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Geachte heer/mevrouw, 
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Ministerie van Defensie 
 

11 Luchtmobiele Brigade 

(AASLT) "7 December" 

Hoofdkwartier 

Sectie NATOPS 

 

 
Koningsweg 30F 

MPC 43 G 

Postbus 9208 

6800 HK Arnhem 

www.landmacht.nl 

 
Contactpersoon 

Mw. S.C. Woudstra 

Mdw bur Planning & Control 

 

T  026 353 2612 

MDTN    *06 564 32612 

NATOPS.11LMB@mindef.nl 

 
 

 

Onze referentie 

2021071060 

Bij beantwoording datum, 

onze referentie en onderwerp 

vermelden. 

  

Hierbij informeer ik u over een militaire oefening die gehouden wordt van 10 juli 

t/m 14 juli 2021 en die zich afspeelt op het IJsselmeer en Markermeer. 
 

Excuses voor de late informatie. De eenheid was vergeten om de oefening bij ons 

aan te melden.  

 

De oefenende eenheid  : Korps Mariniers 

  Surface Assault and Training Group (SATG) 

Aantal deelnemers  : 54 

Aantal wielvoertuigen : geen 

Aantal helikopters : geen 

Aantal vaartuigen : 2x Landingsvaartuigen (LCVP), 4x Motorboten  

(FRISC) Zie bijlage. 

   

Doel/omschrijving van de oefening: 

De SATG draagt zorg voor de continue beschikbaarheid van amfibische middelen, 

vaartuigen en bijbehorende voertuigenpakket teneinde amfibische inzetbaarheid van 

de krijgsmacht wereldwijd te garanderen. Tevens draagt het SATG zorg voor het 

amfibisch programma voor opleidingen en operationele eenheden van de krijgsmacht. 

De hieronder genoemde activiteiten vinden plaats: 

• In de aangegeven periode oefent de eenheid op en rond het IJsselmeer 

en Markermeer met de LCVP en FRISC; 

• Cursisten worden opgeleid in het varen en manoeuvreren met de vaartuigen;  

• Op verschillende locaties worden scenario’s opgespeeld. Bij Oude Zeug wordt 

op maandag 12 en dinsdag 13 juli oefenmunitie gebruikt, dit kan hoorbaar zijn 

als schoten of mitrailleurvuur.  

• De eenheid heeft contact gehad met de betreffende gemeenten en de 

activiteiten besproken. Zij hebben geen bezwaar tegen de oefening. 
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De oefenende eenheid zal: 

• In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en 

terreinen; 

• Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder 

van het terrein, indien niet openbare wegen, paden en terreinen  

gebruikt wordt; 

• Alles er aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen. 

 

COVID-19 

Personeel van Defensie behoort tot een vitale sector en is daarom deels 

vrijgesteld van de beperkende maatregelen teneinde de noodzakelijke 

ondersteuning aan de samenleving, en de reeds opgedragen missies uit te 

voeren. 

Ondanks de vrijstelling treedt militair personeel zoveel mogelijk op binnen de 

richtlijnen van de regering, het RIVM (Rijksdienst Instituut voor Volksgezondheid 

en Milieu) en het CEAG (Coördinatiecentrum Expertise Arbeidsomstandigheden en 

Gezondheid). 

 

Schaderegeling: 

Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, 

kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, 

kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan: 

 

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims 

Postbus 90004 

3509 AA Utrecht 

Telefoon 030 – 2180420 

Jdvclaims@mindef.nl 

 

Klachtenregeling voor de instanties: 

Voor eventuele klachten tijdens of na afloop van deze oefening kunt u, als 

instantie, contact opnemen met de 11 Luchtmobiele Brigade Sectie NATOPS, 

Bureau Planning en Control. De gegevens in deze klachtenregeling is alleen 

bedoeld voor u als instantie, en verzoek u daarom, om deze gegevens niet te 

publiceren.  

 

Ministerie van Defensie 

Hoofdkwartier Luchtmobiele Brigade (AASLT) “7 December” 

Sie NATOPS 

Stafofficier Planning en Control 

Postbus 9208 

6800 HK Arnhem 

Tel 026-353 1296 

 

Mochten wij geen bericht van u ontvangen, gaan wij er van uit dat er geen 

aanvullende richtlijnen zijn over het houden van de oefening en er geen 

activiteiten zijn waar de oefenende eenheid rekening mee moet houden. 
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Met vriendelijke groet, 

 

Regionaal Militair Commandant (West) 

Tevens 

Plaatsvervangend Commandant 11 Luchtmobiele Brigade (AASLT) 7 december 

 

Voor deze, 

Plaatsvervangend hoofd sectie Nationale Inzet 

 

 

R.A.M.J. de Wijs 

Majoor 

 
 

 
Foto: FRISC (Fast Raiding Intercepting and Special Forces Craft) 
 
 

 
Foto: LCVP (Landing Craft Vehicle Personnel) 
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Verzendlijst per e-mail 
 
 

Aan gemeenten: Hollands Kroon, Enkhuizen, Hoorn 

 
Ter informatie: Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sie Claims 

Sectie Communicatie 11 Luchtmobiele Brigade 
OPSroom KMAR  

KMar Noord Holland BIK 
District DLBE 

Provincie Noord-Holland 
Politieregio Noord-West- Holland 

Rijkswaterstaat 
Kustwacht 

RMOA Noord Holland Noord, Majoor Langeland 

Opzichter schiet- en oefenterrein Waalsdorp 
 

 

 


