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1.

Inleiding

Het Minsterie van Defensie heeft op 12 januar 1992 de Prioriteitennota (PN) gepresenteerd
waarin de herstructurering en verkleing van de krijgsmacht is aangegeven. Immers sedert het

verschijnen van de Defensienota in 1991 hebben zich internationaal ontweligen voorgedaan,
met als belangrjkste veranderig het uiteenvalen van de Sovjet-Unie, waardoor een herijkig

van de taken en de omvang van de krjgsmacht noodzelijk was.
In de Defensienota is gekozen voor de oprichtig van de Luchtmobiele Brigade. De Luchtmo-

biele Brigade is een licht bewapende eenheid van de Konijke Landmacht die door de lucht
kan worden verplaatst en daardoor snel en flexibel inetbaar is.
De in de Defensienota reeds gemaakte keuze VOor nieuwe investerigen ter verhogig van de

mobilteit en flexibilteit van de krjgsmacht is in de Prioriteitennota verder vorm gegeven.
Volgens de Defensienota za de Luchtmobiele Brigade bestaan uit twee parate en één mobilabel inanterie bataljon. In de PN is besloten dat ook hèt derde bataljon paraat za zijn. Hierbij is
vermeld dat in overleg met de provicie Drenthe en de betrokken gemeentelijke overheden za

worden nagegaan of het derde parate inanterie.bataljon en nog enkele ondersteunende

eenheden in de Johan Wilem Friokazerne te Assen kunen worden gelegerd. De kazerne zqu

anders door het opheffen van de 42e Pantserianteriebrigade leeg komen te staan. Met dit
beshut kwam Defensie de inpangsverplichtig na om de werkgelegenheid van Defensie in

Drenthe op peil te houden. Er komen in Assen 850 à 900 arbeidsplaatsen Voor mitaien en
burgers. Dit is een volledige compensatie van ale beroeps- en burgerfucties die verdwijnen al
gevolg van het opheffen van de 42e brigade. Tevens wordt hiermee een volledige compensatie

geboden voor de reeds vervalen beroeps- en burgerfucties in Hooghalen, Zuidlaren en

Emmen.Het inanteriebataljon in Assen za eind 1995fbegi 1996 geheel zijn geformeerd. Al
oefenterrein voor de LMB-eenheden te Drenthe is het nog te realseren, d-EOT-De Haar

aangewezen, ter grootte van ca. 450 ha. De brigade maakt gebrui van heliopters die deel
uitmaken van de Groep Heliopters van de Konijke Luchtmacht. Voor tranport van onder
meer materieel en wapens binen het inetgebied maakt de brigade gebrui van luchtmobiele
speciale voertugen op luchtbanden (ongeveer 120 kg, een soort bngges) die in of onder

heliopters kunen worden vervoerd. Dit betekent t.o.v. het oorspronkelijk voornemen, inchtig
van De Haar, voor eenheden met voornamelijk rupsvoertugen, een aanerkelijke wijzig.

Omdat de inchtig en het gebru van De Haar door eenheden van de LM in belangrjke

(j

mate gewijzigd is, is een aanvuende mer-procedure vereist. De aanvuende startnotitie za de
wettelijk voorgeschreven inpraak- en adviesprocedure voor mieu-effectrapportage doorlopen.

De bestaande startnotitie voor het d-EOT De Haar van december 1990 blijft in dit kader
gehandhaafd omdat het toen aangegeven planebied (kaart 1) en de hierbij behorende
basisinormatie nog steeds al uitgangspunt dient, met dien verstande dat zadwig binen
het onderzeksgebied niet meer aan de orde is.
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Aanpassingen van de voorgenomen activiteit
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2.1. Oefenactiviteiten

2.1.1. Taak en samenstellg LMB

De eenheden van de Luchtmobiele Brigade die in Drenthe (Assen) worden

gelegerd zijn een inanteriebataljon (bestaande uit drie inanteriecompagneën
en de staf-staf-verzorgigscompagne), een~orti:tompagne, een geneeskundige compagne en enige logitieke elementen. Waneer de Luchtmobiele Brigade

in aktie komt, worden de eenheden per transportheliopter naar het inetgebied gebracht. Tijdens de int zuen de heliopters voorraden vervoeren en
andere tranporttaken verrchten. De eenheden van de Lnchtmobiele Brigade

zijn snel inetbaar waardoor zij ook zeer geschit zijn om vredesoperaties uit te
voeren. Die snelle inetbaarheid vereist dat een hoge graad van geoefendheid in
stand wordt gehouden.
De twee andere parate bataljons van de Luchtmobiele Brigade worden gelegerd
in de Oranjekazrne in Schaarsbergen. Daar zuen ook de geniecompagne,

