgebied is door Defensie vastgesteld aan de hand van militair operationele criteria, te
weten: een optimale radardekking voor de Nederlandse mainports en economische centra in het
westen van het land, aangevuld met een optimale cadardekking van de “rest van” Nederland in
aanvulling op het radarstation in Wier (Friesland).

Dit zoekgebied geeft de uiterste begrenzingen aan van waar een alternatieve locatie voor de radarHerwijnen gevonden zou kunnen worden. Suggesties voor een potentiële vestigingsiocatie moetenbinnen dit gebied zijn gelegen.

Voor Defensie is dit zoekgebied nu het startpunt voor een nadere analyse. Aan de hand van
uitsluitingscriteria gaat het zoekgebied verder worden verfijnd. Uitsluitingscriteria zijn bijvoorbeeldgrote bebouwingsconcentraties, maar ook natuurgebieden, rivieren en grootschalige infrastructuurzoals snelwegen en spoorlijnen. Uitsluitingscriteria zijn ook obstakels als bestaande en geplande
windparken en hoge bouwwerken.
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Binnen het overgebleven gebied zullen vervolgens concrete vestigingslocaties moeten worden
geselecteerd. Suggesties daarvoor zijn welkom en zullen worden meegenomen in een vergelijking
tussen de locaties onderling en met de thans beoogde locatie Herwijnen fBroekgraaf).

Een mogelijke alternatieve vestigingslocatie moet een minimale oppervlakte hebben van 0,5 ha.
Voordat een mogelijke alternatieve locatie daadwerkelijk kan worden aangemerkt als alternatief
moet onderzoek worden gedaan naar verstoring van vrije zichtlijnen door hoogbouw. Daarnaast
speelt de tijdigheid van het kunnen realiseren van een radar op de alternatieve locatie een
belangrijke rol.

Indien u een suggestie heeft voor een alternatieve locatie dan kunt u deze indienen voor 8
november as. voorzien van zoveel mogelijk relevante informatie.

Directeur Integraal Beleid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 t 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M
mindef.nl

www defensienl

Secretariaat:

T 3

<Alternatieve zoekgebieden (002).pdf.attachctrl>
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doc 1624

Van: Visser, B, Drs.
Verzonden: vrijdag 25 oktober 2019 15:44
Aan:

______

AL/HDB
CC: BS/AL/DCO; BS/AL/HDB/Belmdwrs;

AL; fLD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool;
L/B5G

Onderwerp: Re: Zoekgebied Herwijnen Kaart en Tekst voor website

Lees het nu pas, heb net reactie gestuurd. Bij vragen nav mijn opmerkingen let me know. En eens als ik dit hieronder
lees, even goed uitzoeken hoe het zit dan de tekst hierop aanpassen.

Met vriendelijke groet,

Barbara Visser

Op25okt.2019om 15:36 AL/HDB<i mindef.nI>hetvolgende
geschreven:

Barbara

Indien we er toch voor kiezen vandaag al het zoekgebfed te publiceren dan is het voorstel om
onderstaande tekst bij de bijgevoegde kaart op de website te plaatsen.
Mijn advies is echter om een ordentelijker proces te volgen. Ik heb net nog de vraag gesteld of ze
de windparken Flevoland wel hadden meegenomen bij het bekijken van Leusderheide... RVB (die
de kaart heeft gemaakt) wist dat niet, dus ze zijn nu weer terug naar de rekenaars bij TNO.
Mogelijk kan daardoor de Leusderheide weer afvallen...
Onder een ordentelijker proces versta ik dan om de Kamerbrief vandaag te versturen met de
mededeling dat het exacte zoekgebied volgende week op de website wordt geplaatst.

Graag tekst vast meelezen maar nog NIET publiceren

Zoekgebied alternatieve locaties radar Herwijnen.

Bijgaand ziet u de kaart van het vastgestelde zoekgebied voor alternatieve locaties van de radar.
Dit zoekgebied is door Defensie vastgesteld aan de hand van militair operationele criteria, te
weten: een optimale radardekking voor de Nederlandse mainports en economische centra in het
westen van het land, aangevuld met een optimale radardekking van de “rest van” Nederland in
aanvulling op het radarstation in Wier (Friesland).

Dit zoekgebied geeft de uiterste begrenzingen aan van waar een alternatieve locatie voor de radar
Herwijnen gevonden zou kunnen worden. Suggesties voor een potentiële vestigingslocatie moeten
binnen dit gebied zijn gelegen.

Voor Defensie is dit zoekgebied nu het startpunt voor een nadere analyse. Aan de hand van
uitsluitingscriteria gaat het zoekgebied verder worden verfijnd. Uitsluitingscriteria zijn bijvoorbeeld
grote bebouwingsconcentraties, maar ook natuurgebieden, rivieren en grootschalige infrastructuur
zoals snelwegen en spoorlijnen. Uitsluitingscriteria zijn ook obstakels als bestaande en geplande
windparken en hoge bouwwerken.

Binnen het overgebleven gebied zullen vervolgens concrete vestigingslocatfes moeten worden
geselecteerd. Suggesties daarvoor zijn welkom en zullen worden meegenomen in een vergelijking
tussen de locaties onderling en met de thans beoogde locatie Herwijnen (Broekgraafl.

Een mogelijke alternatieve vestigingsiocatie moet een minimale oppervlakte hebben van 0,5 ha.
Voordat een mogelijke alternatieve locatie daadwerkelijk kan worden aangemerkt als alternatief
moet onderzoek worden gedaan naar verstoring van vrije zichtlijnen door hoogbouw. Daarnaast
speelt de tijdigheid van het kunnen realiseren van een radar op de alternatieve locatie een
belangrijke rol.
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Indien u een suggestie heeft voor een alternatieve locatie dan kunt u deze indienen voor’8
november a.s. voorzien van zoveel mogelijk relevante informatie.

Directeur Integraal Beteid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M
- @mindef.nI
www .defensie. ni

Secretariaat:

T

<Alternatieve zoekgebieden (002).pdf.attachctrl>
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doc 1626

Van: (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool
Verzonden: woensdag 11 december2019 08:39
Aan: Visser, B, Drs.
CC L/BSG
Onderwerp: Re: Herwijnen langer in spanning: besluit radar een week uitgesteld 1 Rivierenland 1

AD.nl

‘In afwachting van nadere informatie’... .? Wtf...

Verstuurd vanaf mijn iPhone

> Op 11 dec. 2019 om 08:07 heeft Visser, 6, Drs. < -nindef.nI> het volgende geschreven:
>

> Dit was niet wat is afgesprokenl
> https://www.ad.nh/riviereriland/herwijnen-langer-in-spanning-bes)uit-radar-een-week
uitgesteld»a5997279/
>

>

> Met vriendelijke groet,
>

> Barbara Visser
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Van: 1 (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool
Verzonden: maandag 10 februari 2020 17:12
Aan:
CC: L/BSG
Onderwerp: RE:

Opvolgingsviag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Categorieën: Paars

Hol Barbara,
Voor wat betreft is DJZ bezig met een nota. Verwacht deze op korte termijn. De
nav vragen staan uit bij Update volgt.
Groet,

Oorspronkelijk bericht
Van: Visser, B, Drs. < mindef.nl>
Verzonden: zondag 9 februari 2020 22:19
Aan: 1 (LD), Drs. EMSD, BS/ALJBSG/Mobpool < nindef.nl>;

AL/BSG < ,iindef.nl>
Onderwerp:

Hoihoi,

Ik had nav Herwijnen een paar nav vragen en de vraag inzake , hoe staat het
daarmee?

Met vriendelijke groet,

Barbara Visser

tPaginanummer]
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Van: BS/AL/DGB/
vrijdag 11 december 2020 18:19

Aan:
CC: 8L/DGB; L BS/AL/BSG/Mobpool;

BS/AL/DGB/DMV/AFD VASTG;

Onderwerp: 20201211 IT schema Herwijnen
Bijlagen: 20201211 IT schema Herwijnen.docx

Categorieën: Paars

Geste Barbara,

Vandaag vroeg je om het tijdschema van de reactie op de motie-Van Helvert, ook in relatie tot
publicatie Ontwerp en Nota van Antwoord. In de bijlage staat hoe wij denken de moties (inclusief die
van Belhaj) aan te pakken en welke gevolgen dat heeft voor het tijdschema, alsook windplan Groen.

Fijn weekend,

L/BSG;
L/DGB/KAB

[Paginanummer]
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Van: BS/AL/DGB/
donderdag 3 december 2020 09:57

Aan:
_ L/BSG; Visser, B, Drs.; L/DGB;

MA, B5/AL/DGB/DV; BS/AL/DGB/DMV/AFD
VASIG

Onderwerp: motie-Van helvert Herwijnen
Bijlagen: Documenti (Compatibiliteitsmodus).Uocx

Categorieën: Paars

Barbara,

In de bijlage een minimaal aangepaste versie.

[Paginanummer]
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Van: ‘BS/AL/DGB/
donderdag 3 december 2020 09:33

Aan: I• AL/BSG; —

CC: BS/AL/BSG/Mobpool
Onderwerp: RE: Motie Herwijnen

Categorieën: Paars

Barbara,

Van Helvert heeft helemaal niets van onze voorstellen overgenomen. Hieronder wat hij stuurt, maar
het heeft geen zin om nogmaals onze wijzigen te sturen?

Van:I 85/AL!DGB/DMV < ,,indef.nl>
Verzonden: donderdag 3 december 2020 09:24
Aan: BS/AL/DGB/DMV < nindef.nl>
Onderwerp: Morie Herwijnen

motie Herwijnen:

De Kamer,

gehoord de beraadsÏaging;

constaterende dat:
-de regering voornemens is een SMART L-radar te plaatsen in Herwijnen, tegen de wil van de gemeente
West-Betuwe en de lokale bevolking in;

-Herwijnen langdurig blootgesteld is aan samengestelde straling, door twee radars die er sinds de jaren
zeventig hebben staan stralen;

-deugdelijke alternatieve locaties zijn aangedragen, maar het ministerie deze niet zal oppakken wegens
tijdgebrek;

-de Gezondheidsraad stelt dat niet uitgesloten kan worden dat ook blootstelling aan straling onder de
nieuwste ICN1RP-normen de potentie heeft de gezondheid te schaden en daarom adviseert om voorzorg toe
te passen en blootstellingen zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden;

Overwegende dat:

-Plaatsing van de SMART-L radar in Herwijnen de bevolking in Herwijnen opnieuw langdurig bloot zou
stellen aan cumulatieve straling, naast de al aanwezige KNMI radar en scheepvaartradars;

-de ICNWP-limieten mogelijk op afstanden van minder dan 300 meter vanaf de radar overschreden gaan
worden, met als gevolg dat de toegang tot de openbare ruimte beperkt moet worden;

-het onwenselijk is dat aangedragen deugdelijke alternatieven niet worden uitgewerkt wegens tijdgebrek;
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-de gezondheid van omwonenden van groot belang is;

-de radar noodzakelijk is voor de veiligheid van Nederland;

verzoekt de regering:

een andere locatie te zoeken voor de radar in plaats van Herwijnen;
En daartoe een vergelijkend onderzoek te doen met alternatieve locaties, onder welke de door defensie zelf
benoemde locaties, maar ook overige plaatsen zoals Gilse-Rijen en Vrachelse heide;
en in het onderzoek de cumulatieve straling, alsmede de afstand tot bewoning en toegankelijkheid van de
directe omgeving, alsmede de verchillende hoogten van de plaatsing van de radar mee te nemen en de
operationele consequenties in kaart te brengen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Helvert
Voordewind
Van den Nieuwenhuijzen
Kerstens

[Paginanummer]
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.piIl.

_____

\L/HDB
Verzonden: maandag 11 november2019 14:01
Aan: BS/AL/BSG; Visser, B, Drs.; BS/AL/DJZCC: ôL/HDB; BS/AL/HDB/Belmdwrs
Onderwerp: Samengevatte argumentatie EK RCR
Bijlagen: EK RCR reactie lid docx; Afl00001.txt

Opvolgingsviag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Categorieën: Donker groen; Paars

kun je meelezen (mee laten lezen) in bijlage en jullie opmerkingen in reply to all sturen

Dit is de samenvatting van de verschillende mails die je eerder kreeg. Hoor graag waar nognagestuurd moet worden

[PaqinanummerJ



Lid geeft aan dat eerst het onderzoek naar alternatieve locaties moet zijn afgerond
omdat er bij meerdere geschikte locaties niet wordt voldaan aan artikel 3.35 Wro.

Dit is niet correct. De enige toetsingsgrond die in de Wro staat, is of er sprake is van een
nationaal belang. Dat is hier buiten enige twijfel aan de orde. De EK treedt met de nu
gevoerde inhoudelijke discussie feitelijk buiten de staatsrechtelijke rol. Het
alternatievenonderzoek is door de Staatssecretaris wel toegezegd aan de gemeente West
Betuwe.

Artikel 3.35, eerste lid, Wro bepaalt dat de RCR slechts bruikbaar is als “de verwezenlijking
van een onderdeel van het nationaal ruimtelijk beleid [dat] wenselijk maakt”. Daarnaast is
een rijksinspassingsplan ingevolge artikel 3.28 Wro slechts juridisch houdbaar als sprake is
van “nationale belangen”.

Het is tot nu toe zo dat “klassieke nationale projecten en activiteiten die betrekking hebben
op ‘s lands veiligheid”, waaronder “landsverdediging”, onder het criterium “een goede
nationale ruimtelijke ordening” vallen en daarmee dus van nationaal belang zijn.

Kortom of Herwijnen de enige locatie is, is hoegenaamd voor de EK niet relevant. Bij een RCR
voor bijvoorbeeld windenergieprojecten wordt ook gegaan van het nationaal belang, niet
van of de betreffende locatie de enige locatie is.

Het besluit om de RCR te starten is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6:3 Awb
dat niet zelfstandig appellabel is. De toepasselijkheid van de RCR kan wel in de opvolgende
besluitvorming ter discussie worden gesteld. Daarbij staat het toepassingscriterium
“nationaal belang” centraal. Een project is van nationaal belang als het Rijk dit
beargumenteerd aangeeft. Omdat hier nationale belangen in geding zijn flandsverdediging,
energietransitie) zal de RCR an sich ook in een latere fase niet ongegrond worden verklaard.

Lid .‘geeft aan dat een andere locatie tot sneller resultaat leidt. Hiervoor is een tweetal
redenen.
1) Hij verwacht op een andere locatie geen weerstand
2) Hij verwacht dat een beroep een schorsende werking heeft

Ad 1) Voor elke andere locatie zal de doortooptijd zeker twee keer zo lang zijn. Daar moet
alle onderzoek naar effecten op de omgeving nog gebeuren. Ook moet daar voor het
ruimtelijk besluit eerst overleg met de betreffende gemeente plaatsvinden en indien wordt
meegewerkt, volgt de reguliere wijziging bestemmingsplan van minimaal één jaar. Echter na
de reuring rond Herwijnen is nergens medewerking of draagvlak in de omgeving te
verwachten. De politieke aandacht heeft hier effectief elk alternatief onmogelijk gemaakt.

Bij alle alternatieve locaties omwonenden en hun gemeente waarschijnlijk bezwaar zullen
maken tegen het radarstation. Zeker nu het dossier een politiek karakter heeft gekregen en
het maatschappelijke “anti-stralings-netwerk” op Uit dossier actief is geworden. Dat maakt
dit dossier bij uitstek van nationaal belang, want verwacht mag worden dat geen enkele
gemeente het radarstation nog vrijwillig welkom zal heten.



Ad 2) In de fase van beroep is het voor appellanten mogelijk om een verzoek om voorlopige
voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling. Deze kan een
voorlopige voorziening treffen indien onverwijide spoed, gelet op de betrokken belangen,
dat vereist. Ingevolge artikel 8.4 Wro schorst het verzoek de werking van het besluit totdat
op het verzoek is beslist. Bovendien kan toewijzing van het verzoek ertoe leiden dat het
besluit wordt geschorst totdat uitspraak is gedaan in de bodemprocedure.

Het risico dat het besluit wordt geschorst is klein. De voorzieningenrechter zal een afweging
moeten maken tussen het belang van appellant bij schorsing van het besluit en de
zwaarwegende belangen bij spoedige realisatie van het radarstation. Het veiligheidsbelang
en het belang van de energietransitie dat betrokken is bij de realisatie van de windparken
staat dan tegenover de belangen van de appellant zijnde niet omkeerbare zaken om de
radar in gebruik te stellen. Bouwvoorbereiding en bouw zijn op zich geen onomkeerbare
zaken. Er is al een duidelijke toezegging dat de radar pas in gebruik wordt genomen na
testen of we binnen de normen blijven. Als we de belangen en de urgentie onderstrepen, is
niet aannemelijk dat de voorzieningenrechter het verzoek om schorsing zal toewijzen.

