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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

2953
Vragen van de leden Jacobi, Eijsink (beiden PvdA), Knops (CDA) en
Voordewind (ChristenUnie) aan de staatssecretaris van Defensie over de
stand van zaken van het convenant Search and Rescue (SAR) helikopters –
Waddeneilanden (ingezonden 13 november 2009).
Antwoord van staatssecretaris De Vries (Defensie) (ontvangen 2 december
2009).
Hierbij bied ik u de antwoorden aan op vragen van de leden Jacobi, Eijsink
(beiden PvdA), Knops (CDA) en Voordewind (ChristenUnie) aan de
staatssecretaris van Defensie over de stand van zaken van het convenant
Search and Rescue (SAR) helikopters – Waddeneilanden (Ingezonden
13 november 2009, kenmerk 2009Z21486). Hiermee kom ik ook tegemoet aan
het verzoek van de vaste commissie voor Defensie om geïnformeerd te
worden over stand van zaken met betrekking tot Search and Rescue (SAR)
helikopters (kenmerk 2009Z20013/2009D53297).
Vraag 1 en 2
Is het waar dat u aan de Commissaris van de Koningin van Fryslân heeft
toegezegd, dat de afronding van de besprekingen over de zorgnorm in
oktober 2009 plaatsvindt?1
Zo nee, wat is de stand van zaken rond de vaststelling van de door u
aangehaalde zorgnorm en wat kan hiervan de invloed zijn op het door alle
partijen gedragen ontwerp-convenant?
Antwoord 1 en 2
Ik heb de Commissaris van de Koningin van Fryslân inderdaad toegezegd dat
Defensie de afspraken in het convenant met de noordelijke regio zal nakomen
en het nieuwe convenant zal ondertekenen. Defensie onderschrijft de nota
Maritieme en aeronautische noodhulp van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat waarin een zorgnorm zal worden geformuleerd ten behoeve van
de SAR-taken voor de Noordzee waarbij uiterlijk binnen 90 minuten na
melding in het gehele verantwoordelijkheidsgebied een capaciteit voor het
redden van zestien personen ter plaatse is, zoals eerder gesteld in antwoorden op vragen van de leden Jacobi, Eijsink, Knops en Voordewind (aanhang-
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sel handelingen, vergaderjaar 2008–2009, nr. 3158). De aanpassing van de
zorgnorm zal ook van invloed zijn op het patiëntenvervoer van de Waddeneilanden.
De betrokken departementen hebben nog geen overeenstemming bereikt
over de financieringsconstructie. Deze constructie zal echter nog dit jaar
worden vastgesteld.
Vraag 3, 4, en 5
Wat is de actuele stand van zaken omtrent de ondertekening van het
convenant met de betrokken partijen?
Wat is het tijdpad om het dossier en de ondertekening van het convenant af
te ronden?
Welke invloed heeft de, mogelijk vertraagde, infasering van de NH-90
helikopter op de ondertekening van het convenant ?
Antwoord 3, 4, en 5
Het convenant treedt in werking zodra de NH-90 op vliegbasis de Kooy
operationeel inzetbaar is. De ondertekening van het convenant staat daar los
van.
Vraag 6
Kunt u deze vragen beantwoorden vóór de plenaire behandeling van de
begroting Defensie op 1, 2 of 3 december a.s.?
Antwoord 6
Ja.
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