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Geachte heer Schoon,

Het radarverstoringsonderzoek voor het Windplan Groen Flevopolder dat u door 
TNO hebt laten uitvoeren (ref. DHW-2021-RT-100337284, d.d. 14 januari 2021)) 
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. 

Alles in ogenschouw genomen (de mate van deze specifieke boven normatieve 
verstoring, de richting van de verstoring, de beoogde nieuwe locatie van de 
SMART-L en de geplande vervanging van de MASS-radars) kan de CLSK 
instemmen met een VVGB voor windplan Groen onder enkele voorwaarden 
gebaseerd op het radarverstoringsonderzoek van TNO Radarhindertoetsing 
Windplan Groen Flevoland (ref. DHW-2021-RT-100337284, d.d. 14 januari 2021), 
namelijk: 

Voorwaarde 1) Er wordt daadwerkelijk gebruik gemaakt van de turbinetypen die 
deelnemen aan de lopende aanbesteding van het windpark;
Voorwaarde 2) Er wordt gebruik gemaakt van een van de windturbine typen 1 t/m 
4, met uitzondering van turbineposities HVN 1.7 t/m 1.9 en HTZ 1.3 t/m 1.5;
Voorwaarde 3) Voor de turbineposities HVN 1.7 t/m 1.9 wordt gebruik gemaakt 
van een van de windturbine typen 2 t/m 4;
Voorwaarde 4) Voor de turbineposities HTZ 1.3 t/m 1.5 wordt gebruik gemaakt 
van een van de windturbine typen 3 of 4. 

Voorts verzoekt CLSK de projectontwikkelaar in haar projectplanning de norm-
overschrijdende windturbines HTZ 1.3 t/m 1.5 zo laat mogelijk te plaatsen, 
teneinde de periode tussen de plaatsing van de betreffende windturbines en de 
ingebruikname van de SMART-L op een nieuwe locatie zo kort mogelijk te houden.

Het ministerie van Defensie kan zich vinden in de onderzoeksresultaten van TNO 
en ziet daarnaast ook geen andere redenen om zich tegen de komst van dit 
windpark te keren.

Dit betekent dat het ministerie van Defensie geen bezwaren heeft tegen het 
realiseren van Windplan Groen zoals is voorgelegd.
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Aan de in deze VVGB opgenomen acceptatie van deze specifieke bovennormatieve 
verstoring kunnen geen rechten worden ontleend voor andere VVGB-procedures.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

De staatssecretaris van Defensie,
namens deze,

ing. C.R. Hakstege
Hoofd sectie Omgevingsmanagement


