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Hiermee doe ik u nadere informatie toekomen over de inzetbaarheid van
het pantserrupsvoertuig tegen luchtdoelen (PRTL), die ik bij de behandeling
van de Defensiebegroting voor het dienstjaar 1985 heb toegezegd.
Kort na de invoering van de PRTL, aan het einde van de jaren zeventig,
deden zich al problemen voor bij de instandhouding van dit geavanceerde
en complexe wapensysteem. Ondanks maatregelen die werden genomen
ter verbetering van het onderhoud bleek de inzetbaarheid van de systemen
in gebruik bij parate eenheden in 1983 niet boven de 60% te komen. De
oorzaken van de problemen lagen in een structureel gebrek aan deskundig
onderhoudspersoneel en een te geringe beschikbaarheid van reservedelen.
Ook het onderhoudssysteem was nog voor verbetering vatbaar. Overigens
stelt het intensieve opleidings- en oefenprogramma hoge eisen aan de
beschikbaarheid van het wapensysteem. Er bestaat een voortdurend
spanningsveld tussen het opleidings- en het onderhoudsprogramma.
Mede naar aanleiding van het rapport over de kwaliteit en inzetbaarheid
van het tankbestand («Tankrapport 1983»), waarin deze knelpunten ook zijn
vermeld, zijn meer ingrijpende maatregelen genomen. Ik heb U daarover
op 2 juni 1983 en 13 augustus 1984 schriftelijk ingelicht (Kamerstukken
17600, X, nr. 38 en 18100, X, nr. 34). Inmiddels zijn de volgende maatregelen,
gericht op de verbetering van de inzetbaarheid van de PRTL, doorgevoerd:
- Er is een projectbureau voor de PRTL opgericht dat de logistieke
ondersteuning bestuurt. Daartoe treedt het bureau onder meer coördinerend
op tussen eenheden waarbij de PRTL is ingedeeld, logistieke eenheden en
de Directie Materieel Koninklijke landmacht.
- Bij de eenheden pantserluchtdoelartillerie is meer personeel beschikbaar gekomen voor het plegen van onderhoud. Verder maakt de reorganisatie van de materieeldienst bij het Eerste legerkorps een doelmatiger
inzet mogelijk van de hersteleenheden,.
- Het assortiment reservedelen is uitgebreid en de voorraadniveaus zijn
aangepast.
- Periodiek worden alle PRTL-systemen aan een controle onderworpen
met behulp van een geautomatiseerd keuringssysteem.
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- Het gebruik van de beschikbare simulatie-apparatuur is geïntensiveerd.
Hierdoor is de behoefte om bij opleiding en oefening gebruik te maken van
het wapensysteem zelf verminderd.
- Twee monteurs van de industrie zijn tijdelijk bij de Koninklijke landmacht
gedetacheerd. Deze functionarissen kunnen adviserend optreden bij
bedienings- en onderhoudsopleidingen en het onderhoud zelf.
Als gevolg van deze maatregelen is de inzetbaarheid van de PRTL sedert
begin 1985 duidelijk verbeterd. Bij de parate eenheden is nu 75% van de
systemen inzetbaar. Bij mobilisabele eenheden zijn ze vrijwel volledig
inzetbaar. Naar verwachting zal de inzetbaarheid van de systemen bij de
parate eenheden nog enigszins verbeteren, als een aantal nadere maatregelen resultaat zal afwerpen. Het gaat daarbij om het volgende.
- Het eerdergenoemde projectbureau onderzoekt of het onderhoudssysteem nog verder valt te verbeteren. Daarbij wordt nagegaan hoe het
opsporen van de oorzaak van defecten en het controleren van het systeem
als geheel kan worden versneld en vereenvoudigd.
- De opleiding van onderhoudspersoneel dat het wapensysteem als
geheel beheerst, is aangevangen. De eerste zogeheten wapensysteemtechnici zullen eind 1986 hun opleiding hebben voltooid.
- Een revisieprogramma voor de PRTL-systemen wordt voorbereid. De
uitvoering daarvan zal in 1986 beginnen.
- Het opleidings- en oefenprogramma blijft aan kritisch onderzoek
onderworpen om zo mogelijk de spanning met het onderhoudsprogramma
nog verder te brengen.
- Er worden zogeheten drooginstallaties aangeschaft. Die voorkomen de
inwerking van vocht in geparkeerde PRTL-systemen. Daardoor zullen
minder storingen optreden in de electronische apparatuur. De drooginstallaties zullen nog dit jaar worden geplaatst bij een afdeling pantserluchtdoelartillerie en bij de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde eenheid.
De installaties voor een tweede afdeling en de Luchtdoelartillerieschool
worden in 1986 geplaatst.
Naar verwachting zal met het gehele pakket van genomen en op korte
termijn voorziene maatregelen de inzetbaarheid van de PRTL ook in de
toekomst bevredigend zijn. Daarvoor zal echter een aanzienlijke onderhoudsinspanning nodig blijven.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
De Staatssecretaris van Defensie,
J. van Houwelingen
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