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Geachte ,

TNO heeft een radarverstoringsonderzoek uitgevoerd voor het windpark 
Haringvlietdam gelegen in de gemeente Hellevoetsluis, Zuid-Holland. Aangezien 
de nieuwe locatie bij Herwijnen nog niet definitief is, worden de drie formele 
alternatieve locaties, Goudriaan, Meerkerk en Nieuwpoort ook in de berekeningen 
meegenomen. Ik verwijs hiervoor naar de niet-gerubriceerde rapportage van 
TNO, die reeds in uw bezit is. 

Het (gerubriceerde) rapport windpark Haringvlietdam is beoordeeld door het 
Commando Luchtstrijdkrachten van het ministerie van Defensie (CLSK) zoals 
bedoeld in art. 2.5 vierde lid van de Regeling algemene regels ruimtelijke 
ordening. CLSK komt tot de volgende conclusie: voor zowel het MASS-
radarsysteem van de luchtverkeersleiding als de gevechtsleidingsradar op de 
locatie Herwijnen en de drie alternatieve locaties blijft de door dit windpark 
veroorzaakte radarverstoring binnen de gestelde limieten.

Let op:
Aangezien er in dit stadium van het project nog geen keuze is gemaakt voor een 
specifiek windturbinetype, is voor de afmetingen van de windturbines uitgegaan 
van een windturbine uit de 5-6 MW klasse. Dit is een windturbine met worst-case 
afmetingen, samengesteld uit het op dit moment bij TNO beschikbare 
windturbinebestand met een opgewekt vermogen tussen de 4.5 en 6.4 MW,
een maximale ashoogte van 130 m en een maximale rotordiameter van 165 m. 
Deze Verklaring van Geen Bezwaar is daarop gebaseerd. Bij serieuze wijzigingen 
van het plan dient er een hernieuwd onderzoek plaats te vinden.
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Verklaring van geen bezwaar
Het ministerie van Defensie kan zich vinden in de onderzoeksresultaten van TNO 
en ziet daarnaast ook geen andere bezwaren om zich tegen de komst van het 
windpark te keren. Dit betekent dat het ministerie van Defensie geen bezwaren 
heeft tegen dit windpark.

Hoogachtend,

De staatssecretaris van Defensie,
namens deze,

ing. 
Hoofd sectie Omgevingsmanagement