De afsluitende opmerking van is lastiger. Als de Kamer over enkele weken instemt
nadat het onderzoek naar alternatieve locaties is afgerond is er geen onacceptabel
tijdsverlies. Als we dan opnieuw een brïefwisseling, vraag antwoord fase en debat gaan
houden dan wordt het besluit Vrij snel over het winterreces getild.
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L/HDB
Verzonden: dinsdag 5november2019 12:29
Aan: Visser, B, Drs.
Onderwerp: FW: vragen Herwijnen

Urgentie: Hoog

Opvolgingsviag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Categorieën: Donker groen; Paars

Barbara,

De situatie Herwijnen m.b.t. radars

1971:

Combinatie van:
1 Primary Surveillance Radar van LVNL (altijd actief)
1 Secondary Surveillance Radar van LVNL (altijd actief)

+

1 weerradar van LVNL (altijd actief)

+

1 Secondary Surveillance Radar van Eurocontrol (er is al nagevraagd hoeveel van de tijd deze aan / uit
stond — ik verwacht voor debat antwoord)

1985

Vervanging radars door LVNL
De combinatie van PSR en SSR wordt een weerradar en er wordt een nieuwe PSR SSR combinatie
gebouwd

2009

Einde LVNL tijdperk, daarvoor in de plaats wordt er een KNMI weerradar in gebruik genomen. Ik weet
niet of de LVNL radar is overgenomen of dat er een nieuwe radar is geplaatst.

From: OCS NM/71SQN
Sent: dinsdag 5 november 2019 11:59
To: ÔL/HDB < @mindef.nl>
Subject: EW: vragen Herwijnen
Importance: High

Goed emorgen
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Zie hieronder de toelichting vanuit LVNL.

Ter verduidelijking; Op dit moment heeft het KNMI de oostelijke locatie in gebruik en is Defensie
voornemens om het terrein van de voormalige locatie West te gaan gebruiken. Er zijn dus altijd twee
locaties geweest met radarbronnen, met verschillende eigenaren en functionaliteiten/capaciteiten.

Ik ben uiteraard bereikbaar.

Grt,

From: . fS&l\ CNS) < @Ivnl,nl>
Sent: Tuesday, November 5, 2019 11:28:45 AM
To: . J. (CM-SPL) < Ui@lvnI.nl>
Cc: .W.P. fS&l) @lvnl.nl>
Subject: vragen Herwijnen

Hallo

Via 1 kreeg ik een drietal vragen over radar Herwijnen. Onder de vragen heb ik de antwoorden toegevoegd.

Vraag: ‘Heeft er altijd één LVNL radar tegelijk gestaan, naast de KNMI-radar een paar honderd meter verderop’.
Antwoord: Nee.

In 1971 is er een primaire radar (PSR) met secundaire radar (SSR) geplaatst. Deze waren gecombineerd op één
station.
Verderop (ca. 800 meter) stond een back-up SSR van Eurocontrol. Beide stations werden onderhouden door de
toenmalige RLD.

In 1985 is er een nieuw station gebouwd met een PSR + SSR. Het oude station is omgebouwd tot SSR + weerradar. In
1991 is de kenmerkende radome om de SSR + weerradar heen geplaatst.

Vanaf 2009 zijn beide stations (toen genaamd station oost: PSR + SSR en station west: SSR + weerradar) niet meer
operationeel gebruikt.

Vraag: Wanneer is LAR Herwijnen uitgezet?
Antwoord: Vanaf 2009 werden beide stations niet meer operationeel gebruikt. Op 2juli 2012 is het laatste station
buiten gebruik genomen. (Gestopt met draaien.)

Vraag: Heeft de radar voor die datum altijd aangestaan?
Antwoord: Ja. (Uitgezonderd van korte periodes waarin gepland preventief onderhoud werd uitgevoerd of
ongepland correctief onderhoud moest worden uitgevoerd.)

Vriendelijke groet,

LVNL
Samen luchtvaart mogelijk maken

1 1 Teamleider CNS/Navigatie en 5ueiTlance

This e-mail and any attachment is intended for the
addressee(s) only. 1f you have received this e-mail by mistake please notify the sender by return e-mail, and
delete this e-maïl. Unauthorized use, disciosure or copying of this e-mail and any attachment is prohibited.
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L/HDB
Verzonden: dinsdag 5 november 2019 11:49
Aan: Visser, B, Drs.
Onderwerp: FW: Tjdljn
Bijlagen: Tjdljn.docx

Opvotgingsviag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Categorieën: Donker groen; Paars

Barbara de Ujdlijn voor zover we die hebben kunnen reconstrueren

From: BS/AL/HDB/Belmdwrs
Sent: dinsdag 5 november 2019 11:41
To: MA, BS/AL/HDB îiindef.nI>; DMO/PROJN/STGP

m indef.nl>
Subject: Tijd lijn

Bijgevoegd de tijdlijn.

Groet
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Tijdlijn

2012: Rapport TNO, waaruit blijkt dat locatie AOCS NM voor de SMART-L
geen goede locatie is. Daar komt voor het eerst de locatie Herwijnen naar
voren. In dat rapport is ook gekeken naar de radardekking vanaf Gilze
Rijen. Zowel AOCS NM als Gïlze-Rîjen bieden slechte radardekking.

2013: Vanaf begin 2013 is er door Defensie gekeken naar de locatie
Herwijnen (daarbij is er gekeken naar optie tot huur en optie tot koop van
de LVNL).

In 2014-15 was de kans erg groot dat de MPR op het AOCS NM
permanent zou uitvallen. Er is toen gepoogd om tijdelijk een radar van
Thales te leasen. Daarvoor was een tijdelijke locatie nodig in het zuiden,
waarbij Defensie bereid was operationele concessies te doen t.a.v. de
dekking van die locatie. Toen is gekeken mede op basis van het
beschikbare rapport TNO uit 2012 ook gekeken naar andere militaire
locaties: AOCS NM, Gilze-Rijen, Breda, Woensdrecht en Soesterberg. Voor
deze tijdelijke is alleen naar militaire locaties voor snelheid van handelen.
Gilze-Rijen was de minst-slechte optie.

2015: Medio 2015 behoeftestelling ingediend om over te gaan tot
aankoop van Herwijnen voor permanente plaatsîng.

2016: Project voor een tijdelijk radarsysteem sneuvelt i.v.m. gebrek aan
budget. Met ingrepen (o.a. reserveonderdelen) is het voor elkaar
gekregen om MPR op AOCS NM draaiend te houden.

2016: Gemeente wil meewerken aan Herwijnen. Procedure wijziging
bestemmingsplan start.

2016: De înîtiële planning qua vervanging was om eerst de SMART-L op
Herwijnen te plaatsen om daarna de radar op Wier te vervangen.

2016: In het Materieelprojectenoverzicht van 2016 is de Kamer
geïnformeerd dat de locatie Nieuw Milligen niet optimaal is gesitueerd voor
een radarstation. Dat uit onderzoek naar een alternatief voor plaatsing
van de nieuwe radar uitgekomen is op een locatie in Herwijnen dat tot
voor kort eigendom was van de Luchtverkeersleiding Nederland. En dat
Defensie dit terrein heeft gekocht en voorbereiding treft voor plaatsing
van de nieuwe radar.



2016: De locatie Herwîjnen is in 2016 wettelijk als radarlocatie
aangewezen ïn de Rarro. Bestaande windmolenprojecten van voor die tijd
hoeven niet te worden getoetst aan de situatie met Herwijnen, tenzij ze
worden vervangen door nieuwe turbïnes. Nieuwe plannen worden wel
getoetst. Sinds 2016 wordt er dus in de planologie al gewerkt alsof de
radar in Herwijnen al bestaat.

2017: Besloten om te beginnen met de bouw op Wier i.p.v. Herwijnen. In
het MPO is hierover opgenomen: De plaatsing van de radar op het terrein
nabij Herwijnen loopt vertraging op vanwege een nog lopende procedure
voor aanpassing van het bestemmingsplan. Thans wordt onderzocht om
de radar bestemd voor de locatie Wier als eerste te plaatsen en in gebruik
te nemen.

2019: Onderzoek naar alternatieve iermanente locatie voor de SMART-L.
Daarbij geen operationele concessies doen t.a.v. de radardekking.
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B, Drs.

L/HDB
Verzonden: maandag 11 november 2019 22:03
Aan: AL/BSG; Visser, B, Drs.
CC: L/BSG
Onderwerp: RE: Vraagje stas nav mail 5/17 overzicht herwijnen documenten

Categorieën: Paars

Barbara,

Ik had vraagtekens bij het verschil tussen de dekking vanaf Gilze Rijen en Herwijnen en heb die
gesteld bij CLSK. Zij hebben geantwoord dat het verschil voor hen voldoende significant is
(Amsterdam Ijmuiden) om voor Herwijnen te kiezen. Daarmee is mijn vraag beantwoord. Ik bgreep
vanmiddag van dat er bij jullei ook nog vragen zijn. Dar ga ik nog mee aan de gang (inmiddels
scan daarvan ontvangen)

From:’ LL/BSG
Sent: maandag 11 november 2019 13:59
To: LL/HDB < mindef.nl>
Cc: L/BSG < mindef.nl>
Subject: Vraagje stas nav mail 5/11 overzicht herwijnen documenten

Hoi

In de bijlage een vraagje van de stas nav mail 5/11 overzicht herwijnen documenten.

G roetjes

Met vriendelijke groeten,

secretaresse staatssecretaris Defensie

PKC t Kalvermarkt32 12511 CB f Den Haag 1 kamerA 115

Postbus 20701 2500 ES 1 Den Haag MPC 58 B
T:
M:

mindef.nl

Denk bij een bezoek aan het Ministerie aan een legitimatiebewijs!

[Paqinanummer]



doc 1641

B, Drs.

L/HDB
Verzonden: woensdag 20 november 201e 07:44
Aan: Visser, B, Drs.; L/B5G
Onderwerp: Kaarten TNO Herwijnen
Bijlagen: HW_LoS_24_1 000.png; HW_LoS_24_1 000.tif

Categorieën: Paars

Barbara,

Dit zijn de alternatieven die tNO kan produceren Ik hoor graag wat de voorkeur heeft voor de brief;
het origineel of een van deze twee
Ik kan op de voorkeur met PPT nog een paar steden aantekenen

Directeur Integraal Beleid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
K&vermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag j The Netherlands

M +31
mlndef.nI

www,defensie.nl

Secretariaat:

T:

[Paginanummer]
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B, Drs.

L/HDB
Verzonden: vrijdag 29 november2019 09:55
Aan: L/BSG; Visser, B, Drs.
CC: fLD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool;

________________

L/HDB
Onderwerp: Re: Nieuwsbrief Region&e Media - Ministerie van Defensie 29 november 2019

Categorieën: Paars

Barbara

De vraag over andere RCR’s stond al uit bij RVB, BZK en EZK. Ik denk echter, gebaseerd op gesprekken
met hen, dat er geen gelijkwaardig voorbeeld is (een RCR met discussie zoals . Zal er nog een keer op
drukken om goed te zoeken.

Alle radars die er stonden hebben in actieve zendmodes gewerkt. Je krijgt een toelichting.

De mails die wij hebben gekregen zijn tenminste voorzien van ontvangstbevestiging.
Vandaag wordt door DM0 nog een keer gecheckt of we ze allemaal hebben gehad.
hthoudelijke beantwoording wordt parallel met onderzoeksrapporten gedaan omdat er veel overlap is en
omdat beantwoording simpelweg tijd kost.

Communicatie Er is een PvA highlights worden samengevat

Gevolgen voor dieren zijn geen onderwerp van studie geweest, is al met TNO over gesproken, ik zal nog
een keer vragen, of ze op dat gebied toch een aantal uitspraken kunnen doen.

Kun jij mij alle burgermails aan EK die jij hebt toemailen dan laat ik ze van een appreciatie voorzien
(koppeling aan de mails die wij hebben gekregen)

Heb jij vanuit het politieke domein ook info over RCR en EK? 1f so graag delen

Directeur Integraal Beleid

+

Op 29 nov. 2019 om 09:08 heeft Visser, B, Drs. < @mindef.nl> het volgende geschreven:

Dag

Zie bijgaand artikel. Ik wil aan vragen of we alle burgermails hebben die aan de leden
van de eerste kamer zijn gestuurd en daar ook onze reactie op.
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Idem voor mail eerste kamer lid PvdD inzake de RCR en ik denk ook dat hij gaat vragen naar
gevolgen dieren. Dus hier is het echt goed om de procedure heel helder te hebben en ook hoe
andere RCR’s zijn gegaan!

Wil nu duidelijk weten of de twee radars altijd hebben gewerkt, of dat bij gemeente bekend
was, hoe hierover is gecommuniceerd en of de effecten toen zijn gemeten.

En zoals gezegd verwerken van burgermails overzicht en zekerheid dat er is geantwoord
vandaag, overzicht van participatie met burgers en inhoud en afspraken uit gesprekken
gemeente, proces zoals we dat voor ons zien, stavaza onderzoeken, stavaza
windmolenprojecten etc.

Met vriendelijke groet,

Barbara Visser

Begin doorgestuurd bericht:

Van: “%Persvoorlichting, BSIMJDCO”
<Persvoorlichting. DirV&C.ALCO @ mindef.nl>
Datum: 29 november 2019 om 07:5 1:14 CET
Onderwerp: Nieuwsbrief Regionale Media - Ministerie van Defensie 29
november 2019

Het Defensie-nieuwsoverzicht uit de regionale dagbladen

• Luchtmacht

_

•

_

•

_____

Apetrots op eerste concert in Ha112 1 De Gelderlanderl 29 Nov 2019 O3:4Oj

•

- Een optreden dat meer is dan zomaar een concertje 1 De Gelderlanderi 29Nov 2019 03:391

•

_____

Inwoners kunnen wél bezwaar maken tegen vliegbasis De Peel De Gelderlander 1 29 Nov 2019 03:3

_

rî
•

- Militaire radar weer ter discussie 1 De Gelderlander 29 Nov 2019 03:35 L__

• Landmacht

• 1 Het leek wel even op een oorlogsgebied 1 BN/Destem 1 29Nov2019 03:44! f

• ! Limburgse Jagers geëerd voor Uruzgan 2007 Dagblad De Umburger 129 Nov 2019 01 :37 L._Jj

• KMar

• Marechaussee actief in stad 1 Haarlems Dagblad 1 29 Nov 2019 05:421

•

_____

Marechaussee naar woonhuis AD/Amersfoortse Courant 1 29 Nov 2019 02:541 T

• Nationale Operaties

• L -i Het leger moet het tekort aan mankracht bij de politie opvangen. Die oproep doen de burgemeesters v
Veenendaal, De Bilt en Utrechtse Heuvelrug. Vandaag dienen zij hierover een motie in op de... 1 AD/Utrechts Nif

29Nov201902:48

[Paginanummer]
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B, Drs.

LL/HDB
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 16:20
Aan: Visser, 8, Drs.; F t LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool
CC L/8SG L/HDB

______

BS/AL/HDB
Onderwerp: EK brief Radar Herwijnen tekenversie
Bijlagen: antwoordbrief EK-vragen Herwijnen stappen overwegingen en

ondetzoek_M L_dci_schoon.docx

Categorieën: Paars

Barbara

Er is veel met tekstblolçken geschoven daarmee werd een TC versie totaal onoverzichtelijk. Daaromhierbij de schone versie van de EK brief, en ik hebben afgestemd. We hebben tot 17:00 voorverzending

Directeur Integraal Beleid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermerkt 33 2511 ca 1 Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES Den Haag j The Netherlands

M +3
nindef.nl

www.defensie.nl

Secretariaat;
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B, Drs.

Van: Ii MA, BS/AL/HDB
Verzonden: zaterdag 30 november 2019 23:20
Aan: Visser, 8, Drs,
CC: L/BSG; 1 (LD), Drs. EMSD,

BS/AL/BSG/Mobpool; L/HDB
Onderwerp: Fiche communicatie EK debat Herwijnen
Bijlagen: Herwijnen Fiche communicatie EK debat.docx; ATt0000ttxt

Opvotgingsviag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Categorieën: Donker groen; Paars

Barbara een overzicht van de gedane en geplande communicatie. DM0 is tot gistermiddag bij met het
reageren op de burgerbrieven. We kijken er maandag nog een keer expliciet naar
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S, Drs.

Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp: Re:

Categorieën: Paars

ICNIRP
Er zijn nog geen nieuwe ICNIRP Normen

Er is nog geen operationeel concept binnen CLSK daarom kan hier nog geen definitief antwoord opworden gegeven.

Tijdens oplopende internationale spanning waarbij een specifieke dreiging van ballistische rakettenbestaat kan de langdurig (dagen) achtereen worden geactiveerd

Veilige Afstanden
Ik verifieer nog een keer. Voor zover ik weet is de wijziging marginaal en daarmee gelden nog steedsdeze veilige afstanden

Directeur Integraal Beleid
+31

> Op 1 dec. 2019 om 17:20 heeft Visser, B, Drs. <
>

> Dag
>

> Nav de update van Thales recent, zijn deze cijfers veranderd. En hoe vaak staat de radar inEn zijn inmiddels de nieuwe ICNiRP normen gepubliceerd?
>

>

>

> <IMG_2358.jpg.attachctrl>
> <ATt00001 .txt.attachctrl>

L/HDB
zondag 1 december2019 18:47
Visser, B, Drs.

L/BSG; (LD), Drs. EMSD,
BS/AL/BSG/Mobpool; 1 L/HDB

nîndef.nl> het volgende geschreven:
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B, Drs.

L/HDB
Verzonden: zondag 1 december 2019 18:49
Aan: Visser, B, Drs.; L/BSG; t LD), Drs. EMSD,

BS/AL/BSG/Mobpool; L/HDB
CC: L/DS/DAOG
Onderwerp: Herwijnen, aanvullende Qand A n.a.v. Fichecs
Bijlagen: aanvullingen HERWIJ NEN.docx; ATT00001 .txt

Opvolgingsviag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Categorieën: Donker groen; Paars

Barbara,

Hierbij aanvullende Q and A’s... enkele zaken vragen nog om verificatie. Maandag daarop een vervolg
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5, Drs.

- L/HDB
Verzonden: maandag 2 december 2019 13:22
Aan: Visser, B, Drs.
CC: L/B5G; (LD), Drs. EMSD,

B5/AL/BSG/Mobpool; j BA, LTKOL, EMSD, CLSK/PLV C-LSK/DO/C4ISR/SAIR
C2;

____________

MJDS/DAOG
Onderwerp: RE:

Opvolgingsviag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Categorieën: Donker groen; Paars

Barbara

Er is een aanpassing in de Staring Mode aangebracht sporadisch aangepast in op gezette tijden...
Ik vraag de prints te wisselen

Jouw opmerking is correct.. ICNIRP heeft aangekondigd dat ze voornemens waren de normen dit jaar
te updaten , maar het is nog niet gebeurd. Is geverifieerd.

Staring Mode..

De Staringmode wordt niet gebruikt voor het begeleiden van oefeningen met vliegtuigen en
helikopters. De staring mode gebruiken we om ballistische raketten of andere objecten in de ruimte te
kunnen detecteren. Indien een dreiging van ballistische raketten in West Europa zich voordoet kan de
radar langdurig in de staring mode worden geplaatst. Er is dan spraken van een acute
dreigingssituatïe. Indien er geen acute dreigingssituatie is wordt de radar op gezette tijden gebruikt
om personeel te trainen in het activeren van de staring mode en te trainen in het herkennen van het
ruimtebeeld. Ook voor testdoeleinden kan de staring mode worden geactiveerd. Er is nog niet te
zeggen hoe vaak dat gebeurt in een situatie waarin er geen dreiging is. Wel kun je eraan toevoegen
dat we ook voor de staring mode vooraf vaststellen dat de stralingsbelasting niet te hoog is (eerst in
onderzoek cumulatieve effecten, na plaatsing van de radar d.m.v. tests)

Veilige afstanden

In de normale radarsetting, treedt een mogelijk effect op vanaf 17 meter boven het maaiveld en
hoger. Van 0 tot 17 meter treden geen mogelijke effecten op. Op 17 meter hoogte boven het maaiveld
ligt het mogelijk effectgebied tot enkele meters vanaf de radar en op boven 25 meter hoogte boven
het maaiveld ligt het mogelijk effectgebied tot maximaal 100 meter vanaf de radar.

In de sterkere staring mode (‘kijkmodus’) van de radar treedt er tussen 0 en 2 meter geen effect op.
Vanaf 2 tot 4 meter hoogte boven het maaiveld is er een effect dat niet verder reikt dan 50 meter
(binnen de locatie). Van 5 toto 25 meter hoogte neemt het effect en daarmee de onveilige afstand toe
tot circa 225 meter. Boven 25 meter hoogte boven maaiveld ligt het mogelijke effectgebied tot circa
1.109 meter.”

Original Message
From: AL/HDB
Sent: maandag 2 december 2019 13:01
To: Visser, B, Drs. < iiindef.nl>
Cc: l AL/BSG < nindef.nl>; (LD), Drs. EMSD,
BS/AL/BSG/Mobpool < nindef.nl>; EMSD, CLSK/PLV C
LSK/DO/C4ISR/SAIR C2 < nindef.nl>; AL/DS/DAOG

iiindef.nl>; AL/HDB mindef.nl>
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Subject: RE:

Barbara

Jouw opmerking is correct.. ICNIRP heeft aangekondigd dat ze voornemens waren de normen dit jaar
te updaten , maar het is nog niet gebeurd. Is geverffieerd.

Staring Mode..

De Staringmode wordt niet gebruikt voor het begeleiden van oefeningen met vliegtuigen en
helikopters. De staring mode gebruiken we om ballistische raketten of andere objecten in de ruimte te
kunnen detecteren. Indien een dreiging van ballistische raketten in West Europa zich voordoet kan de
radar langdurig in de staring mode worden geplaatst. Er is dan spraken van een acute
dreigingssituatie. Indien er geen acute dreigingssituatie is wordt de radar sporadisch gebruikt om
personeel te trainen in het activeren van de staring mode en te trainen in het herkennen van het
ruimtebeeld. Ook voor testdoeleinden kan de staring mode worden geactiveerd. Er is nog niet te
zeggen hoe vaak dat gebeurt in een situatie waarin er geen dreiging is. Wel kun je eraan toevoegen
dat we ook voor de staring mode vooraf vaststellen dat de stralingsbelasting niet te hoog is (eerst in
onderzoek cumulatieve effecten, na plaatsing van de radar d.m.v. tests)

Veilige afstanden

In de normale radarsetting, treedt een mogelijk effect op vanaf 17 meter boven het maaiveld en
hoger. Van 0 tot 17 meter treden geen mogelijke effecten op. Op 17 meter hoogte boven het maaiveld
ligt het mogelijk effectgebied tot enkele meters vanaf de radar en op boven 25 meter hoogte boven
het maaiveld ligt het mogelijk effectgebied tot maximaal 100 meter vanaf de radar.

In de sterkere staring mode (kijkmodus’) van de radar treedt er tussen 0 en 2 meter geen effect op.
Vanaf 2 tot 4 meter hoogte boven het maaiveld is er een effect dat niet verder reikt dan 50 meter
(binnen de locatie). Van 5 toto 25 meter hoogte neemt het effect en daarmee de onveilige afstand toe
tot circa 225 meter. Boven 25 meter hoogte boven maaiveld ligt het mogelijke effectgebied tot circa
1.109 meter.”

Original Message
From: Visser, B, Drs.
Sent: maandag 2 december 2019 10:56
To: ‘AL/HDB mindef.nl>
Cc: AL/BSG < mindef.nl>; (LD), Drs. EMSD,
BS/AL/BSG/Mobpool < rnindet.nl>
Subject: RE:

Zie hieronder

Oorspronkelijk bericht•
Verzonden: zondag 1 december 2019 18:47
Aan: Visser, B, Drs. < mindef.nl>
CC: -

- AVBSG < i-iindef.nl>; (LD), Drs. EMSD,
BSJAL/BSG/Mobpool < rnindef.nl>; ‘AL/HDB

mindef.nl>
Onderwerp: Re:

ICNIRP
Er zijn nog geen nieuwe ICNIRP Normen:

Zouden toch dit jaar komen?

Staring Mode
Er is nog geen operationeel concept binnen CLSK daarom kan hier nog geen definitief antwoord op
worden gegeven.
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Tijdens oplopende internaianale spanning waarbij een specifieke dreiging van ballistische raketten
bestaat kan de staring mode langdurig (dagen) achtereen worden geactiveerd

Moeten iets er over kunnen zeggen, al is het een aanname, alleen bij acute dreiging etc.

Veilige Afstanden
Ik verifieer nog een keer. Voor zover ik weet is de wijziging marginaal en daarmee gelden nog steeds
deze veilige afstanden

Hoor graag, neem aan dat het aantal meters zou kunnen worden opgeschoven.

Directeur Integraal Beleîd
+311

> Op 1 dec. 2019 om 17:20 heeft Visser, B, Drs. < iiindef.nl> het volgende geschreven:
>

> Dag
>

> Nav de update van Thales recent, zijn deze cijfers veranderd. En hoe vaak staat de radar in staring
mode? En zijn inmiddels de nieuwe ICNIRP normen gepubliceerd?
>

>

>

> <IMG_2358.jpg.attachctrl>
> <AYf00001 .txt.attachctr)>
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L/HDB
maandag 2 december 2019 15:03
Visser, 8, Drs.; L/B5G

a(LD), Drs. EMSD, BS/AVBSG/Mobpool; 1
1 L/BSG; L/DS/DAOG
RE: Radar Herwnen, Het stralingsniveau is nu al te hoog, aldus RIVM rapport.
UPDATE
KNMI radar.pdf

Paars

Barbara TNO heeft een technische berekening gemaakt en kan daarmee de info van RIVM die door de
bewoner naar voren is gebracht niet verklaren. Er is ook contact tussen TNO en RIVM om te kijken wat
er aan RIVM kant gebeurt is.

From: Visser, B, Drs.
Sent: maandag 2 december 2019 08:51
To: 1 AL/BSG < nindef.nb;
<DC.vJ ngen.O3@mindef.nl>
Cc: t CD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool <1 nindef.nl>
Subject: RE: Radar Herwijnen, Het stralingsniveau is nu al te hoog, aldus RIVM rapport. UPDATE

Volgens mij moeten we vragen aan RIVM wat hiermee is gedaan, of er inmiddels al
vervolgonderzoeken zijn gedaan? En wat specifiek over de KNMI radar?

Van: AL/BSG
Verzonden: zondag 1 december 2019 07:39
Aan: 1 MA, BS/AL/HDB mindef.nl>
CC: Visser, 8, Drs. < 1 rindef.nl>; (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool

rnindef.nl>
Onderwerp: Fwd: Radar Herwijnen, Het stralingsniveau is nu al te hoog, aldus RIVM rapport. UPDATE

Ik probeer ‘m nu te verzenden met 1 bijlage per keer. Hopelijk lukt versturen dan wel.

B, Drs.

Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

Bijlagen:

Categorieën:

L/HDB

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:
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B, Drs.

-

LL/HDB
Verzonden: woensdag 4 december 2019 07:1 4
Aan: Visser, B, Drs.
CC:

- (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool;
tkL/BSG; h JA, KOL, L/DS/DAOG;
L/H D B

Onderwerp: Hei-wijnen: RIVM rapport 2004 over oa weerradar

Categorieën: Paars

Barbara

TNO heeft contact gehad met RIVM. Zij passen 2004 rapport aan en publiceren dat op de website. Ik
krijg een seintje als dat is gebeurd

Directeur Integraal Beleid
+31

[Paginanummer]



doc 1653

B, Drs.

L/HDB
Verzonden: donderdag S december 2019 23:49
Aan: Visser, B, Drs.
CC: L/HDB; (LD), Drs. EMSD,

BS/ALIBSG/Mobpool; L/BSG
Onderwerp: Brief Herwijnen update
Bijlagen: 2019 12 06 Antwoordbrief STASDEF EK vragen Herwijnen (3) ÷ dci.docx

Categorieën: Paars

All, hierbij de bewerkte versie.

Directeur Integraal Beleid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES Den Haag 1 The Netherlands

M
Tlindef.nI

www, defensie .nl

Secretariaat:

T:
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B, Drs.

L/HDB
Verzonden: woensdag 11 december 2019 18:10
Aan: Visser, B, Drs.
CC: AL/HDB
Onderwerp: Fwd: Conceptantwoorden vragen Leeuwarder Courant

Categorieën: Paars

Barbara
Bij Wier ook vragen vanuit omwonenden
Waarom branden de rode lampen op die nieuwe toren zo fel
Daarnaast vraagt Leeuwarder Courant om info over tijdslijn
Hieronder het antwoord dat DCC aan de krant wil sturen.
Wat mij betreft akkoord, is afgestemd met Umo
Onze nwe communicatiespecialist bekijkt of en hoe we aandacht zouden moeten geven aan Wier (gemeente en
omwonenden)

De rode lichten dienen als obstaketverlichting. De huidige verlichting was tijdelijk en
is sinds gisteren niet meer in gebruik, wet wordt er gezocht naar een andere methode
om dit ‘obstakel’ bij duisternis te verlichten.

Het project ligt nog op schema en in de derde week van januari wordt de radar op de
toren geplaatst, waarna met het aansluiten en het testen wordt gestart.

Het afbreken van de ottde radar is ntt gepland medio 2020.

Directeur Integraal Beleid

Begin doorgestuurd bericht:

Van:” AL/HDB” <1 mindef.nl>
Datum: 11 december 2019 om 16:56:46 CET
Aan:” L/DCO” < iindef.nl>,”

L/BSG” <: nindef.nl>
Onderwerp: Antw.:[] Conceptantwoorden vragen 1 Courant[P

Sorry ik was even off line
Helemaal 0K dat antwoord
Ik zet hem even door aan en vraag STAS er over. Je hoort zo

Directeur Integraal Beleid
+31
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Op 11dec 2019 om 10 47 ‘AL/DCO < mindef nl> het
volgende geschreven:

Goedemorgen. ,
Nogmaals, nu met de laatste comments van

Leeuwarder Courant heeft onder-staand gevraagd:

In april dit jaar sprak ik u voor de teeuwarder Courant over de veranderingen bij de
Radarpost in Wier. Ligt dit project nog op schema?
Is er al begonnen met de sioop van de oude ‘bol’?

De actuele aanleiding dat ik over dit onderwerp mail, is de volgende: omwonenden
hebben opgemerkt dat er sinds kort op het nieuwe gebouw drie grote rode lichten
knipperen. Waar dient dit voor en blijft dit altijd zo?

Ik wil graag, obv input van DPlan, DM0 en AOCSNM, onderstaand
meegeven aan de Leeuwarder Courant:

De rode lichten dienen als obstak&verlichting. De huidige verlichting was
tijdelijk en is sinds gisteren niet meer in gebruik, wel wordt er gezocht
naar een andere methode om dit ‘obstakel’ bij duisternis te verlichten.

Het project ligt nog op schema en in de derde week van januari wordt de
radar op de toren geplaatst, waarna met het aansluiten en het testen
wordt gestart.
Het afbreken van de oude radar is nu gepland medio 2020.

Moet ik dit nog bij de stas voorleggen?

Gr
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B, Drs.

Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

maandag 3 februari 2020 19:41
B, Drs.

L/H DB

-
DMO/PROJN/STGP;

t LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool; .-

Herwijnen bezoek gemeente

L/DS/DAOG;

J

Categorieën: Reizen; Belafspraak; Paars

Barbara, Ik heb een korte terugkoppeling ontvangen van

Sfeer goed

Cumulatieve Effecten onderzoek veel vragen ter verduidelijking, lange discussie met de man die de
vragen over laag frequent gebrom had gesteld. heeft duidelijke uitleg kunnen geven
(causaliteit nooit bewezen).
Locatie onderzoek. Wethouder geeft aan dat ze liever ziet dat we naar 1 van de 3 alternatieven gaan.

‘ heeft eerst aangegeven dat het even veilig is te Herwijnen als op de alternatieven, heeft
tijdsvertraging aangedragen en aangegeven dat er bij de alternatieven ook maatschappelijke onrust
zal ontstaan (naar verwachting)

Rapport Zwamborn achtergelaten, morgen sturen we het andere rapport na laatste redactionele
changes...

Vraag van wethouder Kan de Aanbiedingsbrief aan college en de raad worden gestuurd. Draagt

_____

zorg voor.

