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Betreft: Vergunning Natuurbeschermingswet 1998, project KPN 
UMTS Mast, Middelie. 

Geachte heer/mevrouw, 

Ericsson Network Services BV heeft namens KPN B.V. een vergunning in 
het kader van de Natuurbeschermingswet 1 998 aangevraagd voor de 
realisatie van het project KPN-UMTS mast op de kruising 
Zesstedenweg/Klemweg te Middelie in de gemeente Zeevang, in Natura 
2000 gebied "Polder Zeevang". 

Hierbij ontvangt u een beschikking waarbij wij aan KPN B.V. een 
vergunning verlenen op grond van artikel 1 9d, lid 1 van de 
Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbwet). Deze aanvraag is door 
ons ontvangen op 5 februari 201 3. De ontvangst van deze aanvraag is 
door ons bevestigd bij brief van 1 3 februari 201 3 (kenmerk: 
144410/146734). Op 23 april 201 3 is de periode tot het nemen van het 
besluit met 1 3 weken verlengd. 

Besluit 
Op grond van artikel 1 9d, lid 1 van de Nb-wet verlenen wij aan KPN B.V. 
een Natuurbeschermingswet vergunning voor het "project KPN UMTS-
mast" conform aanvraag. Het project is gelegen aan de Zesstedenweg/ 
Klemweg, Sectie C498 Middelie, gemeente Zeevang. Deze vergunning is 
geldig vanaf de datum van verzending. 

Voorschriften en beperkingen 
Wij verbinden aan deze vergunning de volgende voorschriften en 
beperkingen. 

Algemene voorschriften 
1. De aanvang van de bouwwerkzaamheden dient KPN B.V. uiterlijk 

een week van tevoren met gebruik van bijgevoegd 

Verzenddatum 

1 1 JUNI 2013 
Kenmerk 

144410/19 832O 

Uw kenmerk 

K0543 Middelie 

www.noord-holland.nl 



144410/191109 

21 17 

meldingsformulier schriftelijk te melden bij het servicepunt van de 
provincie Noord-Holland (postbus 3007, 2001 DA Haarlem, tel. 
0800 - 9986734 (gratis), e-mail: servicepunt-shv@noord-holland.nl. 
t.a.v. dhr. J. Stolwijk) onder vermelding van het feit dat het de 
uitvoering van een werk betreft waarvoor een vergunning ingevolge 
de Natuurbeschermingswet is verleend. 

2. Van opgetreden incidenten, waaronder verstaan worden alle 

gebeurtenissen waarbij onbedoeld schadelijk stoffen vr i jkomen, 

dan wel waardoor anderszins schade aan de Natura 2000-

gebied "Polder Zeevang" kan worden toegebracht dient 

onverwij ld melding te worden gedaan aan gedeputeerde staten 

van Noord-Holland via bovengenoemd servicepunt, onder 

overlegging van alle relevante gegevens. 

3. KPN B.V dient als vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen 

dat aan alle binnen de vergunde werkzaamheden werkzame 

personen, waaronder het personeel van derden, een toereikende 

schrifteli jke instructie is verstrekt die is gericht op het 

voorkomen en uitsluiten van handelingen die tot gevolg 

(kunnen) hebben dat de aan de vergunning verbonden 

voorschriften niet worden nageleefd 

Wijze van Uitvoering 
4. Voor het realiseren van de gronddam (met duiker), dient gebruik 

gemaakt te worden van gebiedseigen grond. De milieu 
hygiënische verklaring in het kader van het Besluit 
Bodemkwaliteit dient ook bij de onder voorschrift 1 genoemde 
melding te worden meegezonden. 

5. Kappen van bomen binnen het Natura 2000-gebied "Polder 

Zeevang is niet toegestaan, snoeiwerkzaamheden mogen wel 

plaatsvinden. 