logitieke eenheden en de staf van de brigade worden gelegerd. De transport-

heliopters krjgen hun thuibasis op de vliegbasis Eindhoven en de bewapende

heliopters op de vliegbasis Gile Rijen. r
2.1.2. Oefenigen

De Luchtmobiele Brigade is in wezen een landmachteenheid van 'soldaten te

voet" (inanteriten) die, voor tranport op de grond van zware uitrtig,
bescht over lichte voertugen. De oefenigen van' enkele dagen die op
nederlandse oefenterreinen worden gehouden, zijn dan ook inanterie-oefeni-

gen waarbij men leert op eigen kracht in een gebied bepaalde opdrachten uit te
voeren. Heliopters spelen in deze oefenien slechts een gerige roL. Zij
verven aleen tranportdiensten om de manchappen en uitrusti aan het
begi van een oefenig naar het terrein te brengen en aan het einde weer op te
halen.

De grote bataljonsoefenien van de Luchtmobiele Briade worden in het
buitenland gehouden. Oefenien voor de compagneën van de briade zuen
op de Eder en Ginelse heide worden gehouden dan we~ incidenteel, op een
,
oefenterrein elders in Nederland.
Bij oefenigen op De Haar gaat het om pelotonsoefenigen met maxaal de

sterkte van een compagne (ongeveer 130 mitaien en een tiental lichte

~~

speciae voertuien). Daarnaast blijft eni ander gebru met kleinere eenheden
mogelijk.

Gedurende 40 weken per jaar zuen er pelotonsoefenigen plaatsviden
waaran er ongeveer 12 met tranportheliopters zuen worden uitgevoerd. Bij
deze ondersteun zuen maxaal 10 tranportheliopters zijn betrokken. Een
oefeni duurt verscheidene dagen.

De vliegbewegien zuen met name zijn geconcentreerd aan het begi van de
oefenig (afetten van personeel en materieel), meestal op maandag en het

einde van de oefenig (oppiken van personeel en materieel). In de tussenlggende dagen zuen dagelijks twee of dre heliopters enkele bevoorradigsvluchten uitvoeren.
-Bij de start-2-

Bij de start van een oefenig zullen personeel en materieel worden verzameld

op een heliopter-opstappunt buiten Assen in de omgevig van de Johan
Wilem Frisokazerne. De defitieve lokatie za in overleg met de provicie en _. '~.e J'
de gemeente Assen worden bepaald. Vandaar vliegt men naar De Haar waar
personeel en materieel aan de grond worden gezet. De heli's vertrekken daara
diekt weer naar het helikopter-opstappunt dan wel naar een vliegbasis.

Zij zullen bij deze procedure ongeveer 15 miuten boven het oefenterrein
vliegen. Al naar gelang het aantal heliopters dat wordt gebruikt, moet deze

tranportbewegig twee of drie keer worden herhaald.
Aan het einde van een oefenig, op donderdag of vrijdag, vidt dezelfde
procedure in omgekeerde volgorde plaats.

In de tussenlggende dagen zuen enkele vluchten van afonderlijke heliopters
nodig zijn voor de bevoorradig.

2.1.. Uitrusting en Materieel

De uitrusting van de soldaten is volledig afgestemd op moeiljke sitnaties. Zo
beschien ze over speciale rugzaken, waarin alle spulen zitten om in afgele-

gen streken te overleven. De soldaten zijn met handvuurapens uitgerut; ale

in~t~i~compagneën beschien tevens over anti-tanapens en liciie
(I\o!ti"reii. Ter plekke kunen de troepen voor sommge taken gebrui maken
van "luchtmobiele" speciale voertuigen (bugges).

Wat betreft de tranportheliopters za de Konijke luchtmacht vanaf 1994

beschien over dertien uuddelzare heliopters van het tye Chiook en
zeventien lichte transportheliopters van het tye Blackhawk, Cougar of EH
LOL. Bewapende heliopters komen later beschibaar. Bij de keuze van de

heliopters is geIuidsproduktie een factor die wordt meegenomen. Wat betreft
de middelzare heliopter, de Chiook, is ìnddels gekozen voor het modernste tye, de CH-47 D, dat qua geluidsprodnktie aanenljk gutiger is dan de

oudere CH-47 C. De keuze voor de lichte heliopter is nog niet gemaakt. Ale

kandidaatheliopters voldoen aan de ICAO- (Iternational Civi Aviation
Organation) geluidseisen die aan civiele heliopters worden gesteld. Aanete-

kend zij dat er nog geen defitieve besluitvormig voor de aanchaf van de
heliopters heeft plaatsgevonden. Gewezen wordt op een vraag uit het parlement naar de mogelijkheden van een zogenaamde mnltipurpose-heliopter.