RCR doorgesproken en gemeente geeft aan bij inloopavonden te willen ondersteunen

Directeur Integraal Beleid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag l The Netherlands

M +

www.defensie.nl

Secretariaat:

mindef.nl

T:
(op woensdag flex)
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fL

B, Drs.

IL/HDB
Verzonden: maandag 20 april 2020 1 0:40
Aan: Visser, B, Drs.;1 AL/DS/DAOG
CC: t (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool;

_________

1 L/BSG, EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs,
TLNT BS/AL/HDB/Stafbureau AL,

L/HDB
Onderwerp: RE: Herwjnen antwoorden 83 vragen na aankondiging RCR, versie 17
Bijlagen: 2020 04 19 Herwijnen versie 18 (TC).docx

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Categorieën: Reizen; Belafspraalç Paars

Barbara

Bijgevoegd tref je V18 van de Herwijnen brief aan. regelt een print.

Op P4 is nader toegelicht dat de onderzoeken aan/met West-Betuwe zijn toegestuurd/besproken.
Daarnaast is naast gemeenteraad provinciale staten benoemd.
Er is, mede vanwege corona, nog geen formele presentatie aan het cotlege en de raad gepland.
Woensdag heeft weer contact daarover met de wethouder, op die manier aangepast in de brief

Op PlO RVB verwijderd en tekst aangepast
Je vraagt ook of PS moet worden gehoord. Dat hebben we na contact met EZK en DJZ zo opgenomen
in de aankondigingsbrief RCR van 07-06-19

Vwb de GGD en ALS. De brief aan de SP fractie is niet i.a.a. DEF gericht. Ik stel voor daar niet naar te
verwijzen maar het antwoord te geven dat in eerdere versies van de brief stond.
Kern
7 is relatief veel
GGD kan nu niet valideren
ALS centrum doet landelijk wetenschappelijk onderzoek

Vraag 17 is gevalideerd door TNO (ruim is juist)
Vraag 68 is aangevuld iom TNO waarbij TNO opmerkt... de aanvulling is een antwoord op een vraag die
niet is gesteld. Ik vind die aanvulling wel relevant.

From: Visser, B, Drs. < rindef.nl>
Sent: zondag 19 april 2020 22:29
To: .L/HDB @mindef.nl>; LL/DS/DAOG

nindef.nl>
Cc: (10), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>; AL/BSG

iiindef.nl>; EMSD, BS/ALJHDB/Belmdwrs <. nindef.nl>;
Moussaoui, 0, eI, TLNT, BS/AL/HDB/Stafbureau < mindef.nl>; AL

i,indef.nl>
Subject: Re: Herwijnen antwoorden 83 vragen na aankondiging RCR, versie 17

Dag
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Zal in deze mail al nav reageren en via de app met foto’s, omdat we helaas geen screenshots kunnen maken
en telefoonfoto’ s en iPad foto’s niet direct synchroniseren. Het is niet anders.

Van ‘ AUHDB”

______

Datum: zondag 19 april 2020 om 20:40:18
Aan: “Visser, B, Drs.” <13. 1 1 @mindef.nl>,

AUDS/DAOG” < mindef.nl>
Cc:” (LD), Drs. EM$D, BS/ALIBSG/Mobpool” <• rnindef.nf>,

ALJB$G” - @mindef.nl>,” DC, van, CDRE,
rnindef.nl>,” EMSD,

(gmindef.nl>,

__

TLNT,
@mindef.nl>,” ., BS/AL”

mindef.nl>
Onderwerp: Herwijnen antwoorden 83 vragen na aankondiging RCR, versie 17

Barbara,

In bijgevoegde versie tref je de wijzigingen van afgelopen weekeinde aan. In deze mail
een aantal opmerkingen.

art 11

0k

Q: Je vraagt op Pl om motie Kerstens

A: Ik zorg dat je deze week STAVAZA Kerstens krijgt

0k, kamerbreed aangenomen en TNO had eerder aan de bel moeten trekken, want motie is oordeel kamer
geweest en kamerbreed volgens mij aangenomen. Dus gewoon een hele praktische oplossing vinden.

Noot P4 vraag 8: Je vroeg om “hiertoe” in te voegen. Echter de verwijzing door het
woord hiertoe maakt de relatie vraag en antwoord niet duidelijker. Ik stel voor “hiertoe”
niet te gebruiken

0k

mindef. ni>

MA, BSIAUHDB”
BS/ Belmdwrs”
BS/AUHDB/Stafbureau”
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E, Drs.

L/HDB
Verzonden: maandag 20april 2020 11:00
Aan: Visser, B, Drs.
CC: L/DS/DAOG; L/HDB;

— EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs
Onderwerp: Technische Briefing IK

Categorieën: Reizen; Belafspraak; Paars

Barbara,

Veel van de 83 vragen hebben technische antwoorden Ik ben bang dat in het AO er veel over Volt per
meter en piekveldsterkte belasting terug gaat komen... Ter overweging... Is het aanbieden van een TB
door TNO raadzaam?

Directeur Intégraal Beleid

Diredoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M:

www.defensie.nI

Officier Toegevoegd

mlndef.nl
M:

Secretariaat:

____

imindefnl
T:
(op woensdag flex)
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B,Drs.

L/HDB
Verzonden: woensdag 29 april 2020 09:08
Aan: Visser, 8, Drs.
Onderwerp: RE: Nieuwsupdate Newsroom DCo - woensdag 29 april 2020

Categorieën: Reizen; Belafspraak; Paars

Vraag staat uit, ik kom erop terug zodra ik antwoord heb.

From: Visser, 8, Drs. < nindef.nl>
Sent: woensdag 29 april 2020 08:53
To: LL/HDB < mindef.nl>
Cc: fL0), Drs. EMSD, B5/AL/BSG/Mobpool <• nindef.nl>
Subject: Fwd: Nieuwsupdate Newsroom DCo - woensdag 29 april 2020

Dag

___

Zie hieronder, wanneer verwachten we reactie van GGD?

Van: BS/ALIDCO” < @mindef.nl>
Datum: woensdag 29 april 2020 om 08:51:09
Aan: “Visser, 3, Drs.” < mindef.nl>
Onderwerp: RE: Nieuwsupdate Newsroom DCo - woensdag 29 april 2020

Hieronder het artikel in platte tekst en gevoegd in PDF formaat.

Mvg

Ministerie wil info over ziekte ALS in Herwijnen De GGD Gelderland Zuid wordt door het ministerie van
Defensie verzocht om na te gaan hoeveel mensen in Herwijnen de dodelijke spierziekte ALS hebben
(gehad) en om die cijfers te duiden. Bezorgde inwoners van Herwijnen stellen dat de ziekte in
Herwijnen 36 keer vaker voorkomt dan elders in het land.
Herwijnen
De bezorgde dorpelingen zien een verband tussen de dodelijke spier- ziekte ALS en de diverse
bronnen van elektromagnetische straling die Herwijnen al jaren heeft. Zo staat er een KNMI-radar,
stond er jarenlang een radar van de lucht- verkeersleiding en hebben passe- rende schepen op de
Waal ook ra- darinstallaties. Nu er zorgen leven over een nieuw te plaatsen mili- taire radar aan de
Broekgraaf, wil de Tweede Kamer die bewering opgehelderd hebben.
Daarom gaat het ministerie de vraag voorleggen aan gezond- heidsdienst GGD, zo antwoordt
staatssecretaris Barbara Visser van Defensie op vragen van de Tweede Kamer. ,,De GGD is naar
aanleiding van deze vraag verzocht om De GGD is verzocht een vergelijking met gemiddelden in
Nederland te duiden — Barbara Visser de aantallen ALS in Herwijnen te bevestigen en een vergelijking
met gemiddelden in Nederland te dui- den.”
Wanneer dat gaat gebeuren is onduidelijk, omdat de GGD, zo benadrukt ook Visser, op dit moment
razend druk is met het coronavirus. De Tweede Kamer erkent dat ook. Meerdere partijen hebben
Visser daarom verzocht om tijdens de coronacrisis geen ‘onomkeerbare stappen’ te zetten als het gaat
om de bouw van de radar aan de Broekgraaf.
Visser benadrukt in haar ant- woorden nog eens dat er nooit is aangetoond dat de straling ALS kan
veroorzaken maat dat het ook niet wetenschappelijk kan worden uitgesloten. ALS is een ernstige
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ziekte waarbij de groepen spieren stap voor stap uitvallen, met uiteindelijk de dood tot gevolg. Wat de
ziekte precies veroorzaakt, wordt door wetenschappers onderzocht.
,,Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat de voorgenomen radarinstallatie tot een verhoging van
het aantal ALS-patiënten kan leiden”, aldus Visser.

Van: Visser, B, Drs. < iiindef.nl>
Verzonden: woensdag 29 april 2020 08:17
Aan: BS/AL/DCO mindef.nl>
Onderwerp: Ewd: Nieuwsupdate Newsroom DCo - woensdag 29 april 2020

Dag

Het stuk over Herwijnen, kun je dat opzoeken? Zit niet in bijlage en wil het graag lezen. Dank alvast.

Van: “%Newsroom DCo, BS/A1/DCO” @mindef.nl>
Datum: woensdag 29 april 2020 om 07:51:06
Onderwerp: Nieuwsupdate Newsroom DCo - woensdag 29 april 2020

Nieuwsupdate Newsroom DCo - woensdag 29 april 2020

Covid- 19

Hoofdlijnen

• Het dodental als gevolg van het coronavirus is dinsdag met 48 gestegen naar 4566. Dit
relatief lage aantal kan te maken hebben met Koningsdag. In het weekend worden steevast
minder overledenen gemeld dan doordeweeks en voor veel mensen was het gisteren een
vrije dag. Het RIVM meldde ook 171 nieuwe vastgestelde besmettingen, wat het totaal op
38.416 brengt.

• Het RIVM meldde dinsdag opnieuw een afname in het aantal Nederlandse coronapatiënten
op IC’s. In Nederland werden er 44 minder gemeld, wat het totaal op 832 brengt. In
Duitsland verblijven nog 29 Nederlandse patiënten op de intensive care afdelingen, drie
minder dan maandag. Het RIVM meldde dinsdag ook 88 nieuwe ziekenhuisopnames. Dit
brengt het totaal aantal patiënten wat opgenomen is of opgenomen is geweest voor het
coronavirus op 10.609.

• Gisteren hebben tientallen betogers gedemonstreerd tegen de lockdown op het plein bij het
Binnenhof in Den Haag. Verschillende groeperingen sloten zich aan bij het protest,
waaronder anti-5G en anti-vaccinatie betogers. De politie en de marechaussee waren in
grote getalen aanwezig bij de demonstratie ‘voor vrijheid’ ter begeleiding én om te
handhaven op het niet opvolgen van de 1,5 meter-afstandsregel. Volgens De Telegraaf
(p.13) “drukten [zei de demonstratie de kop in”. (Nf; De Telegraaf)

• Volgens onderzoeksbureau Motivaction maken Nederlanders zich minder zorgen over de
risico’s van het coronavirus voor de gezondheid, en neemt het draagvlak voor sociale
onthouding af. Dat concludeert het onderzoeksbureau op basis van een representatieve
steekproef onder 1019 Nederlanders van 18 jaar en ouder. (ANP)

Defensie

• Op Sint Maarten is een vliegtuig aangekomen met politieagenten, militairen en mensen van
de marechaussee, dat meldde het NOS lournaal (vanaf 1.58) dinsdagochtend. Ze gaan daar
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— 5, Drs.

L/HDB
Verzonden: zondag 3 mei 2020 12:47
Aan: Visser, B, Drs.; L/BSG; - L/BSG
CC: L/BSG; (LD), Drs. EMSD, —

BS/AL/BSG/Mobpool; L/HDB; = Mr.,
BS/AL; EMSD, BS/AL/HDB/Belmdwrs

Onderwerp: RE: Nieuwsbrief Regionale Media - Ministerie van Defensie 1 mei 2020

Categorieën: Reizen; Belafspraak; Paars

en kunnen jullie 30 minuten gesprek D]Z

_____

en en DGB
inplannen over Herwijnen

Barbara

ALS vragen zijn meermaals uitgezet bij GGD. Dit wordt gedaan dtv RVB en aansturing door DM0-
projectd i rectie.
We kregen het antwoord geen capaciteit door Corona, daaraast hebben ze aangegeven dat zij het
kenniscentrum ALS beter in staat achten om deze vragen te beantwoorden.

RVB heeft contact gelegd met het kenniscentrum, zij zijn nu bezig met de beantwoording van de
vragen over afwijkingen ALS-aantallen in Herwijnen tov NLD en mogelijke verklaringen daarvoor. Op 8
mei, wordt de beantwoording daar besproken met diegenen die bevoegd zijn antwoorden op vragen
als deze extern te communiceren. Daarna geven ze aan binnen welke tijdlijn een formeel antwoord
volgt. RVB zorgt ervoor dat GGD ook op de hoogte blijft van beantwoording door kenniscentrum ALS.

Vwb de review van het onderzoek. De opdracht tot vertaling is via vertaalbureau Defensie extern
uitgezet. Wij werken nog aan de juiste vraagstelling voor de Review of andere wijze van participeren
door een buitenlands Instituut.

1O.2.g

Ik heb projectdirectie verzocht voordat de 15 mei publicatie van het concept voorontwerp plaatsvindt
inzicht te geven In de wijze van participatie. Jij krijgt die ook voor de publicatie te zien zodat je daar
goedkeuring of opdracht tot aanpassing op kan geven. Ik heb zojuist de plv directeur projecten en

nog een keer hieraan herinnerd

In jouw weekendpost zitten de twee brieven die we willen sturen aan de beide gemeentes waar de
alternatieve locaties liggen. Daarmee krijgen we een formele reactie die je in het AD kunt gebruiken.
Er is ambtelijk voorbereid en de gemeentes hebben informeel al aangegeven niets te zien in komst van
een radar en daarmee oplossen van problemen van Herwijnen

From: Visser, B, Drs. <1 nindef.nl>
Sent: vrijdag 1 mei 2020 10:25
To: L/HDB mindef.nl>
Cc: LL/BSG < ,iindef.nl>; (LO), Drs. EMSD,
BS/AL/BSG/Mobpool < i,indef.nl>; — L/BSG
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mindef.nI>
Subject: Fwd: Nieuwsbrief Regionale Media - Ministerie van Defensie 1 mei 2020

Dag

Vandaag weer een Herwijnen bericht, zie hieronder. Weer over ALS. Mij staat bij nav de feitelijke vragen
dat we op 15 mei het een en ander zouden starten en dat ik daarvoor eerst geïnformeerd zou worden. Klopt
dat en zo ja, wanneer krijg ik het een en ander te horen en hoe staat het met alle actiepunten die zijn
uitgezet? Dit ook omdat de kamer steeds vraagt om geen onomkeerbare stappen te zetten, dus de vraag is
wat wanneer start en hoe zich dit hiertoe verhoudt. Dit maakt ook dat we goed moeten nadenken over de
communicatie, dus hoor graag.

Gr. Barbara
PS hoe staat het met de omgevingsmanager?

Van: “%Newsroom DCo, BS/AIJDCO” C’ miiidef.nI>
Datum: vrijdag 1 mei 2020 om 08:44:49
Onderwerp: Nieuwsbrief Regionale Media - Ministerie van Defensie 1 mei 2020

Het Defensie-nieuwsoverzicht uit de regionale dagbladen

Covid-19 (3 articles)

• Mariniers door Karel Doorman afgezet voor strijd tegen corona Noordhollands Dagblad 1 01 May 2020 07:56
• ‘Warm gesprek’ met Zaanse staatssecretaris Barbara Visser 1 Noordhollands Dagblad 01 May 2020 07:55
• Mastbrand: weinig schade, wel veel zorgen BN/Destem 1 01 May 2020 03:33

• Marine (1 article)

• Mariniers door Karel Doorman afgezet voor strijd tegen corona 1 Noordhollands Dagblad 1 01 May 2020 07:56

• Luchtmacht (1 article)

• Aanschaf helikopters Gilze-Rijen past in inhaalslag Defensie ihabant flagbl&i 1 01 May 2020 03:26

• KMar (1 article)

• Spelen op de kerktoren mogelijk nieuwe traditie Noordhollands Dagblad 1 01 May 2020 07:50

• EOD (2 articles)

• Een Duitse mijn in visnetten van de HD42 j lJmuider Courant 01 May 2020 07:46
• EQO ruimt’decoratieve’antieke bom De Gooi- en Eemlander 01 May 2020 07:42

• Veteranen (2 articles)

• Bliksembezoek luitenant-generaal aan veteranen 1 De Gooi- en Eemlanderf 01 May 2020 07:44
• Molukkers Hoogkerk: ‘Wij gaan nooit opzij’ Dagblad van het Noorden 1 01 May 2020 05:33

• Marinierskazerne (1 article)

• Peter van den assem Tol BNDestem 01 May 2020 03:34

• Veiligheid (1 article)

• Veel vaker ALS in Herwijnen De Gelderlander t 01 May 2020 07:08

• 75 ‘aar vrij /4 en 5 mei (18 articles)

• ‘Groeiend historisch besef voor oorlogsgraf’ J Leidsch Dagblad 01 May 2020 07:58
• ‘Vrijheid zie ik in delen van de wereld als een groot probleem’ 1 Noordhollands Dagblad 01 May 2020 07:56
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B, Drs.