6. De graaf-, aanleg- en bouwwerkzaamheden dienen buiten het 

vogelbroedseizoen (1 5 maart-1 5 ju l i ) te worden uitgevoerd. 
7. Het aan- en afvoeren van materieel en materialen dient over 

bestaande paden/wegen plaats te vinden. 
8. Opslag van materieel en materialen dient binnen de 

projectlocatie plaats te vinden, en mag niet op een andere 
locatie binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied 
plaatsvinden. 

9. De graaf-, aanleg- en bouwwerkzaamheden dienen bij daglicht 
plaats te vinden tussen zonsopgang en zonsondergang. 

10. Aantasting van de omliggende natuurwaarden buiten het 
aangewezen projectlocatie dienen te allen tijde te worden 
voorkomen. 
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11 .Geluidsapparatuur anders dan communicatiedoeleinden is niet 
toegestaan. 

Alle door of namens Gedeputeerde Staten gegeven aanwijzingen dienen 
onverwijld te worden opgevolgd. 

Het niet naleven van de vergunningvoorschriften kan naast intrekking 
van de vergunning strafvervolging tot gevolg hebben. 

Inhoudsopgave 
A. Onderwerp aanvraag 3 
B. Wettelijk kader Nbwet 53 
C. Inhoudelijke beoordeling aanvraag 65 
D. Zienswijzen en reactie op zienswijzen 1 36 
E. Slotoverwegingen 1 37 
F. Procedure en samenhangende besluiten 1 47 
C. Bezwaar 1 47 
H. Kennisgeving 146 
I. Afschriften 156 

A. Onderwerp aanvraag 

KPN B.V. wil een UMTS-mast realiseren voor een betere dekking in de 
omgeving voor telefonie/internet. De projectlocatie ligt aan de Klemweg 
nabij de kruising met de N247 ten noordoosten van Middelie in Natura 
2000 gebied "Polder Zeevang" (zie kaart hieronder). 

(Bron: Natuurtoets KPN-Mast Klemweg, Ecogroen advies, april 201 2) 
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De projectlocatie bestaat uit grasland. De telecommunicatiemast heeft 
de volgende afmetingen: 

38 meter hoog; 
- Grondvlak van 36m2 (6x6 meter); 

Ook wordt er een transformatiehuisje, hekwerken (2.20 meter hoog, 
stalen constructie spijlenhekwerk) en een toegangspas gerealiseerd. Het 
toegangspas naarde UMTS-mast is maximaal 1 meter breed en 10 
meter lang met een oppervlakte van 10m2 en bestaat uit een volledige 
verharding (beton, tegel en/of klinkers). De projectlocatie zal worden 
afgezet met bouwhekken en waar nodig vinden er snoeiwerkzaamheden 
plaats of worden rijplaten binnen het projectgebied neergelegd. 

Daarnaast zal er een aansluiting op het bestaande electriciteitsnetwerk 
worden gerealiseerd. Het totale oppervlakte dat door het project binnen 
het N2000-gebied wordt ingenomen bedraagt op 110 m 2. 

De werkzaamheden zijn als volgt omschreven: 
De zendmastopstelling bestaat uit een mast op een betonfundering. De 
bouwtijd bedraagt ongeveer 8 weken. De eerste werkzaamheden op de 
projectlocatie bestaan uit het realiseren van een gronddam met daarin 
een duiker. Deze gronddam met duiker wordt in een halve dag 
aangelegd en zal als toegang(pad) naar de UMTS-mast dienen. 

De heiwerkzaamheden (halve dag) bestaan uit vier palen die trillingvrij 
de grond in geboord worden. Voor de heiwerkzaamheden zullen een 
dieplader met boorstelling, een betonwagen en pomp, een aggregaat en 
een aannemersbusje op de site aanwezig zijn. Na de werkzaamheden 
zullen de palen een week droogtijd nodig hebben. 
Voor de fundering wordt met inzet van een graafmachine rond 
uitgegraven rondom palen ter grootte van 8x8x1 meter; 

Verder worden de volgende werkzaamheden in een week tijd 
achtereenvolgens uitgevoerd: 

Plaatsen en stellen van bekisting en werkvloer (6x6x1 meter); 
- Aanbrengen van wapening en ankers; 
- Beton storten en afwerken (met een betonwagen en mixerpomp); 

Tijdens de droogtijd van circa drie weken wordt de bekisting 
verwijderd en wordt grond machinaal aangevuld rondom de 
fundering. Ook worden de bouwhekken uitgewisseld voor het 
definitieve spijlenhekwerk met inzet van een kleine 
vrachtwagen. 