Voor het MER wordt voor alnog uitgegaan van de aanchaf van bewapende-en
tranportheliopter al boven omschreven.

2.2. Inrchtigsplan op hoofdljnen

2.2.1. Mogelijke inchtig
Bij de ontwelig van een oefenterrein voor de LMB, met name het opstellen
van een inchtigsplan, zijn de volgende uitgangspunten/randvoorwaarden van

toepassing: ~/ ~~
cM
a. het terrein dient wielvoertuigenbestendig te zijn waardoor iìder zad o:'L 'i=:;~~te~~. is dan voor een terrein waar met zware rupsvoertuigen wordt f::~"
b. het terrein za plaatselijk geaccidenteerd zijn en er dienen mogelijkhe-

den voor ingraven aanwezig te zin waardoor plaatselijk meer zad
nodig za zijn.
-co bestaandehoofdwaterlopen-
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c. bestaande hoofdwaterlopen zuen in stand worden gehouden en zelfs

uitgebreid worden.
d. het bestaande wegennet za zoveel mogelijk in het in te richten oefen-

terrein worden ingepast en za niet meer openbaar zijn. Daaraast za
het terrein meer ontsloten moeten worden door de aaneg van onverharde rijbanen.
e. er zuen nuaal twee oefendorpen moeten worden gebouwd t.b.v.

het oefenen in oorden. Emge verspreide bebouwig wordt niet uitgesloten.
f.

het percentage bosgebied za aanerkelijk hoger zijn dan in een terrein
bestemd voor voornamelijk rupsvoertuigen waar ruere schootsvelden

voor vereist zijn. Reeds aanwezige bosschagesllaanbeplanting worden
zoveel al mogelijk gehandhaafd.
/--.--C.
;

Op kaart 2 is schetsmatig aangeduid hoe de inchtig van een oefenterrein
voor de LM eruit zou kunen zien. In het kader van deze MER zuen t.b-y

het op te stellen inchtigsplan een aantal gedetaieerde inchtivaranteIl ì yV' ol
. 'r"'-UA
7.

~1'

worden ontweld.

2.2.2. Zandwig
Ten behoeve van de vereiste begaanbaarheid van het d-EOT za zad op het
terrein moeten worden opgebracht. In de startnotitie van december 1990 is een
zadwiokatie binen het onderzoeksgebied aangegeven met al vervolgbestem-

mig een recreatieve waterplas. Than is zeker dat zadwig elders za
plaatsviden. Bij De Punt tusen het Noord- Wilemskanaal en de

Rijksweg 28 za ten behoeve van het Gemeentelijk Waterbedrjf Gronigen een
mengbekken worden gegraven. Het vrjkomende zad wordt door Defensie

afgenomen (ca. 1,6 mijoen m3) en getranporteerd naar het toekomsti
oefenterrein alwaar het tijdelijk in depots za worden opgeslagen. Deze werkzaameden zuen in september 1993 worden gestart. Aloewel de exacte hoeveelheid benodigd zad nog niet bekend is za de hoeveelheid zad uit De Punt
naar verwachtig voldoende zijn voor het d-EOT te gebruien door de LMB.
2.2.3. Recreatief medegebrui

Exensieve vormen van recreatief medegebru (wandelen, fietsen, paardrjden)
zuen, voor zover de oefenigen erdoor niet gehiderd worden, op het oefen-

terrein mogelijk zijn.

-4-
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3. Mogelijke effecten

3.1. Algemeen

Naast de reeds in de eerdere startnotitie beschreven mogelijke effecten die inrichtig en

gebrui van het dubbel-EOT De Haar kunen hebben op bodem, water, vegetatie,
fauna en landschap zijn er ten aanen van het aspect geluid een aantal ontweligen.
3.2. Geluidsaspecten

In de MER voor de Haar komen ale akoestisch relevante activiteiten die op en nabij
het oefenterrein plaatsviden aan de orde. Met behulp van erkende berekeningsmetho_

des zuen voor de Defensie-activiteiten geluidscontouren worden berekend voor zowel
de dag-, avond- en nachtperiode.
3.2.1. Heliopterverkeer en geluidsbelasting
Tijdens ale helioptervluchten tussen Defensielokaties en oefenterreinen mt-

den de heliopters aaneengesloten woonbebouwig_ Er wordt zo gevlogen dat

zo weing mogelijk geluidsoverlast wordt veroorzakt. De heliopters zuen op
ruie afstand van de bebouwde kommen landen.
Oefenen met tranportleliopters in perioden van duistern is van groot belang
voor de inetbaarheid van de eenheden. Dit za zoveel mogelijk gebeuren in

uren van duitern op avonden VÓÓr 23.00 uur. Incidenteel za oefenen met

heliopters na 23.00 uur echter noodzaelijk zijn.