L/HDB
Verzonden: dinsdag 12 mei 2020 23:20
Aan: Visser, B, Drs.
CC: (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool; : ‘1

• L/BSG; AL;
Onderwerp: Herwijnen RCR

Categorieën: Reizen; Belafspraak; Paars

Barbara ik heb net een lang gesprek gehad met de nieuwe RVB omgevingsmanager voor het Herwijnen
project ( heeft opgevolgd). Hij maakt zich zorgen over de vermenging van de
juridische RCR-procedure met het politiek bestuurlijke AO-traject. Ik denk dat hij een goed punt heeft en ik
wil woensdag aan de hand van een paar aantekeningen die zorgen vast met je delen en liefst ook
doorspreken. Ik probeer via of wat tijd te claimen in jouw agenda 10 a 15 min is
voldoende. Donderdag hebben we een formeel overleg over RCR. De zaken die ik met je door wil nemen
zijn ter voorbereiding daarop. Mocht je woensdag niet binnen zijn dan probeer ikje ergens op de dag even
telefonisch te spreken (ik stem wel af met secretariaat of dat lukt).
Het voorontwerp en het plan voor de participatie krijg je morgen in jouw posttas mee.

Kern van de zorg van is: Als je nu de RCR start en daarna het AO houdt dan worden alle zienswijzen
die in het juridische traject worden ingebracht ook door de indieners doorgegeven aan een of meerdere
Kamerleden, en komen ze allemaal naast juridisch ook politiek bestuurlijk terug. Veel aandachtspunten van
de omwonenden zijn juridisch in het RCR proces relatief makkelijk en rationeel te beantwoorden terwijl in
het politiek bestuurlijke deel het veelal ook over emotie zal gaan. Dat zou pleiten voor eerst politiek
bestuurlijk afronden (dmv het AO) en dan pas het voorontwerp in te dienen.
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B, Drs.

L/HDB
Verzonden: woensdag 13 mei 2020 00:02
Aan: Visser, B, Drs.
CC: fLD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool;

AL/BSG; Wijnands, ]CS, Mr., BS/AL; LL/HDB
Onderwerp: Re: Herwijnen RCR

Categorieën: Reizen; B&afspraak; Paars

Vrijdag openbaar maken van het voorontwerp is een datum die we zelf gekozen die niet extern
gecommuniceerd is en die niet tot afbreuk leidt indien we die in tijd iets schuiven.
Concrete voorstel:
Ik licht morgen adhv een door de omgevingsmanager van het RVB geschreven memo de zorgen toe van de
omgevingsmanager en de opties die hij ziet om het juridische en politiek bestuurlijke proces zo goed
mogelijk op elkaar af te stemmen. Jij krijgt morgen het participatieplan en het voorontwerp mee. We lichten
dat donderdagmiddag verder toe. Na de toelichting zijn m.i. de volgende stappen c.q. besluiten mogelijk

1) -FACTOR TUD- je neemt meer tijd om de stukken door te nemen en je besluit na het weekend wanneer
we het voorontwerp publiceren OF je hebt donderdag voldoende info om jouw besluit over het publiceren
van het voorontwerp op te nemen.

2) -FACTOR KWALiTEIT- je besluit dat de stukken van voldoende kwaliteit zijn om te publiceren OF je
geeft aan waar je de stukken verbeterd wilt hebben

3) -FACTOR STRATEGIE- je besluit, afhankelijk van de toelichting van mij en RVB, over de timing van
het publiceren van het voorontwerp. Dat kan zijn zo snel mogelijk OF na het AO

De voors en tegens van stap/besluit 3 wil ik graag morgen al met je delen zodat je die in jouw overwegingen
op donderdag kunt meenemen

+

Van: “Visser, B, Drs.” < mindef.nl>
Datum: dinsdag 12 mei 2020cm 23:31:38
Aan: “ ‘\IJHDB” mindef.nl>
Cc: “i (LD), Drs. EMSD, BS/ALJBSGfMobpool” < ( mindef.nl>,”

ALÎBSG” < @mindef.nl>, “ AL”
<.1 @mindef.nl>
Onderwerp: Re: Herwijnen RCR

Dit was precies mijn vraag steeds en ook weer vandaag mijn opmerking dat bijpraten op donderdag terwijl
vrijdag gestart wordt, niet kan. Wat is concreet je voorstel nu?
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ô, Drs.

\L/HDB
Verzonden: donderdag 18juni 2020 23:12
Aan: — L/BSG; Visser, B, Drs.; BS/AL/DCO
CC: (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool;

______

BS/AL/HDB/Belmdwrs; L/HDB; Mr.,
ES/AL

Onderwerp: Herwijnen status vragenbeantwoording GGD
Bijlagen: Herwijnen status vragenbeantwoording GGD.docx

Opvolgingsviag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Categorieën: Reizen; Belafspraak; Paars

Barbara,

______

en

_______

Ik kom tot bijgevoegde analyse na het bekijken van de contacten tussen RVB en GGD. Hoor graag als
jullie mijn lijn aan het einde van het doc anders zien.
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B, Drs.

L/HDB
Verzonden: zaterdag 20juni 2020 13:39
Aan: Visser, B, Drs.
CC L/HDB Mr BS/AL

fLD), Drs. EMSD, BS/ALJBSG/Mobpool; BS/ALJHDB/Belmdwrs;

______

L/BSG; ‘AL/DCO
Onderwerp: Herwijnen, antwoord brief aan GGD
Bijlagen: Aantal en duiding ALS-patienten te Herwijnen.pdf

Categorieën: Reizen; Belafspraak; Paars

Barbara, bijgevoegd de antwoordbrief aan GGD

Daarin is aangegeven dat:
• er eerder al contacten waren tussen DEF RVB Gemeente en GGD
• de vragen die recent gesteld zijn door RVB namens DEF gesteld zijn en dat RVB dat bij externe

contacten ook steeds duidelijk maakte
• is afgesproken dat GGD in deze casus het contact met de gemeente zou verzorgen
• we hebben gevraagd of de twee vragen die door ALS-centrum waren beantwoord als

“afgestemd met GGD” mochten worden behandeld en dat GGD daarmee niet instemde
• GGD wel opmerkingen plaatsten bij het antwoord van ALS-centrum
• Wij over die opmerkingen graag in gesprek gaan.

Daarbij is ook aangegeven dat voor ons de vraag hoeveel ALS-patiënten er nu daadwerkelijk zijn nog
steeds open staat (GGD geeft in de opmerkingen bij de antwoorden van het ALS-centrum aan dat het
incidentiegetal berust op een globale inschatting gebaseerd op een aanname)

Een eerder concept van de brief heb je gezien en becommentarieerd. In dat concept stond ook dat
deze brief een antwoord was op de GGD brief. Desondanks had dat duidelijk in het feitenrelaas moeten
staan.

Directeur Integraal Beleid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M:
mlndef.nl

www.defensie.nl

Officier Toegevoegd

i@mindef. nI

Secretariaat:

mindef.nl
T:
(op woensdag flex)
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B, Drs.

L/HDB
Verzonden: woensdag 24juni 2020 08:48
Aan: Visser, 8, Drs.; Esser, JM, BS/AL/DCO
CC: (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool;

BS/AL/HDB/Belmdwrs; Mr., ES/AL; L/BSG;
AL/HDB/PROJ DGB; BS/AVHDB

Onderwerp: RE: Hetwijnen status vragenbeantwoording GGD

Categorieën: Reizen; Belafspraak; Paars

Barbara

Er zit een Interne Toelichting met bericht voor website radarstations in jouw post. Als we het
eventuele commentaar van jou hebben verwerkt wordt die geplaatst. Ik stel voor dat we die dan
separaat ook aan de toesturen. Ik kan dat in een mail van mij aan hem met extra toelichting doen.
Als je het zelf wilt doen kunnen we een mail voor je voorbereiden. Ik hoor graag wat de voorkeur heeft

From: Visser, B, Drs. < i,indef.nl>
Sent: woensdag 24juni 2020 07:59
To: BS/AL/DCO -@mindef.nI>
Cc: (LD), Drs. EMSD, BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nI>;
BS/AL/HDB/Belmdwrs < mindef.nl>; Mr., B5/AL <. •nindef.nl>;

AL/BSG < riindef.nl>; L/HDB mindef.nI>;
•Koch, A, BS/AL/HDB/PRO] DGB nindef.nl>

Subject: Re: Herwijnen status vragenbeantwoording GGD

Is het niet handig ook om het college van B&W te informeren, mede nav de app van de burgemeester
afgelopen zaterdag? Dus niet over dit bericht maar mee nav, is denk ik vooral nu een vraag aan

Van: ‘AL/DCO” @mindef.nI>
Datum: dinsdag 23 juni 2020 om 16:22:24
Aan: “Visser, B, Drs.” < mindef.nl>
Cc: “1 (LD), Drs. EMSD, BS/ALIBSGfMobpool” < @mindef.nl>,
BS/AIJHDB/Belmdwrs < mindef.nl>, ‘ AL”

mindef.nl>, “. AIJBSG” < @mindef.nl>,
AIJHDB” < zmindef.n1>,

MJHDB/PROJ DGB” @mindef.nl>
Onderwerp: RE: Herwijnen status vragenbeantwoording GGD

Excellentie,

Ter informatie. GGD Gelderland-Zuid heeft vragen ontvangen van het Reformatorisch Dagblad. Zij zijn
voornemens om afgelopen vrijdag afgestemde antwoord te geven. Daarnaast besproken dat er nog
niet wordt ingegaan richting de media wanneer en hoe de informatie naar buiten gaat, aangezien GGD
en Defensie hierover nog in gesprek gaan.

Hartelijke groet,
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.L.

B, Drs.

• W
Verzonden: maandag 20juli2020 22:1 8
Aan: Visser, B, Drs.; — L/BSG; BS/AL/BSG/Mobpool;

L/HDB
CC:

______

NJ, BS/AL/BSG
Onderwerp: RE: Herwijnen deel 1

Categorieën: Reizen; Belafspraak; Paars

Ja ik heb de vragen gezien en al aan en doorgegeven dat ik morgen de antwoorden
(waaronder de definitieve tijdlijn die we jullie gaan voorleggen) met ze door wil spreken.

Ook stappen gezet vwb Gilze Rijen en status reactienota... De antwoorden deels per telefoon deels opapp deels in mail gekregen Ook die worden even samengevoegd door .... en en komen
dan op nette wijze jouw kant op.
Sneek preview... LHB GZR is aangekondigd in Staatscourant, juridisch gezien is het niet noodzakelijkde opschorting in Staatscourant te melden. Pol bestuurlijk gaan we voorstellen dat wel te doen. Ookomdat RvS naar zorgvuldigheid van het proces kijkt (dat is breder dan de juridische verplichtingen).
We gaan de reactienota anders noemen naar iets van standvanzaken document / informatiecirculaire
(creatieve inputs zijn welkom). Ook als we het bij de verwarrende titel reactienota houden is er niks
aan de hand. In deze fase van het proces is er geen reactienota nodig volgens DJZ. Als je de
zienswijzen op voorl LHB maar meeneemt naar het definitieve LHB. Dat mag mss zo zijn maar maakthet proces er niet netter op... daarom nu toch een reactie op de zienswijzen in de vorm van een
document dat niet reactienota gaat heten.

Heb ook de termijnen van NLR binnen voor Wnb MER LHB en stikstof. Daar moet ik eerst een controleslag op uitvoeren (mn hoe krap / ruim is door NLR ingeschat en zijn de tijden die ze ons gegeven
hebben in het schema om ons werk te doen voldoende... Voor dit document even wat verwachtingen
management... vergt consultatie met stikstof RVE CLSK... dus morgen of mss zelfs deze week niet
klaar...

From: Visser, B, Drs. < nindef.nl>
Sent: maandag 20 juli 2020 22:06
To: 1 L/BSG < nindef.nl>; BS/AL/BSG/Mobpool

rnindef.nl>; L/HDB<‘ 3@mindef.nl>
Cc: L/BSG ,,indef.nl>
Subject: Re: Herwijnen deel 1

Maar gaat vast overal het verlossende antwoord op geven, toch

Van: “Visser, B, Drs.” < . @mindef.nl>
Datum: maandag 20juli 2020 om 18:52:21
Aan: “ L/BSG” < nindef.nl>, “:

BS/AL/BSG/Mobpool” < mindef.nl>, ‘\L/HDB”
mindef.nl>

Cc: , BS/ALJBSG’ < @mindef.nl>
Onderwerp: Re: Herwijnen deel 1

Dat is niet perse mijn vraag, ik dacht publicatie enelaatate week aug en dan zeven weken inzake dus tot
medio oktober. In de stukken staan verschillende opties, dus de vraag is nu wat de bedoeling is.
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Van: “ - - ALJBSG” < mindef.nl>
Datum: maandag 20juli 2020 om 1 8:23:47
Aan: “Visser, B, Drs.” @mindeLn1>,” , BS/AUBSGfMobpool”

@mindef.n[>,” a AIJHDB’ mïndef’.n1>
Cc: “ - - AIJBSG” < -

- rnindef.nl>
Onderwerp: RE: Herwijnen deel 1

De besproken data/tijden m.b.t. publicatie zijn als volgt:

Vrijdag 28 augustus Staatscourant
7 weken inzageperiode i.p.v. 6 weken
Inloopavonden in de week van 14 september
Vrijdag 16 oktober einddatum

Als ter inzage legging pas op maandag 31 augustus kan, lijkt het mij logisch dat reactietermijn tot
maandag 19 oktober loopt.

Van: Visser, B, Drs. < nindef.nI>
Verzonden: maandag 20juli 2020 16:34
Aan: • BS/AL/BSG/Mobpool < mindef.nl>; AL/HDB

I@mindef.nl>
CC: AL/ESG < iiindef.nl>; AL/BSG

nindef.nl>
Onderwerp: Re: Herwijnen deel 1

Ik heb volgens mij gezegd een week eerder en uiterlijk 31 aug

Van:” - B$/AUBSG/Mobpool” < @rnindefnl>
Datum: maandag 20juli 2020 om 16:3 1:59
Aan: “Visser, B, Drs.” rnïndef.nl>, “ - AIJHDB”

@ rnindef.nl>
Cc: “. - AL[BSG” < @rnindef.nl>,
BS/AUBSG” < @rnindefnl>
Onderwerp: RE: Herwijnen deel 1

Dag all,

Ik heb in mijn aantekeningen van het gesprek op 9 juli staan: 28 augustus ter inzage legging, in de
week van 14 september inloopavonden.

Groet,

From: Visser, B, Drs. < -nindef.nT>
Sent: maandag 20 juli 2020 16:09
To: AL/HDB mindef.nI>
Cc: AL/BSG < @mindef.nl>; B5/AL/BSG/Mobpool

rnindef.nl>; , BS/AL/BSG < mindef.nl>
Subject: Herwijnen deel 1

[Paginanummer)



Dag

Ik heb nog niet de gehele bundel Herwijnen doorgenomen, weet niet wat uiterste termijn is. Wel een
opmerking in stuk al die een paar keer niet is beantwoord of gewijzigd is, zie foto en reactie op bericht dat
ik moeilijk leesbaar vind. Overigens hadden we volgens mij echt een week eerder afgesproken qua
publicatie en daarmee 7 weken terinzage legging. Kamerbrieven worden blijkbaar voorbereid, wat is het
doel van de brieven? En die gaan naar buiten voor de terinzage legging?
Daarnaast viel me op dat in de nota d.d. 17-07 wordt gesproken over terinzage legging tot eind okt en in
interne toelichting d.d. 16-07 over 12 oktober, wat is het?
Zal in een volgende mail nog wat foto’s sturen, vanwege de omvang van de mails.

Hoor graag,

Barbara
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doc 1665
7

B, Drs.