Na de droogtijd van de fundering komt er transport (trekker met 
oplegger) op de projectlocatie voor de levering van de UMTS-mast en 
zal met behulp van een telescoopkraan de UMTS-mast op de fundering 
geplaatst worden. 
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Wanneer al het werk met zwaar verkeer gereed is, wordt het 
toegangspad aangelegd. Voor de verharding wordt een klein zandbed 
gemaakt waarna de verharding in een halve dag wordt aangelegd. 

Voor het leggen van kabels is een sleuf nodig van circa 10- 30 
centimeter breed en tussen de 50-80 cm diep. Deze kabels worden in 1 
dag met een minikraantje of met de hand gegraven aangelegd. 
Het leggen van kabels (inclusief het dichtgooien van het maaiveld) zal in 
totaal drie dagen duren. 

B. Wettelijk kader Nbwet 

Op grond van artikel 2, lid 1, in samenhang met artikel 1 9d, lid 1, van 
de Nbwet zijn Cedeputeerde Staten van de provincie waarin een Natura 
2000-gebied geheel of grotendeels is gelegen, het bevoegd gezag ten 
aanzien van de beoordeling van een aanvraag om vergunning als 
bedoeld in artikel 19d, lid 1, van de Nbwet. Ons College is het bevoegd 
gezag voor de beslissing op uw aanvraag. 

Beoordeling aanvraag 
Op grond van artikel 1 9d, lid 1, van de Nbwet is een vergunning vereist 
voor het uitvoeren van projecten of andere handelingen die de kwaliteit 
van de natuurlijke Habitats en de Habitats van soorten in een Natura 
2000-gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect 
kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 
Zodanige projecten of andere handelingen zijn in ieder geval projecten 
of handelingen die de natuurlijke kenmerken van het desbetreffende 
gebied kunnen aantasten. 

Bij het verlenen van een vergunning houden wij conform artikel 1 9e van 
de Nbwet rekening met: 

a. de gevolgen die de activiteit kan hebben voor een Natura 2000-
gebied, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor het 
desbetreffende gebied; 

b. met een op grond van artikel 1 9a of artikel 19b van de Nbwet 
vastgesteld beheerplan; en 

c. vereisten op economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede 
regionale en lokale bijzonderheden. 

Natuurlijke kenmerken van het gebied 
Het gebied 'Polder Zeevang' is bij besluit van 29 september 2005 
aangewezen als speciale beschermingszone als bedoeld in Richtlijn 
79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 
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1 979 inzake het behoud van de vogelstand (hierna: de Vogelrichtlijn). 

Het gebied 'Polder Zeevang' is aangewezen voor de volgende soorten 
welke worden beschermd op grond van artikel 4, eerste lid, van Richtlijn 
79/409/EEG: 

A037 Kleine Zwaan (Cygnus bewickii) 
A045 Brandgans (Branta leucopsis) 
Al 40 Goud plevier (Pluvialis apricaria) 

Verder is het gebied aangewezen voor de volgende andere geregeld 
voorkomende trekvogels waarvoor het gebied van betekenis is als 
broed-, rui- en/of overwinteringsgebied en rustplaatsen in hun 
trekzones (artikel 4.2, Richtlijn 79/409/EEG): 

A041 Kolgans (Anser albifons) 
A043 Grauwe gans (Anser anser) 
A050 Smient {Anas penelope) 
Al 42 Kievit (Vanellus vanellus) 
Al 56 Grutto (Limosa limosa) 
Al 60 Wulp (Numenius arquata) 

H1318 Meervleermuis (Myotis dasycneme) 
De meervleermuis (Habitatrichtlijnsoort) is als complementaire soort 
aangewezen voor dit gebied. 
De meervleermuis is recent als complementaire soort komen te 
vervallen (Staatscourant 201 3 nr. 6334/ 1 3 maart 201 3). Externe 
werking is echter ruimtelijk onbegrensd. 

