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Met mijn brief dd. 23 september 1986 bood ik u een notitie aan over
de luchtverdediging van het Eerste legerkorps (19 700 X, nr. 7). Daarin
heb ik onder meer uiteengezet dat de benodigde verbetering van de
luchtverdediging in het legerkorpsachtergebied op korte termijn slechts
valt te bereiken door verbetering of vervanging van het bestaande 40L70
kanonsysteem.
In deze brief zet ik u, zoals in de eerder genoemde notitie toegezegd,
mijn voornemen uiteen met betrekking tot de verwerving van radarvuurleidingsapparatuur voor dat te verbeteren of vervangende kanonsysteem.
Wil het systeem als geheel tijdig operationeel zijn, dan is het in verband
met de levertijd van de vuurleidingsapparatuur nodig nu een besluit te
nemen over de verwerving daarvan. Het is ook zeer wel mogelijk daartoe
nu te beslissen, omdat na de aanschaf van de nieuwe radarvuurleidingsapparatuur nog steeds kan worden gekozen voor modernisering van de
40L70, dan wel de aanschaf van een nieuw 35 mm kanon.
De radarvuurleidingsinstallatie behorende bij het bestaande kanonsysteem 40L70, is in het midden van de jaren zestig in gebruik genomen.
Door veroudering moest in 1982 een aantal installaties (achttien) buiten
gebruik worden gesteld. Dit leidde tot de opheffing van drie van de zes
afdelingen lichte luchtdoelartillerie. De inzetbaarheid van de overgebleven
installaties is nu zo verminderd, dat deze op korte termijn moeten worden
vervangen.
Voor de verdediging tegen luchtaanvallen van vitale objecten en
gebieden in het legerkorpsachtergebied zijn, naast kanonnen, 27 radarvuurleidingsinstallaties nodig. Bovendien zijn er drie voor reserve nodig,
zodat in totaal 30 radarvuurleidingsinstallaties moeten worden afgeschaft.
Als mogelijke vervanger van de nu in gebruik zijnde radarvuurleidingsinstallatie zijn de in Nederland geproduceerde Flycatcher en de in Zwitserland
vervaardigde Skyguard nader onderzocht. Hierbij bleek de Flycatcher om
operationele redenen de voorkeur te verdienen, in het bijzonder door een
groter opsporingsvermogen en een beter vermogen om onder omstandigheden van electronische oorlogsvoering te functioneren. Deze installatie
is bovendien in gebruik bij de Koninklijke luchtmacht en voldoet uitstekend.
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Voor de Koninklijke landmacht is een bijkomend voordeel dat de
Flycatcher veel overeenkomst heeft met de radar van het 35 mm kanonsysteem PRTL. Andere aangeboden systemen bleken niet aan de eisen te
voldoen.
De Flycatcher is een beproefd systeem met een hoge betrouwbaarheid.
Technische en kwaliteitsrisico's zijn daarmee tot een minimum beperkt.
Bij verwerving van de installatie worden reservedelen aangeschaft voor
een periode van drie jaar. Toelevering van reservedelen op langere
termijn wordt in het contract opgenomen. De mogelijkheden tot samenwerking met de Koninklijke luchtmacht op het gebied van opleiding,
instandhouding en toekomstige verbeteringsprogramma's worden nu
uitgewerkt. Het systeem wordt geproduceerd door Hollandse Signaal
Apparaten.
De investeringskosten van de 30 aan te schaffen Flycatchers, inclusief
reservedelen en BTW zijn f 2 4 0 miljoen. Dat bedrag zal in de jaren 1987
tot en met 1991 tot betaling worden gebracht. In de contractonderhandelingen zijn de resultaten van een onderzoek van de Defensie Accoutantsdienst betrokken.
De eerste installatie kan 23 maanden na bestelling worden geleverd.
Vervolgens zal er steeds één per maand volgen. Om zo spoedig mogelijk
in de operationele behoefte te voorzien, moet de radarvuurleidingsapparatuur worden besteld. Voor de benodigde kanonnen zal dat in juni 1987
het geval zijn. Met de nieuwe kanonsystemen (radarvuurleidingsinstallatie
en kanonnen) zullen drie nieuw te formeren eenheden worden uitgerust,
één paraat en twee mobilisabel. De parate eenheid zal in 1990 operationeel
zijn. Die eenheden komen in de plaats van de dan op te heffen resterende
drie mobilisabele afdelingen lichte luchtdoelartillerie en zullen een
geringere omvang hebben.
Gezien de noodzaak op korte termijn over vervangende middelen voor
luchtverdediging in het legerkorpsachtergebied te beschikken, ben ik
voornemens, na eventueel overleg met u toestemming te verlenen tot
verwerving van 30 Flycatchers bij de firma Hollandse Signaal Apparaten.
Dit voorjaar zal ik u een situatierapport met betrekking tot de benodigde
kanonnen doen toekomen. Daarin zal onder meer ook een nadere
specificatie worden gegeven van de totale kosten en de personele
gevolgen die met het project «kanoncomponent» zijn gemoeid.
De Staatssecretaris van Defensie,
J. van Houwelingen
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