L/HDB
Verzonden: woensdag 22juli 2020 12:04
Aan: Visser, 8, Drs.
Onderwerp: FW: Nieuwsbrief Marinierskazerne

Categorieën: Reizen; Belafspraak; Paars

From: BS/AL/HDB < nindef.nl>
Sent: woensdag 22 juli 2Ö20 09:47
To: 8LL/HDB < mindef.nl>; : âL/HDB/PROJ DGB
• nindef.nl>
Cc: 85/AL!DCC mindefnl>; 8L/BSG < mindef.nl>;

BS/AL/BSG/Mobpool < nindef.nl>
Subject: RE: Nieuwsbrief Marinierskazerne

Yes, neem het mee. Ik ga o.a. TNO vragen of ze kunnen ondersteunen in de 0-100% slide + RVB om
onderbouwing initiële omissie van 350 meter tijdelijke woning. Voor dat laatste is een reden, ni. buiten
scope toetsingskader gezien een tijdelijke woonunit niet wordt gezien als ‘gevoelig object’, maar wil
weten in welke stukken dit staat voorgeschreven.

From: 1 L/HDB mindef.nl>
Sent: woensdag 22 juli 2020 09:29
To: 1 L/HDB/PRO] DGB < @mindef.nl>; i BS/AL/HDB

iii ndef. n 1>
Cc: ‘AL/DCO mindef.nt>; L/BSG <: nindef.nI>;

BS/AL/BSG/Mobpool <• nindef.nl>; 1 ,L/HDB
mindef.nl>

Subject: RE: Nieuwsbrief Marinierskazerne

zie mijn opm / vragen ter voorbereiding op TB die ik in het artikel heb geplaatst. Kun jij die

Marinierskazeme online media:

- Het dorp Herwijnen vecht tegen (de radar van) Defensie — en wint de eerste slag
De Volkskrantnl - Mac van Dinther 21 Jul 20%u 23:16
Lengte: 1275 wootden

Het Gelderse dorp Herwijnen verzet zich tegen de komst van een militaire radar. Er hebben al eens radars gestaan en bewoners
vrezen gezondheidsschade door straling. In hun strijd tegen Defensie boekten ze onlangs een eerste succes.
Het is een strijd die doet denken aan die van het Gallische dorpje tegen de Romeinen: het gevecht van de inwoners van het
nietige Gelderse Herwijnen tegen het machtige Defensie dat van plan is een militaire radar vlak bij hun dorp te plaatsen. Volgens
Defensie is de radar essentieel voor de luchtverdediging van Nederland dit zit al in onze introtekst... we moeten in een paar
zinnen uitleggen Waarom radar? Waarom 2 radars? Waarom 1 van de 2 in Herwijnen, de spreektekst laten we vergezeld
gaan van het aardkrommingsplaatje en het plaatje dat goed de coverage duidt van beide radars zals in jouw concept
presentatie, de bewoners vrezen voor schadelijke gezondheidseffecten van radarstraling.

Het leek een kansloze strijd, maat net als in het stripverhaal houden de bewoners dapper stand. Onlangs hebben ze zelfs de
eerste slag gewonnen. Kort voor het zomerreces nam de Tweede Kamer unaniem twee moties aan waarin wordt gevraagd om
nader onderzoek voordat met de bouw van de radar wordt begonnen: een naar de gezondheidseffecten van radarstraling en een
naar alternatieve locaties voor Herwijnen. tk wil graag alle moties die we hebben gehad (voorzien van stemmingsdata) op
backup slides in de PPT (dus niet om te tonen, wel om bij de hand te hebben) Per motie en paar kreten over wat we
hiermee hebben gedaan... Let op ik kan daar alleen over techn feitelijkheden praten (bijv verwijzen naar wanneer een
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onderzoek is afgerond en geplaatst op de website) niet over politieke aspecten
Het is een mooie eerste stap, zeggen Ruben van der Horst (47) en Edwin Rijkse (48) van bewonerscomité Radar Nee aan de
keukentafel in Herwijnen. Zij zijn geen strahngsdeskundigen — Van der Horst is industrieel ontwerper, Rijkse marketeer — maar
hebben zich vastgebeten in het dossier.
Daarbij stuitten ze op ongerijmdheden. Zo wordt er volgens hen in rapporten gesjoemeld met de afstand van de radar tot de
dichtstbijzijnde bebouwing ik wil graag ook op een slide voor mij feitelijke uitleg hebben waarvoor de afstanden zijn
gebruikt, hoe ze tot stand zijn gekomen (kadasterdata?) en hoe het zit met 450 350 meter ... waarom we niet wisten dat
er tijdelijke bebouwing is en tot wanneer de tijdelijke bewoning is vergund... die datum moeten we koppelen aan de
eerst mogelijke datum waarop de radar operationeel wordt., is onduidelijk of de radar voldoet aan de normen en is er twijfel of
die normen zelf wel in de haak zijn. wij kunnen slechts beantwoorden aan welke eisen de radar voldoet of de eisen de
juiste eisen zijn is politiek
Ondoorzichtig
De twee bestookten Kamerleden met hun bevindingen. Genoeg om twijfel te zaaien in de hoofden van parlementariërs. Het hele
proces is ondoorzichtig verlopen’, oordeelt Joël Voordewind, defensiespecialist van de ChristenUnie. ‘Ik wil niet zeggen dat
Defensie deze zaak erdoor probeert te drukken. Maar er zijn nog te veel vragen onbeantwoord.’
Die twijfels worden Kamerbreed gedeeld. Zelfs VVD-defensiewoordvoerder André Bosman steunde de moties tegen partijgenoot
staatssecretaris Barbara Visser. Bosman gaat er nog altijd van uit dat de radar gewoon in Herwijnen kan komen. Maar je wilt dit
goed doen. le hebt er niks aan als mensen ziek worden.’
Het zou niet voor het eerst zijn dat een handjevol burgers overheidsplannen succesvol dwarsboomt. Zie het succes van de
tegenstanders van vliegveld Lelystad. Zie ook de Nijmeegse milieuactivist Johan Vollenbroek, die de overheid op de knieën
dwong in het stikstofdossier.
Hetwijnen heeft een geschiedenis met straling. Op een kilometer afstand van het dorp stonden tientallen jaren twee radars van de
Luchtverkeersleiding. Een van die twee locaties gebruikt het KNMI nu voor een buienradar Op de andere plek heeft Defensie
haar oog laten vallen.
Wat opvalt: in het dorp met ruim tweeduizend inwoners hebben acht inwoners de spierziekte ALS, 36 keer meer dan het landelijk
gemiddelde. Het een zou weleens verband kunnen houden met het ander, denken veel inwoners. Zoveel zieken in zo’n klein
dorp, dat roept vragen op, vindt Rijkse. ‘Wij zijn geen stralingsgekkies. Maar wij willen dit wel goed uitgezocht hebben.’ Dat gaat
nu gebeuren: de GGD is ermee bezig.
Goudschaaltje
Straling is een heikel onderwerp, getuige het verhitte debat rond het 5G-netwerk. Woorden worden op een goudschaaltje
gewogen, zegt hoogleraar Hans Kromhout, stralingsdeskundige van de Universiteit Utrecht en lid van de Gezondheidsraad, onder
andere betrokken bij onderzoek naar 5G.
Kromhout kan zich de ongerustheid voorstellen. Volgens een Belgische studie uit 2008 heeft straling mogelijk bijgedragen aan de
toename van kankergevallen onder militairen. ‘Maar dan gaat het om hoge blootstelling van militairen die dicht bij radarinstallaties
werken.’ Kijk eens of we do contactgegevens van hem kunnen achterhalen bïjv via TNO of CEAG. Ik zou ook dat BEL
onderzoek wel willen lezen. Dat kun je sowieso opvragen. Of we contact moeten leggen met betrokkene moeten we eerst
mat even bespreken
ALS komt vaker voor onder mensen die bijvoorbeeld aan hoogspanningsleidingen of transtormatorhuisjes werken. Frans
onderzoek uit 2019 suggereert een verband tussen ALS en gsm-straling. Maar dat is géén causaal verband’, benadrukt
Kromhout. En het is een heel ander soort straling dan van een radar.’
Bewijs voor de schadelijke effecten van radarstraling voor mensen die er niet beroepshalve mee te maken hebben is er naar zijn
zeggen niet. ‘Daarom zie ik geen reden om te zeggen dat de mensen in Herwijnen een verhoogd risico op ALS lopen. Je kunt wel
zeggen: laten we het zekere voor het onzekere nemen. Maar dat gaat mij te ver.’
Dat ALS zoveel vaker voorkomt in Herwijnen, kan volgens Kromhout allerlei oorzaken hebben, waaronder erfelijke aanleg. ‘Het
kan ook puur toeval zijn.’
Toch wil het parlement daar meer van weten. Op 10 september wordt op initiatief van de Kamer een Ronde Tafel-bijeenkomst
gehouden met bewoners en stralingsdeskundigen. Van der Horst en Rijkse krijgen spreektijd en mochten twee eigen
deskundigen aanwijzen.
Dat was nog moeilijk genoeg, zegt Van der Horst. Wij hebben allerlei Nederlandse deskundigen benaderd om ons te helpen. De
meesten zeiden: liever niet.’ Uiteindelijk vonden ze gehoor bij de Belgische hoogleraar Guy Vandenbosch, stralingsdeskundige
van de KU Leuven.
Vandenbosch is het niet helemaal eens met zijn Nederlandse collega. ‘Straling is een grote onbekende op de lange termijn’, zegt
Vandenbosch. ‘Het klopt dat er geen hard bewijs is dat straling schadelijk is. Maar het tegendeel is ook niet bewezen.’ Kin je
googelen en wat van zijn publicaties over straling aan mij mallen (ter achtergrond)
Volgens Vandenbosch zijn er ‘honderden studies’ die vragen opwerpen die nader onderzocht moeten worden. ‘Zolang die
duidelijkheid er niet is, mag je er niet van uitgaan dat er niks aan de hand is.’ De straling waarmee Herwijnen te maken krijgt als
de radar wordt geplaatst, komt ver uit boven het gemiddelde, benadrukt de Belg. Dit graag met TNO in perspectief plaatsen.
Het liefste zou ik een slide willen hebben met daarop een schaal van 0% tot 100 O/ )% geen straling 100% de INIRP norm.
Dan op de schaal een paar punten: 1) gemiddelde achtergrondstraling in NLD 2) gemiddelde achtergrondstraling in
herwijnen (conform het veldonderzoek) 3) geprognotiseerde straling in Herwijnen als bovenop de gemiddelde
achtergrondstraling de straling van de radar in draaiende modus wordt opgeteld 4) 3) geprognotiseerde straling in
Herwijnen als bovenop de gemiddelde achtergrondstrallng de straling van de radar in starende modus wordt opgeteld

Hoofdpijndossier
Rijkse en Van der Horst zijn blij dat ze gehoor hebben gevonden bij de Kamer. Maar al met al laat de affaire toch een nare smaak
bij hen achter. Er wordt gegoocheld met cijfers en rapporten, zegt Van der Horst. Simpele vragen worden niet beantwoord. ‘Eerst
werd ontkend dat twee radars dicht bij elkaar een cumulatief effect zouden hebben, later werd dat toegegeven.’ Op een
informatiebijeenkomst moesten alle aanwezigen vooraf hun telefoons inleveren.
Het is het zoveelste hoofdpijndossier bij Defensie, zucht SP-Kamerlid Sadet Karabulut. In april was er het schandaal rond de
Iraakse stad Hawija, waar bij een bombardement door Nederlandse F-16’s burgerdoden waren gevallen, ondanks ontkenningen
door Defensie. Daarna was er het gedonder rond de verplaatsing van de marinierskazerne naar Vlissingen. ‘Het is een optelsom’
zegt Karabulut. ‘Defensie lijkt te vergeten dat er ook nog zoiets is als een samenleving.’
Ook in dit dossier zijn zaken misgegaan, vindt CU-parlementslid Voordewind. In de Tweede Kamer wekte staatssecretaris Visser
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de suggestie dat de gemeente West Betuwe (waar Herwijnen onder valt) met plaatsing van de radar had ingestemd. ‘Terwijl de
— iaad tegen is.’ Politiek... gaan we niet op in de TB maar ikwil wel de feiten even op een rij hebben. Gemeente Lingewaal

heeft College aanvankelijk positief gereageerd op de plannen volgens mij heeft STAS dat ook steeds gezegd, niet dat de
gemeente heeft ingestemd Volgens Visser had ze de GGD opdracht gegeven onderzoek te doen naar ALS in Herwijnen. ‘Maar
de GGD bleek van niets te weten.’ Hier is een duidelijk feitenrelaas nodig. Welke vragen heeft RVD namens DEF op welk
moment uitgezet. Welke antwoorden hebben we op welk moment gekregen. Welke vervotgvragen hebben we gesteld
Van het onderzoek naar alternatieve locaties voor Hetwijnen heeft Visser zich volgens Voordewind veel te gemakkelijk
afgemaakt. ‘Ze heeft bij twee gemeenten navraag gedaan of zij een radar willen. Liever niet, zeggen die. Tja, als je dat aan
Herwijnen had gevraagd was het antwoord ook nee geweest.’ Ook hier blijven wij weg van politiek maar we moeten wel de
stappen in het alternatievenonsderzoek nog even scherp onder elkaar zetten op een slide Hoe hebben we dit afgepeld,
waarom zijn we operationeel technisch op 2 gemeenten uitgekomen, welke problemen behalve de instemming van de
gemeenten kom je nog meer tegen (meerdere onteigeningen... bijv)
Die radar is nodig voor de veiligheid, benadrukt Voordewind. ‘Hij moet ergens staan. Maat dan moet je alles goed hebben
uitgezocht. Als alle onderzoeken groen licht geven en Herwijnen is de beste locatie, dan moet de radar daar komen. Maar daar
ben ik nog niet van overtuigd.’ Wat de inwoners betreft komt het zover nooit, zegt Rijkse: ‘Ik vind dat Herwijnen zijn portie straling
wel heeft gehad.’

Copyright 2020 DPG Media BV. All Rights Reserved

Marinierskazerne printmedia:

L Het dorp dat vecht tegen (de radar van) Defensie
De Volkskrant . MAC VAN DINTHER - 22 Jul 2020 02:07
Rubriek: p.18, 19
Lengte: 1509 woorden

Het Gelderse dorp Herwijnen verzet zich tegen de komst van een militaire radar. Er hebben al eens radars gestaan en bewoners
vrezen gezondheidsschade door straling. In hun strijd tegen Defensie boekten ze onlangs een eerste succes.

inwoners

Het is een strijd die doet denken aan die van het Gallische dorpje tegen de Romeinen: het gevecht van de inwoners van het
nietige Gelderse Herwijnen tegen het machtige Defensie dat van plan is een militaire radar vlak bij hun dorp te plaatsen. Volgens
Defensie is de radar essentieel voor de luchtverdediging van Nederland, de bewoners vrezen voor schadelijke
gezondheidseffecten van radarstraling.

Het leek een kansloze strijd, maar net als in het stripverhaal houden de bewoners dapper stand. Onlangs hebben ze zelfs de
eerste slag gewonnen. Kort voor het zomerreces nam de Tweede Kamer unaniem twee moties aan waarin wordt gevraagd om
nader onderzoek voordat met de bouw van de radar wordt begonnen: een naar de gezondheidseftecten van radarstraling en een
naar alternatieve locaties voor Herwijnen.

Het is een mooie eerste stap, zeggen Ruben van der Horst (47) en Edwin Rijkse (48) van bewonerscomité Radar Nee aan de
keukentafel in Herwijnen. Zij zijn geen stralingsdeskundigen - Van der Horst is industrieel ontwerper, Rijkse marketeer - maar
hebben zich vastgebeten in het dossier.

Daarbij stuitten ze op ongerijmdheden. Zo wordt er volgens hen in rapporten gesjoemeld met de afstand van de radar tot de
dichtstbijzijnde bebouwing, is onduidelijk of de radar voldoet aan de normen en is er twijfel of die normen zelf wel in de haak zijn.

ondoorzichtig

De twee bestookten Kamerleden met hun bevindingen. Genoeg om twijfel te zaaien in de hoofden van parlementariërs. ‘Het hele
proces is ondoorzichtig verlopen’, oordeelt Joêl Voordewind, defensiespecialist van de ChristenUnie. Ik wil niet zeggen dat
Defensie deze zaak erdoor probeert te drukken. Maar er zijn nog te veel vragen onbeantwoord.’