C. Inhoudelijke beoordeling aanvraag 

De beoordeling van de aanvraag en de bijbehorende belangenafweging 
vindt plaats in 4 stappen: 
1. identificeren mogelijke negatieve effecten; 
2. toets aan de instandhoudingsdoelstellingen; 
3. bepalen van cumulatieve effecten vanwege de uitvoering van andere 

activiteiten. 
4. noodzaak tot het nemen van mitigerende of andere maatregelen om 

eventuele negatieve effecten te beperken; 

Voor de beoordeling van de aanvraag hebben wij gebruik gemaakt van 
de bij de vergunningaanvraag ingediende rapporten en overige 
informatiebronnen: 
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- De vergunningaanvraag van HCC BV namens KPN B.V, 5 feb 
201 3 inclusief de volgende bij de vergunningaanvraag 
behorende stukken; 

a. Voorbeeldfoto's vakwerkmast 
b. Constructietekeningen en berekeningen fundatie en 

vakwerkmast 
c. Onderbouwing en schetsplangoedkeuring gemeente 
d. Kadastrale gegevens 
e. Technisch tekenpakket 
f. Watervergunning 
g. Akkoordverklaring Heren Buisman 
h. Mail mevrouw Wiersma 

Natuurtoets KPN-mast Klemweg, Middelie, Ecogroen advies, april 
2012. 

Ad 1 Identificeren mogelijke negatieve effecten. 
Door de realisatie en ingebruikname van de KPN telecommunicatiemast 
kunnen mogelijke negatieve effecten optreden door: 

Afname van het oppervlakte leef, broed- en foerageergebied van 
de kwalificerende vogelsoorten; 

- Hydrologische wijzigingen en bijhorende effecten; 
Graafwerkzaamheden, aanleggen ondergrondse voorzieningen; 
Negatieve effecten door geluid, licht, tr i l l ingen en optische 
verstoring 

Ad 2 Toets aan de instandhoudingsdoelstellingen 
Passende beoordeling 
Wanneer een project niet direct verband houdt met of nodig is voor het 
beheer van een Natura 2000-gebied maar afzonderli jk of in combinatie 
met andere projecten of plannen significante gevolgen kan hebben voor 
het desbetreffende gebied, dient de initiatiefnemer op grond van artikel 
1 9f, lid 1, van de Nbwet een passende beoordeling van de gevolgen 
voor het gebied op te stellen. 

Gelet op de aard, omvang en locatie van de door u voorgenomen 
activiteit zijn wij van mening dat deze in potentie een schadelijk effect 
kan hebben op het Natura 2000-gebied, maar dat op voorhand is 
uitgesloten dat deze effecten als significant moeten worden 
aangemerkt. Het is daarom niet nodig om een passende beoordeling uit 
te voeren. De beoordeling beperkt zich tot een ecologische toets in de 
vorm van een zogenaamde "verslechteringstoets". 

Beheerplan 
Voor elk Natura 2000-gebied moet op termijn een beheerplan worden 
opgesteld. Het beheerplan zal gedetailleerde informatie bevatten over 
de aanwezigheid van natuurwaarden, de realisatie van de 
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instandhoudingsdoelstellingen en de instandhoudingsmaatregelen die 
daartoe getroffen dienen te worden. Het beheerplan kan daarnaast 
beschrijven welke handelingen en ontwikkelingen het bereiken van de 
instandhoudingsdoelstellingen niet in gevaar brengen. 

Voor dit gebied is op dit moment nog geen definitief beheerplan als 
bedoeld in artikel 1 9a van de Nbwet vastgesteld. 
Het concept beheerplan voor het Natura 2000-gebied "Polder Zeevang" 
ligt van 1 5 mei 201 2 tot en met dinsdag 26 juni 201 2 ter inzage. 