In de weekeinden en op feestdagen viden in principe geen oefenigen plaats.
Defensie maakt daarop één voorbehoud: in criistijden of bij andere bijzondere
omstandigheden kan het nodig zin ook op die dagen een oefenig te houden.

(

\. ~~./

De bewapende heliopters zuen van tijd tot tijd de tranportheliopters in de
lucht begeleiden, zij verven derhalve louter een escorte-fuctie. Zij zuen in
Drenthe geen daadwerkelijke schietoefenigen houden. Gewoonljk is de
nuumvlieghoogte waarop met heliopters gevlogen wordt 200 meter. Lager
vliegen is overigens wel toegestaan boven oefenterreinen en speciaal aangewezen laagvlieggebieden en -routes.
Het gebrui van de bestaande laagvlieggebieden VOor heliopters in Drenthe za

gehandhaafd blijven. Het toekomstig oefenterrein De Haar ligt binen een
bestaand laagvlieggebied, dat than reeds regelmatig worden gebruit.

-3.3. Schiet- en voertuiggeluid-

-5-

3.2.2.

Schiet - en voertuiggeluid

Tijdens oefenigen op de Haar wordt er nooit met "scherp" geschoten, maar aleen met
losse flodders. Bronvermogen, aantalen en lokaties van gebrui van de wapens zijn

verantwoordelijk voor de geluidbelastig. Bij de bepalg van geluidscontouren rondom
het oefenterrein zijn voor de voertuigen bronvermogen, aantalen, rijsnelheden en

lokaties en gebrui bepalend. De geluidbelastig van lichte wiel-voertugen in het d-

EOT za aanenljk geriger zijn t.o.v. het oorspronkelijk voornemen, n.l. het oefenen,
gedurende veerti weken per jaar met rupsvoertuen (YPR 765, Leopard-2 en M 109)

waarbij er tegelijkertijd acht rupsvoertugen actief in het veld zouden zijn die een
vèrdragend, laag frequent geluid produceren. Gedurende een oefeni die duurt van
maandag tot vrjdagochtend zouden de motoren van die voertuigen miaal 28 uur

!

draaien. Wel za op De Haar nog incidenteel worden geoefend met pantservoertuigen
door andere eenheden. Het bronvermogen van de luchtmobiele speciae voertuigen is
vergelikbaar met die van een personenauto.

f
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4. BESLUITVORMING, PROCEDURE EN INSPRA
In de bestaande startnotitie van december 1990 is reeds aangegeven op welke wijze de
besluitvormig, procedure en inpraak geregeld zijn, zoals die voortvloeien uit het Voornemen
om het d-EOT de Haar in te richten. In verband met de gewijzigde inichting en het gebruik

van het d-EOT de Haar door eenheden van de Luchtmobiele Brigade moet de feitelijke
procedure voor het opstellen van een mieu-effectrapport opnieuw doorlopen worden.

Gedurende de periode dat het nieuwe aanvuende mieu-effectrapport opgesteld wordt zijn er

voor een ieder mogelijkheden om zijn wensen voor het te verrichten MER-onderzoek kenbaar te
maken en opmerkigen en aanerkigen te plaatsen bij het mieu-effectrapport. Hiertoe wordt

een aantal inpraakogelijkheden geboden.
Eerste inspraakmogelijkheid
Menigen en wensen t.a.v. het te verrichten MER-onderzoek kunen Vóór 1

telijk kenbaar worden gemaakt aan het volgende adres:

Inspraak MER d-EOT de Haar
Minterie van Defensie - Bureau CROMD

oktober 1993 schr-

f

Postbus 20701

2500 ES DEN HAG
Een ieder die van deze mogelijkheid gebrui maakt kan te zijner tijd beschiken OVer de

IIRichtljnen voor de mieu-effectrapportage!!, zodat geconstateerd kan worden op welke wijze

met de ingebrachte wensen en menigen rekenig is gehouden.
1\eede inspraakmogelijkheid

Naar verwachtig is het MER medio 1994 gereed. Pas dan za bekend worden waneer de
volgcnde inpraakogelijkheid, over het opgestelde mieu-effectrapport za plaatsviden. Deze
inpraakogelijkheid za te zijner tijd in de Staatscourant en de regionale dagbladen worden

aangekondigd.
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