Die twijfels worden Kamerbreed gedeeld. Zelfs VVD-defensiewoordvoerder André Bosman steunde de moties tegen partijgenoot
staatssecretaris Barbara Visser. Bosman gaat er nog altijd van uit dat de radar gewoon in Herwijnen kan komen. ‘Maar je wilt dit
goed doen. Je hebt er niks aan als mensen ziek worden.’

Het zou niet voor het eerst zijn dat een handjevol burgers overheidsplannen succesvol dwarsboomt. Zie het succes van de
tegenstanders van vliegveld Lelystad. Zie ook de Nijmeegse milieuactivist Johan Vollenbroek, die de overheid op de knieën
dwong in het stikstofdossier.

Herwijnen heeft een geschiedenis met straling. Op een kilometer afstand van het dorp stonden tientallen jaren twee radars van de
Luchtverkeersleiding. Een van die twee locaties gebruikt het KNMI nu voor een buienradar. Op de andere plek heeft Defensie het
oog laten vallen.

Wat opvalt: in het dorp met ruim tweeduïzend inwoners hebben acht inwoners de spierziekte ALS, 36 keer meer dan het landelijk
gemiddelde. Het een zou weleens verband kunnen houden met het ander, denken veel inwoners. Zoveel zieken in zon klein
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doc 1666

B, Drs.

L/HDB
donderdag 23 juli 2020 13:15
Visser, B, Drs.

BS/AVBSG/Mobpool;

_____

BS/AL/HDB; .L/HDB
Herwijnen Reactie twee gemeenten
2020014257 Brief Vijfheerenlanden Herwijnen.pdf; Brief radarstation Defensie
Molenlanden.pdf

Categorieën: Paars

Barbara,

Beide gemeenten hebben gereageerd (brieven in bijlage)
Beide gemeenten zijn negatief over haalbaarheid en gebruiken meerdere argumenten.
Naast weerstand ook bodemgesteldheid, eigendom van percelen en toegangswegen tot percelen

De bedoeling is in een Kamerbrief voorfgaand aan de TB een aantal zaken aan de Kamer bekend testellen

Tenminste:
- TNO onderzoek over voldoen aan nieuwe ICNIRP normen
- Appreciatie op oorspronkelijke TNO onderzoek door Frauenhofer (mits binnen..)
- De stellingname van de gemeenten
- GGD antwoorden (mits binnen)
- Procesvoortgang en vooruitblik

schrijft aan de outline van de TB, we zorgen dat we die vooraf met je doorspreken

van gisteren. Ik heb er nog wat vragen

Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:
Bijlag en

L/BSG; —

Hieronder de terugkoppeling van het gesprek met
bij (bijv over toezeggingen) Die worden nog met besproken

10.2.g
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From: Visser, B, Drs. < nindef.nI>
Sent: donderdag 23 juli 2020 11:25

____

AL/HDB @mindef.nl>
BS/AL/BSG/Mobpool < W @mindef.nl>; AL/BSG
mindef.nl>

Subject: Re: Nieuwsbrief Marinierskazerne

Dag

Nav dit stuk, wat is de status van de twee gemeenten die uit het alternatievenonderzoek komen, zie ook
opmerkingen van Voordewind. Hebben we een formeel antwoord van beide en moeten we aanvullend nog
iets doen?

En de briefing spreken we nog wel voor mede nav de antwoorden. Vwb de woning, weet ik ook dat ik
meerdere malen heb gevraagd of de gemeente dit wel mocht doen, staat de tijdelijke woning er legaal nu en
had men vooruitlopend op de Barro en wat dan ook nooit toestemming mogen verlenen voor een tijdelijke
woonunit, zou dit wel uitgezocht willen hebben.

Gr Barbara

Van: “ AL/HDB” nindef.nl>
Datum: woensdag 22juli 2020 om 12:04:14
Aan: “Visser, B, Drs.” rnindef.nl>
Onderwerp: FW: Nieuwsbrief Marinierskazeme

_______

mindef.nl>

AL/HDB rnindef.nl>; AL/HDB/PROJ DGB

@mindef.nl>; AL/BSG < nindef,n)>;

Yes, neem het mee. Ik ga o.a. TNO vragen of ze kunnen ondersteunen in de 0400% slide + RVB omonderbouwing initiële omissie van 350 meter tijdelijke woning Voor dat laatste is een reden, nI, buiten
scope toetsingskader gezien een tijdelijke woonunit niet wordt gezien als ‘gevoelig object’, maar wil
weten in welke stukken dit staat voorgeschreven.

To:
Cc:

From: f--- BS/AL/HDB<
Sent: woensdag 22juli 2020 09:47
To:

•nindef.nl>
Cc:.

Subject: RE:

BS/AL/DCO <

BS/AL/BSG/Mobpool <

Nieuwsbrief Marinierskazerne
mindefnl>
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doc 1668

8, Drs.

L/HD B
Verzonden: maandag 27juli 2020 10:17
Aan: Visser, B, Drs.
CC: L/BSG; BS/AL/5SG/Mobpool;

BS/AL/HDB
Onderwerp: Herwijnen en en vandaag

Categorieën: Paars

Barbara

kreeg van West Betuwe te horen dat zij zijn benaderd door ‘1 vandaag’ voor dossier Herwijnen.
Niet meer bekend op dit moment dan dat mogelijk contact op wordt genomen met een van de
bestuurders van WB. heeft geïnformeerd

Directeur Integraal Beleid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M: +3:
mindef.nl

www.defensie.nl

Officier Toegevoegd

mlndef.nl

Secretariaat:

@mindef.nI
T: +
(op woensdag flex)
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doc 1669

B, Drs.

L/HDB
Verzonden: dinsdag 4 augustus 2020 11:28
Aan: Visser, B, Drs.
CC: BS/AL/HDB; BS/AL/BSG/Mobpool;

\L/BSG
Onderwerp: Herwijnen commentaar op RIP

Barbara ik ga ervan uit dat we jouw commentaar op RP verwerken en dan het document laten opmaken
door SAB en laten publiceren. De n.a.v. vragen krijg je na vakantie van jou, en mij beantwoord (eind
aug)

Directoraat Generaal Beleid Ministerie van Defensie
Directeur Materieel Vastgoed en Duurzaamheid
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doc 1670

> B, Drs.

LfHDB
Verzonden: donderdag 13 augustus 2020 15:19
Aan: L/B5G; Visser, B, Drs.
Onderwerp: Fwd: Check OP consistentie referentiedocumenten voorontwerp
Bijlagen: Herwij nen Voorontwerp referenties.docx

Categorieën: Paars

leg even een printje bij STAS svp... handig voor bij de telcon

Directoraat Generaal Beleid Ministerie van Defensie
Directeur Materieel Vastgoed en Duurzaamheid
+

Van: “ A1JHDB” mindef.nl>
Datum: donderdag 13 augustus 2020 om 15:18: 16
Aan: “1. BS/AIJHDW < (a mindef.nI>,

ijjçsoverheid.nl>
Cc: kLJHDB” rnindef.nl>
Onderwerp: Fwd: Check op consistentie referentiedocumenten voorontwerp

en een paar opmerkingen nav de referentielijst die is opgenomen in het
voorontwerp

Algemeen:

- Maak een literatuurljst met daarin alle essentiële brieven aan EK en TK over Herwijnen (je
vindt ze makkelijk in bijgaand document en op de defensie site voor Herwijnen), Voeg die
literatuurlijst toe aan het voorontwerp. Als RVB dit geen goed idee vind hoor ik graag
waarom. Zet er ook steeds per document de link bij naar de plaats waar deze op intemet kan
worden gedownload (links staan al in bijgaand document). laat de literatuurlijst
svp door SAB opmaken, check of ik nog brieven heb gemist in bijgaand
document (het gaat mij niet om een eenvoudig uitstembriefje maar om inhoudelijke
brieven)

Ontbrekende documenten op Defensie Website
- Niet alle referentie documentendie in het voorontwerp worden genoemd staan op de
Defensie website. Het gaat om:
Lijst — #l TNO performance assessment MPR 2010
Lijst #3 TNO memo radardekking MPR 2013
Lijst #4 Concept rapport projectgroep radardekking - Ik ga mee in het voorstel dit
document (dat dus kennelijk niet gevonden kan worden) niet te benoemen en aan te halen als
referentie, is sowieso slechts een concept
Lijst #9 Omg Dienst Riv Land - bodeminfo uit 2016
Lijst #l0 asbestinventaristatie uit 2012
Lijst • #1l prognose geluidsbelasting (TNO) uit 2018
Lijst #13 digitale watertoets uit 2019
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Lijst ‘ZL #15 TNO document over stralingsgevaar van 8 apr 2019
Lijst [#17 TUV meetrapport
Ronald en t kunnen jullie zorgen dat de referentiedocumenten uit het
Voorontwerp ook op de website komen?

Ontbrekende documenten in Voorontwerp
Zoals gezegd, het lijkt mij handig een literatuurljst van de Kamerbrieven op te nemen.
Daarnaast mis ik:
- een van de twee Thales Engineering rapporten (er wordt er 1 genoemd zonder dat duidelijk
is of het om de 2017 of 2019 versie gaat)

TNO evaluatie van de gezondheidsrisicoanalyse locaties Herwijnen en Wier van 8-1 1-17
(hier is een koppeling met het eerste Thales Rapport
- TNO memorandum over stralingsbelasting radarinstallatie Herwijnen van 17-6-19
- Overzicht van het zoekgebied en de lijst met aangedragen alternatieve locaties
- Het landschapsadvies van mei 2019
- De RVO beslissing over ontheffing verbodsbepaling uit april 2017
- Het natuuronderzoek uit nov 2016

Al deze documenten lijken mij relevant. In bijgevoegd bestand staan de links naar
betreffende documenten. 1 kun jij kijken waar en hoe je deze het beste mee kunt
nemen in het voorontwerp. Zeker de Thales en TNO rapporten/memos moeten er in. ilc
hoor graag als je toch documenten achterwege wilt laten. Ook bij de voetnoten lijkt me een
link per document handig.

Succes
4
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doc 1671

B1 Drs.

______

L/HDB
Verzonden: vrijdag 14augustus 2020 15:36
Aan: Visser, 8, Drs.
Onderwerp: Fwd: laatste versie bericht website
Bijlagen: 2020 08 12 Pagina website radarstation Herwijnen_update augustus 2020 v3

schoon.docx

Categorieën: Paars

Directoraat Generaal Beleid Ministerie van Defensie
Directeur Materieel Vastgoed en Duurzaamheid
+3 13

Van: ‘ BS/A1JHDB” < @mindef.nI>
Datum: vrijdag 14 augustus 2020 om 13:50:40
Aan: MJHDB” tnindef.nI>
Onderwerp: laatste versie bericht website

Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 2511 CB 1 Den Haag Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M +

E mindef.nl
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doc 1673

B, Drs.

L/HDB
Verzonden: donderdag 20 augustus 2020 21:37
Aan: Visser, B, Drs.
CC: BS/AL/BSG/Mobpool; 1 BS/AL/HDB;

L/HDB/PROJ DGB; AL/HDB
Onderwerp: Rit Opvolging projectgroep, contact comite

Categorieën: Paars

Barbara...

Zie mailtrail voor details,

BLUF
Comité radar nee houdt een bijeenkomst op 25-8
htts: //www.facebook.com/events/723 130178531743/
RVB heeft in gesprek met aangeboden aanwezig te zijn voor uitleg over procedure (expliciet
aangegeven nïet over inhoud te willen spreken)
In een gesprek, dat in goede sfeer verliep, gaf aan dat dat niet gewenst was.
Ik heb vanavond met RVB ( afgesproken dat hij dit soort afwijzingen goed opneemt in logfile voor
eventueel toekomstig gebruik.

From: BS/AL/BSG/Mobpool < iiindef.nl>
Sent: donderdag 20 augustus 2020 18:50
To: BS/AL/HDB < iiindef.nl>; LL/HDB

3@mindef.nl>
Subject: RE: Opvolging projectgroep, contact comite

Oké, dank Goed dat je dit meegeeft. Is het handig dat ik dit ter info even met Stas deel? Dan
weet ze dat we proactief hebben gehandeld. ©

From: BS/AL/HDB <, iiindef.nl>
Sent: donderdag 20 augustus 2020 11:53
To: AL/HDB mindef.nl>; BS/AL/BSG/Mobpool

mindef.nl>
Subject: FW: Opvolging projectgroep, contact comite

Hi en

Afgelopen week ontdekte DCO op social media dat het bewoners comite Radar NEE een bijeenkomst
had gepland op 25 augustus 20-22 u a.s. voor geÏnteresseerden. In de uitnodiging wordt tekst
gebruikt die duidelijk maakt dat zij het traject zien als een strijd (zie het event volgens de volgende
link: httrs://www.facebook.com/events/723130178531743/.) Vanuit goed omgevingsmanagement is
naar aanleiding daarvan door het RVB contact gelegd met de organisator ( om te
vragen of wij welkom zijn. Gezien de corona-maatregelen was in de openbare uitnodiging aangegeven
je aan te melden om naar de bijeenkomst te kunnen komen.

heeft daarin aangegeven dat Defensie (en het Rijksvastgoedbedrijf) niet welkom
is. De toon van het gesprek was overigens goed, met een consensus van ‘we agree to disagree’. We
respecteren het standpunt van de organisator, alsnog naar de bijeenkomst gaan kan mogelijk meer
‘stuk’ maken dan verbeteren.
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Groet,

From: rijksoverheid.nl>
Sent: donderdag 20 augustus 2020 11:35
To: AL/DCO < mindefnl>; B5/AL/HDB < mindef.nI>;

‘“AL/HDB/PRO] DGB mindef.nl>;
l— rijksoverheid nl>, rijksoverheid nl>,

_____

minbzk.n)>; rijksoverheid.nl>;

-

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

•@riiksoverheid.nl>; DMO/PROJN/DIP PROJN < mindef.nl>
Subject: Opvolging projectgroep, contact corn ite

Allen,

Ik heb gesproken over de bijeenkomst van komende week, voor de mensen die vanochtend
niet aanwezig waren; het actiecomité tegen de radar houdt 25 augustus een informatiebijeenkomst.
Dit was een goed gesprek, echter wij zijn niet welkom.

Strekking van de boodschap was: “Defensie heeft 2 jaar de tijd gehad om ons fatsoenlijk te informeren, wij zijn
tegen en gaan zorgen dat de radar er niet komt”
Verder wel heel redelijk en op het persoonlijke heel normaal, respect voor elkaars tol en contactgegevens
uitgewisseld.

Ik heb aangegeven dat we hun standpunt respecteren.

© informeer jij voor de volledigheid ook Stas over dit standpunt en @ doe Jij dit bij

Vriendelijke groet,
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doc 1674

AtJHDB

B, Drs.

Verzonden: vrijdag 21 augustus 2020 11:00
Visser, B, Drs.; 3 SHA, DOSCO/SI DOSCO/KERNST/COMM

‘ BS/AL/BSG/Mobpool, AL/BSG 1

Onderwerp: Re: Kennisgeving Voorontwerp militair radarstation Herwijnen_DEF

Categorieën: Paars

Ja de gemeente is ervan op de hoogte gebracht door RVB. Dit heb ik gisteravond nog van
gehoord.

Directoraat Generaal Beleid Ministerie van Defensie
Directeur Materieel Vastgoed en Duurzaamheid
+3 13

RVB

Van: “Visser, B, Drs.” < @niindef.nl>
Datum: vrijdag 21 augustus 2020 om 10:55:09
Aan: “ AIJHDB” < @mindef.nl>, “1
DOSCO/ST DOSCO/KERNST/COMM” <SHA. — aiindef.nl>
Cc: “ BS/AUBSGJM0bpoo1” < mindef.nl>,“

(u mindef.nl>, “1 BS/ALJHDB” < — ‘nindef.nl>
Onderwerp: RE: Kennisgeving Voorontwerp militair radarstation Herwijnen_DEF

—
—

Aan:
CC:

BS/AL/HDB

Nabrander, gemeente weet dat dit bericht vandaag wordt gepubliceerd?

reeds beoordeeld
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doc 1675

B, Drs.