2.1 Afname van de oppervlakte leef, broed- en foerageergebied van de 
kwalificerende vogelsoorten en predatie. 

Trekkende en broedende vogelsoorten 
De omgeving van het projectgebied (weilanden/watergangen) wordt als 
broed, rust- en foerageergebied gebruikt door de aangewezen 
vogelsoorten kievit, grutto, wulp, smient, grauwe gans, kolgans, kleine 
zwaan, brandgans en goudplevier. 
De projectlocatie zelf is nauwelijks van belang als broedlocatie, maar is 
wel belangrijk als overwinteringsgebied. Omdat de mast nabij 
doorgaande wegen en opgaande beplanting is gelegen worden geen 
negatieve effecten op de aangewezen vogelsoorten verwacht. 

Het grasland is in principe geschikt leef/foerageergebied voor de 
aangewezen vogelsoorten, echter de projectlocatie is door de ligging in 
de hoek van twee wegen en aangrenzende wegbeplanting ongeschikt 
als foerageergebied. Dit komt doordat de kwalificeerde vogelsoorten bij 
voorkeur vrij uitzicht hebben om zo de kans op predatie te verkleinen. 
De bomenrij en weg belemmeren het vrije uitzicht. Tevens kunnen de 
bomen gebruikt worden voor predatoren als schuillocatie of 
uitzichtlocatie. Een zone tussen de 50 en 200 meter, rondom de 
bomenrij en of weg wordt dan ook gemeden (Bron: Natuurtoets 
Ecogroen, april 201 2). Ook worden de vogels in de huidige situatie 
verstoord door het verkeer van de weg, echter blijkt uit de natuurtoets 
dat er rondom de projectlocatie binnen een zone van 200 meter de 
bovengenoemde trekkende vogelsoorten niet voorkomen. Door de 
plaatsing van de UMTS mast neemt de predatie niet toe, mede doordat 
er in de huidige situatie al sprake is van een zone van 200 meter waar 
geen trekkende vogelsoorten voorkomen. In de toekomstige situatie zal 
predatie door een eventueel hoger uitkijkpunt (UMTS mast) ten opzichte 
van de bomenrij binnen bovengenoemde effectenzone van 200 meter 
vallen. 
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Op 31 mei 201 3 is door het adviesbureau Ecogroen B,V per e-mail 
onderstaande aanvullende informatie verzonden m.b.t de ecologische 
effecten door predatie. 

"Buizerd 
Buizerd foerageert niet op grote vogels. De soort zit vooral op relatief 
lage objecten of de grond om vanaf daar te foerageren op muizen, 
mollen, kevers en mollen. Deze zal voor predatie op zijn voedsel niet op 
een dusdanig hoge plek gaan zitten als een zendmast omdat de soort te 
traag is om dan tijdig bij een prooi te zijn. Slechts in incidenteel 
gevallen, bijvoorbeeld bij grote voedselschaarste, worden vogels 
gepredeerd, maar het gaat dan vooral om kleine soorten en al 
verzwakte exemplaren. De zendmast zal ook in dat geval geen 
uitkijkpunt vormen omdat dit simpelweg te hoog is. Indien er predatie 
op zou treden door buizerd, is dat in de huidige situatie ook al het 
geval, de soort is hierbij niet afhankelijk van een hoge zitplaats. Extra 
predatie van buizerd van de aangewezen soorten is dus niet aan de 
orde, waardoor aantasting van de instandhoudingsdoelen ook niet aan 
de orde is" (Bron: Ecogroen bv, A. Goutbeek, 31 mei 2013) 

"Slechtvalk 
Slechtvalken prederen/jagen alleen op (hoog) vliegende vogels door er 
met een duikvlucht op te storten waardoor de soort afsterft of 
minimaal uit balans raakt waardoor deze gegrepen kan worden. Het 
betreft hierbij alleen kleine tot middelgrote vogels. Van de aangewezen 
soorten zijn dit alleen de steltlopers. De soort jaagt niet direct vanaf een 
uitkijkpunt maar vanuit vlucht. De mast vormt dus geen extra waarde 
in de zin van een uitkijkpunt vanaf waar gejaagd zal worden. Wel biedt 
het een extra rustpunt om jachtvluchten vanaf te maken. Slechtvalken 
gebruiken echter zeer grote gebieden om te jagen, zeker in de 
winterperiode wordt veel rondgezworven, waardoor ook nu al sprake is 
van mogelijke predatie door de soort en de mast in die zin geen extra 
waarde heeft ten opzichte van het jachtgebruik door slechtvalk in de 
huidige situatie" (Bron: Ecogroen bv, A. Goutbeek, 31 mei 2013) 

Een toename van negatieve effecten ten aanzien huidige situatie en 
toekomstige situatie door predatie op de instandhoudingsdoelen 
binnen het Natura 2000-gebied "Polder Zeevang" zijn uit te sluiten. 

Oppervlakteverlies 
Het oppervlak binnen Natura 2000-gebied Polder Zeevang (totaal 
oppervlak 1 864 ha) wat door de plaatsing van de KPN UMTS-mast wordt 
ingenomen en dus verloren gaat als natuurgebied, bedraagt in totaal 
11 Om2. In totaal is dit 0,00059% van het Vogelrichtlijngebied. 
De projectlocatie is ongeschikt als foerageergebied van de 
kwalificerende vogelsoorten. Dit is voornamelijk te wijten aan de ligging 
in de hoek van twee wegen en de aangrenzende wegbeplanting. Zowel 
de weg als de bomenrij zorgt voor een dusdanig verstoring. Ook 
gebruiken predatoren de locatie als schuillocatie of uitzichtlocatie. Een 
zone rondom een bomenrij/ en of weg wordt dan ook gemeden. 

Er wordt geen broed-, foerageer- of direct leefgebied aangetast of 
vernietigd voor de kenmerkende vogelwaarden. Tevens is er slechts 
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sprake van een kleine oppervlakteafname van het Vogelrichtlijngebied. 
Er treden geen significante verstorende negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelen van het Vogelrichtlijngebied. 

Conclusie 
Er treden geen significante verstorende of negatieve effecten op de 
aangewezen kwalificerende vogelsoorten op. 

2.2 Hydrologische wijzigingen en bijbehorende effecten 
Door de plaatsing en aanwezigheid van de KPN UMTS-mast, het 
aanleggen van de gronddam en de kabels treden geen effecten op ten 
aanzien van verdroging. Het aanleggen van de gronddam, inclusief 
duiker heeft geen gevolgen voor het watersysteem. Het watersysteem 
wordt niet afgesloten. 

Tijdens de aanleg en het permanente gebruik van de KPN UMTS-mast 
worden geen wijziging in het waterpeil of grondwaterstand 
aangebracht. 
Voor de aanleg wordt tijdelijk lokaal een bronbemaling toegepast. Dit 
is dusdanig van lokale en tijdelijke aard (paar weken) dat dit geen 
effecten met zich meebrengt op het leefgebied van de aangewezen 
vogelsoorten. Verdroging van het leefgebied door de plaatsing of de 
aanwezigheid van de mast is niet aan de orde. 

Conclusie 
Er zijn geen relevante wijzigingen in de waterhuishouding te 
verwachten. Negatieve effecten op de leef- en foerageergebieden van de 
aangewezen kwalificerende vogelsoorten van het Natura 2000-gebied 
kunnen worden uitgesloten. 

2.3 Graafwerkzaamheden, aanleggen ondergrondse voorzieningen 
De graafwerkzaamheden worden buiten de kwetsbare periode 
uitgevoerd, tevens wordt de aansluiting van het toegangspad direct op 
de nabijgelegen (verharde) weg aangelegd. Het openmaken van het 
maaiveld en daarna het weer dichtgooien van het maaiveld draagt er 
niet aan bij dat een afname van foerageer, leef- of broedgebied van de 
kwalificerende vogelsoorten zal optreden. Negatieve effecten door het 
aanleggen van de ondergrondse voorzieningen en het aansluiten van de 
KPN telecommunicatiemast zullen geen negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied teweeg brengen. 
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2.4 (Externe ) effecten op habitatrichtlijnsoorten 
Meervleermuis 
De KPN telecommunicatiemast wordt niet in het water geplaatst en staat 
op grote afstand van geschikte watergangen (Zesstedenvaart) waar de 
meervleermuis gebruik van maakt. Ook het aanleggen van de gronddam 
inclusief duiker valt buiten het foerageergebied. In de Zesstedenvaart, 
waar de meervleermuis foerageert, worden geen handelingen verricht. 