L/HDB
Verzonden: zaterdag 29 augustus 2020 08:34
Aan: Visser, B, Drs.
CC: BS/AL/BSG/Mobpool; 4 L/BSG
Onderwerp: Herwijnen TNO rapport nieuwe ICNIRP richtlijnen
Bijlagen: Bijlage 4 TNO Evaluatie van gezondheidsaspecten door blootstelling voorgenomen

SMART-L radar te Hei-wijnen aanvulling op rapportage_Redacted.pdf

Opvolgingsviag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Categorieën: Donker geel

Barbara

Je hebt aan aangegeven het TNO rapport ‘nieuwe ICNIRP richtlijnen’ dit weekeinde nog te gaan
lezen

versie die je hebt is nog niet d definitieve. Die hebben we inmiddels ook ontvangen maat dat was
nadat post werd aangeleverd bij jou.
In bijlage al wel vast de digitale versie

Directeur Integraal 5eleid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB T Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

mindef.nI
www.defensie, ni

Officier Toegevoegd

mindetnI
M:

Secretariaat:

iiindef.nI
T: +

(op woensdag flex)
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doc 1676

8, Drs.

L/HDB
Verzonden: woensdag 2 september 2020 13:15
Aan: Visser, B, Drs.; BS/AL/DCO
CC L/BSG, tBS/AL/BSG/Mobpool,

L/HDB; AL/DGB
Onderwerp: 1 vandaag ter overweging.

Categorieën: Paars

Barbara,

Na de kritiek van Castricum op de publieke afwezigheid van de STAS bij zijn vragen over Herwijnen
doet de vraag zich voor of STAS de beantwoording 1 vandaag zou moeten doen. Een paar punten ter
overweging:
- Als we slechts ruimte krijgen voor het beantwoorden van vragen is de meerwaarde van de STAS
beperkt
- Als DCO door het inzetten van de STAS van 1 vandaag de ruimte kan krijgen om het initiatief naar
DEF te trekken door van 1 vandaag de toezegging te krijgen dat de STAS haar verhaal kan doen over
locatie onderzoeken en gezondheid is de meerwaarde groot
- Ik heb voor mezelf geen persoonlijke voorkeur wel of niet doen (zie er niet tegenop, maar geloof ok
niet dat het wezenlijk bij zal dragen in mijn eigen levensvreugde).

Advies: Indien DCO verwijzend naar de kritiek die Castricum aan 1 vandaag kan aanbieden dat de
STAS komt mits ze ook ruimte krijgt voor het complete verhaal (ook hier kan naar Castricum worden
verwezen door te zeggen dat een groot aantal inhoudelijke vragen over gezondheid en locatie zijn
beantwoord en dat die allemaal niet zijn gebruikt), heeft het ‘inzetten’ van STAS mi. de voorkeur.
Als het een reactief interview wordt waarbij het medium de toon bepaalt dan kunnen we beter een
CUre sturen

Onafhankelijk van de deelnemer moeten we vooraf nog spreken over de lijn hoogsensitieve
omwonende

Directeur Integraal Beleid

Diredoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M:

www.defensie.nI

Officier Toegevoegd

@mindef.nl

Secretariaat:

1
• rnindef.nI
T: +
(op woensdag flex)
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doc 1677

— B,Drs.

____

L/HDB
Verzonden: woensdag 9 september 2020 14:55
Aan: Visser, B, Drs.; L/BSG
CC:

V BS/AL/BSG/Mobpool
Onderwerp: FW: Kamerbrief Herwijnen

Categorieën: Paars

We werken aan de beantwoording

From: (‘1< tno.nl>
Sent: woensdag 9 september 2020 14:02
To: tno.nl>; BS/AL/HDB < nindef.nl>
Cc: < tno.nt>; 8t/HDB
< ‘‘ mindef.nl>; tno.nl>
Subject: RE: Kamerbrief Herwijnen

Haai,

Het leeuwendeel der vragen is eenvoudig te beantwoorden. Wat verwacht je van mij? Dat ik antwoorden verschaf?
Vraag 30 is bijzonder komisch, hoe komen ze aan die onzin? ben je in de gelegenheid om naar vraag 11 te
kijken?

reeds beoordeeld
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doc 1678

B, Drs.

L/HDB
Verzonden: maandag 14 september 2020 13:28
Aan: Visser, B, Drs.
cc BS/AL/BSG/Mobpool,

AL/HDB
Onderwerp: Inloopavond Herwijnen
Bijlagen: Vragen van Bewonerscomite aan TK toegestuurd - beantwoord.docx

Categorieën: Paars

Barbara,

In bijlage de antwoorden op vragen bewonerscomité.
Voorafgaand aan de inloopavond spreek ik met de deelnemers (lijst hieronder)
We blijven tijdens de inloopavond redelijk op de vlakte. Makkelijke vragen beantwôorden we maar als
het complexer en controversiëler wordt dan adviseren we de vraag dmv een reactie te stellen.

Defensie
- (CLSK)
- (DCC), ook namens

(DCC)
(DGB)

(DM0)
1 (DM0) — in afwachting corona uitslag, anders vertegenwoordigd door

(DGB)
(DGB)

RVB

-
(comms)

-

(project ondersteuning)

Directeur Integraal Beleid

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES Den Haag l The Netheriands

M: +
dc. )mindef.nl
www.defensie.ni

Officier Toegevoegd

mindef.ni

Secretariaat:

mindef.nl
T: +
(op woensdag flex)
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doc 1679

B,Drs.

L/HDB
Verzonden: maandag 14september2020 13:37
Aan: Visser, B, Drs.
CC: BS/AL/BSG/Mobpool;: L/BSG;

AL/HDB
Onderwerp: FW: Aandachtspunten TB en RTG mcl. advies

Categorieën: Paars

Barbara

vroeg me jou de highlights van TB en RTG HW te sturen.
Die tref je hieronder in concept aan. Een update komt later deze week.
Ik heb nml nog gevraagd te specificeren wie welke vraag stelde en aante geven waarvan we
voorzorgshalve alvast fiches schrijven cq pro-aktief een antwoordlijn bouwen omdat we weten dat de
vraag / opmerking terug gaat komen.
Ook laten we de door de bewoners genoemde alternatieve locaties (Meerkerk Dodewaard) vast
doorrekenen. Zodat we daar kunnen laten zien waarom die niet geschikt zijn. Beschouw onderstaande
als eerste draft.

From: BS/AL/HDB < -nindef.nl>
Sent: vrijdag 11 september 2020 11:54
To: , CDRE, MA, BS/AL/HDB mindef.nl>
Subject: Aandachtspunten TB en RTG mci. advies

Hi zoals gevraagd de aandachtspunten IB en RTG. Ik ben zo Vrij geweest een reactie/advies te geven mci.
toelichting reeds gezette

Aandachtspunten n.a.v. TB en RTG Herwijnen
- Participatietraject véâr de RCR
- Alternatieve locaties beoordeling vöôr het onderzoek RVB, periode 2009 - 2020
- Tïjdspadscenario’s alternatieve locaties tov Herwijnen ter toelichting onacceptabele vertraging
- Standpunt Defensie mbt advies Gezondheidsraad omtrent 5G en ALARA
- Normen zijn internationaal anders
- Hoe gaat Defensie / Nederland om met wetenschappelijke onzekerheid
- Stelling: ‘De radar moet op een plek waar die veilig is voor iedereen/verder weg van een dorp’
- Tijdelijke oplossing tot de komst van de SMART-L
- Effect van straling op medische devïces (niet opgenomen in ICNIRP)
- Metingen op afstand dichterbij radar dan 300 meter
- Hoe hebben metingen Wier impact op Herwijnen

dh—
Participatietraject vââr de RCR Het verleden verbeteren gaat niet. Focus op goed

doorlopen van RCR-proces, lerende Organisatie
m.b.t. communicatie. Blijven monitoren uitvoering
RCR-procedure door RVB.

[Paginanum met]



LAfterntieve locaties beoordeling
v66r het onderzoek RVB, periode
2009 - 2020
Tijdspadscenario’s alternatieve
locaties tov Herwijnen ter
toelichting onacceptabele vertraging
Standpunt Defensie mbt advies
Gezondheidsraad omtrent 5G

Normen internationaal zijn anders /
hoe gaat het Rijk om met
wetenschappelijke onzekerheid / te
veel onduidelijkheid in de
wetenschap over hoogfrequente
straling waarop de normen worden
gebaseerd

‘De radar moet op een plek waar die
veilig is voor iedereen/verder weg
van een dorp’

Reconstructie oplopen door DM0 en CLSK, reeds
uitgezet.

Uitwerken i.s.m. RVB, reeds uitgezet bij RVB.

Nota Huidige toepassing ALARA en mogelijke
additionele ALARA maatregelen. Richting: ICN IRP
wettelijk verplicht, ALARA maatregelen tbv
maatschappelijke onrust binnen OPS kaders
onderzoeken. Wettelijk niet noodzakelijk,
maatschappelijk wel gewenst tbv versterken
draagvlak. RVB geeft aan dat tbv het Ontwerp
Rijksinpassingsplan + besluit opgenomen moet zijn
vanuit de vergunningen hoe ALARA is toegepast.
De toelichting van toepassing ALARA kan daarin
mogelijk worden opgenomen en dient in dat geval
niet separaat te worden aangeboden aan de
omgeving.
Reeds met DM0, CLSK, TNO afgesproken dat
hiervoor de benodigde analyse wordt uitgevoerd.
Thales en RVB worden betrokken.
Behoefte Rijksbrede evaluatie mci. politiek debat
naar de juiste normen omtrent straling en
gezondheid. Gaat breder dan Defensie, maar ook
EZK, l&W en VWS.
Advies: Rijksbrede nota omtrent advies GR. Vwb.
Herwijnen standpunt houden bij ‘ICNIRP is
geldende richtlijn, als in de toekomst normen in
Nederland veranderen, past Defensie zich aan’
Mogelijkheid: Onderzoeken/vragen of in de
omgeving van Herwijnen een locatie op 500 meter
verder van de dorpskern beschikbaar kan worden
gesteld voor Defensie. Herwijnen blijft de beste
omgeving. Als dat niet kan, dan is het eenzelfde
proces als de andere alternatieve locaties.
Verwachting: niet realistisch

— 4

Tijdelijke oplossing tot komst van de inschatting is niet realistisch, er zijn niet zomaar
SMART-L tijdelijke radars beschikbaar en dan blijft de vraag

‘Waar komt die?’. Radarbeeld opvangen met
andere radars is niet mogelijk. Tijdelijke oplossing
voldoet in alle gevallen altijd minder aan de eisen,
met als risico dat tijdelijke uiteindelijk permanent
wordt. In de regel zeer kostbaar.

Effect van straling op medische Laten onderzoeken/beoordelen door bijv. TNO,
devices TUV Rheiniand, andere partij
Metingen dichterbij dan 300 meter Overnemen bij reeds toegezegde metingen na

realisatie
Hoe hebben metingen Wier impact Op koers blijven: metingen voor ingebruikname
op Herwijnen delen op website, als 1NC1RP-overschrijdt radar

stilzetten en maatregelen nemen
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Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker

Hoofddirectie Beleid
Ministerie van Defensie

Kalvermarkt 33 j 2511 CB Den Haag 1 Kamer A-21
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

M
E mindef.nl
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doc 1680

B, Drs.

L/HDB
Verzonden: dinsdag 15 september 2020 12:57
Aan: Visser, B, Drs.
CC L/BSG ‘BS/AL/BSG/Mobpool

L/HDB;j- BS/AL/HDB
Onderwerp: Herwijnen kleine typfout in ICNIRP 2020 rapport

Categorieën: Paars

Barbara,

TNO heeft een kleine typefout ontdekt in hun rapport. De staafdiagrammen kloppen, maar bij een van
de ICNIRP 2020 diagrammen staat dat de samengestelde blootstelling tussen 10°k (meest gunstige
geval) en 27,6% (het meest ongunstige geval ligt). Uit de tabel en rekensommen is duidelijk af te
lezen dat er had moeten staan tussen 20% en 27,6%. TNO schrijft een erratum. Die kunnen we
vandaag al op de website plaatsen. In de kamerbrief zit geen fout maar hetTNO rapport dat bij de brief
zit heeft de fout dus wel.
Twee opties...

1. We doen niets richting Kamer
2. We sturen het TNO erratum ook met een kort begeleidend briefje aan de Kamer

Mijn advies optie 2. Optioneel, als je het wat te mager vindt om slechts een erratum te sturen, kunnen
we de brief na de inloopavonden sturen. Dan kunnen we in een korte para ook een terugkoppeling
eerste inloopavonden en aangeven wanneer we de reactienota sturen. We kunnen natuurlijk ook
wachten tot de reactienota klaar is, die aan de Kamer sturen en daar de fout melden. Dat duurt echter
nog 4 tot 6 weken en dan kan de Kamer rop aanslaan. Ongetwijfeld worden Kamerleden door het
comité op de hoogte gebracht van de typefout...

Directeur Integraal eIeld

Directoraat Generaal Beleid
Ministerie van Defensie
Kalvermarkt 33 1 2511 CB 1 Den Haag 1 kamer A-23
Postbus 20701 1 2500 ES 1 Den Haag 1 The Netherlands

nindef.nI
www.defensie.nl

Officier Toegevoegd

M
mindef,nI

Secretariaat:

mindef.nl
T: ÷
(op woensdag flex)
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doc 1681

S, Drs.

Verzonden: dinsdag 15 september 2020 22:47
Aan: Visser, 8, Drs.
CC: L/BSG; J BS/AL/BSG/Mobpool;

L/HD8;’ BS/AL/HDB
Onderwerp: Herwijnen TB/RTG vragen en aandachtspunten
Bijlagen: Vragen TB en RTG mcl advies maatregelen.docx

Categorieën: Paars

Barbara

Bijgaand de vragen / aandachtspunten uit de IE en RTG Herwijnen Ik hoor graag als je het via een
formele nota aangereikt wilt krijgen. Dat duurt dan nog enkele dagen, woensdag en donderdag staan
in het teken van de inloopavonden en een aantal uitzoekzaken dat nog open staat.

[PaInanummer]



doc 1687

B, Drs.

AL/HDB
Verzonden: maandag 28 september 2020 10:21
Aan: Visser, B, Drs.; BS/AL/HDB
CC: BAL/BSG; BS/AL/BSG/Mobpool
Onderwerp: RE: Herwijnen verslag inloopavond en verslag aan radarcomite

Categorieën: Paars

Barbara

De versie die vrijdag door via is aangeleverd is de laatste versie,

kun je voor de zekerheid die versie nog een keer naar secretariaat STAS sturen met verzoek
die te printen voor STAS

From: Visser, B, Drs. < ‘nindef.nl>
Sent: maandag 28 september 2020 08:42
To: MA, BS/AL/HDB <[ mindef.nl>
Cc: BS/AC/HDB < rnindef.nl>; L/BSG <: nindef.nl>;

BS/AL/BSG/Mo bpool < mindef.nl>
Subject: RE: Herwijnen verslag inloopavond en verslag aan radarcomite

Dag

Krijg ik nog aangepaste stukken?

L/HDB 3@mindef.nl>
Verzonden: zaterdag 26 september 2020 14:12
Aan: B, Drs.< nindef.nl>
CC: BS/AL/HDB <. rnindef.nl>;: L/BSG
<SA.Koebrugge@mindef.nl>; BS/AL/BSG/Mobpool <. mindef.nI>
Onderwerp: Herwijnen verslag inloopavond en verslag aan radarcomite

Barbara,

Je vroeg waarom een verslag aan en [ van het radar comité nee wordt geschreven. Het
wordt geen verslag van wat exact is besproken maar wel een lijst waarop de verzoeken staan die het
comité heeft gedaan. Daarvoor is een aantal redenen.

- De sfeer tijdens het gesprek was goed er ontstaat een wat positievere verhouding met het comité.
DM0 en RVB willen die flow behouden en zien het ‘verslag’ waarom zij vroegen als een middel
daarvoor

- Het was een bijeenkomst tussen DEF en RVB enerzijds en het radar comité anderzijds die gehouden
is tijdens de inloopavond. Zij waren niet slechts bezoekers aan de inloopavond, maat hadden een
separate afspraak die dus vanwege het gemak op de locatie en het tijdstip van de inloopavond is
gehouden. Daarbij past het om verzoeken die het comite heeft gedaan vast te leggen en op papier te
delen

- Het comite heeft bij de december bijeenkomst een aantal vragen gesteld. Die hebben we beantwoord
door er invulling aan te geven (buy plaatsing info op website). Zij hadden de verwachting dat ze daar

tPaginanummer]



een expliciete terugkoppeling van zoudei.krijgen. Daaraan geven we nu alsnog invulling. Daarbij
beantwoorden we ook de nog onbeantwoord gebleven vraag over isoleren van een woning.

c
Directeur Integraal Beleid

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

M: 4 1
d mindefnl
www .defensie.pl

Officier Toegevoegd
T )
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M: +

Secretariaat:
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T: +3 )
(op woensdag flex)
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