De projectlocatie ligt 50 meter van de Zesstedenvaart, hiertussen in 
liggen de provinciale weg en drie rijen wegbeplanting. De 
meervleermuis vliegt dicht boven het wateroppervlak en zal geen hinder 
ondervinden van de mast. De plaatsingswerkzaamheden vinden tussen 
zonsopgang en zonsondergang plaats. Er vindt geen aantasting plaats 
van vaste verblijfplaatsen (bijv. Bebouwing) en er wordt niet ingrepen in 
verblijfsplaatsen van de meervleermuis. Ten aanzien van straling door 
de telecommunicatiemast treden er geen negatieve effecten op (bron: 
Natuurtoets Ecogroen advies, april 2012). 

Conclusie 
Negatieve effecten op de meervleermuis door de plaatsing en de 
aanwezigheid van de KPN telecommunicatiemast zijn uit te sluiten. 

2.5 Negatieve effecten door geluid, licht, trillingen en optische 
verstoring 
Door de aanlegfase treden voor een paar weken mogelijk t i jdeli jke 
verstorende effecten op door geluid en tri l l ingen op de kwalificerende 
vogelsoorten. 
Deze effecten treden voornamelijk in het voor- of najaar (goudplevier, 
kievit, grut to, wulp) en voor een deel in de winterperiode (kleine zwaan, 
kolgans, grauwe gans, brandgans en smient) op. Rondom een zone van 
200 -500 meter is een t i jdel i jk verstorend effect op bovenstaande 
soorten te verwachten, door toename van wegverkeer, inzet van 
materieel en alle ingrepen (zie A: Onderwerp) die plaatsvinden om het 
project te realiseren. Er is echter voldoende geschikt alternatief leef- en 
foerageergebied beschikbaar binnen " Polder Zeevang" om naar uit te 
wi jken. Er wordt rekening gehouden met het broedseizoen van vogels 
waardoor werkzaamheden voor 1 5 maart en na 1 5 ju l i worden 
uitgevoerd. 

Optische verstoring door beweging en aanwezigheid van mensen, 
wegverkeer en de telecommunicatiemast kan tot verstoring leiden van 
de aangewezen vogelsoorten. 
De projectlocatie grenst aan een rij wegbeplanting, de weg; de mast 
wordt dus niet in een geheel open gebied geplaatst. De mast wordt een 
onderdeel van de opgaande elementen langs de rand van de polder. De 
telecommunicatiemast zal hoger zijn dan de bomenrij, echter zal door 
de open structuur en omvang van de mast geen extra uitstralende 
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optische effecten optreden. Tevens zal het effect van de weg in de 
toekomstige situatie hetzelfde zijn als de huidige situatie. Verstoring 
door het wegverkeer op de instandhoudingsdoelen zal niet verder 
toenemen na realisatie van het project 

In relatie tot het vliegen van vogels zal de telecommunicatiemast geen 
negatieve effecten veroorzaken. De telecommunicatiemast is een 
stilstaand object wat goed voor de vogels is waar te nemen, vogels 
kunnen daardoor voldoende om de telecommunicatiemast heen vliegen. 

Conclusie 
Ook na de realisatie en de ingebruikname fase van de KPN 
telecommunicatiemast (inclusief kabels en leidingen en gronddam (met 
duiker)) zal er geen sprake zijn van verstoring door licht, trillingen en 
optische verstoring Significante verstorende effecten op de aangewezen 
vogel- en habitatsoorten zijn uit te sluiten. 

Ad 3 Cumulatieve effecten 
Er is door de provincie Noord-Holland één vergunning in het kader van 
de Natuurbeschermingswet 1998 afgegeven waarmee in cumulatie 
rekening dient te worden gehouden. 

Het betreft de Nb-wet vergunning voor Buisman te Middelie, waarvoor 
op 1 8 juli 2011 vergunning is afgegeven. 
De gebroeders Buisman hebben een melkveehouderij welke is gelegen 
aan de Warder 44 te Warder. Deze locatie bevindt zich buiten het Natura 
2000 - gebied (tekstueel geëxclaveerd). Omdat het bedrijf is gelegen 
tussen woningen in de lintbebouwing van het dorp, is het noodzakelijk 
dat zij het bedrijf verplaatsen naar het buitengebied. 

De toekomstige locatie van het bedrijf is gelegen aan de Zesstedenweg 
te Middelie. Deze locatie bevindt zich volledig in het Natura 2000 -
gebied 'Polder Zeevang'. Momenteel is dit perceel nog in gebruik als 
maïsakker. De oppervlakte van het perceel is 16.000m2, daarvan wordt 
ongeveer 80% bebouwd/verhard. De bouw van een nieuwe 
melkveehouderij op deze locatie neemt ongeveer 6 maanden in beslag. 
Het melkveebedrijf biedt dan plaats aan 250 melkvee met bijbehorend 
jongvee. 

Wanneer er gekeken wordt naar de oppervlakteafname samen met de 
realisatie en ingebruikname van de KPN telecommunicatiemast in 
Middelie is de totale oppervlakteafname van het Natura 2000-gebied 
0,0865% 

De cumulatieve oppervlakteafname is zeer gering. Er treden geen 
significant negatieve effecten op als rekening wordt gehouden met de 
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vergunning van Buisman in cumulatie met het project van de KPN 
telecommunicatiemast in Middelie. 

Ad 4 Mitigerende of andere maatregelen in de aanvraag die de effecten 
beperken 

De werkzaamheden voor de aanleg van de UMTS mast geschieden 
buiten het broedseizoen; 
Heiwerkzaamheden vinden plaats middels de intrilmethode. 
De UMTS-mast wordt tussen de rij bomen geplaatst en niet in het 
open landschap; 
Zie verder: voorschriften en beperkingen. 

D. Zienswijzen en reactie op zienswijzen 

Naar aanleiding van deze aanvraag is het college van Burgemeester en 
Wethouders van gemeente Zeevang op grond van artikel 44, lid 3 van 
de Nbwet gedurende een termijn van 8 weken in de gelegenheid gesteld 
over deze aanvraag hun zienswijze kenbaar te maken. 

Op 26 maart 201 3 heeft het college van Burgemeester en Wethouders 
per brief (kenmerk: uit/10920) aangegeven geen bezwaren te hebben 
ten aanzien van voorgenomen project. 

Daarnaast zijn Vogelbescherming Nederland en Staatsbosbeheer Regio 
West, op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht 
gedurende een termijn van 8 weken in de gelegenheid gesteld tot het 
indienen van een zienswijze. 

Er zijn geen zienswijzen ingediend. 

E. Slotoverwegingen 

Gezien het feit dat er geen significant negatieve effecten optreden op 
de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied "Polder 
Zeevang" kan project KPN UMTS-mast Middelie worden uitgevoerd. Er 
zijn geen zienswijzen ingediend die aanleiding geven tot een andere 
overweging. 

Deze conclusie geldt nadrukkelijk onder de door ons gestelde 
voorwaarden en beperkingen. 
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F. Procedure en samenhangende besluiten 

De voorbereiding van deze vergunning heeft plaatsgevonden 
overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk VIII van de 
Natuurbeschermingswet 1998 en de daarvoor relevante artikelen van de 
Algemene wet bestuursrecht. 

Wij wijzen u erop dat uw aanvraag betrekking heeft op een activiteit 
waarvoor mogelijk ook op grond van andere wet- en regelgeving een 
besluit nodig is. In het bijzonder willen wij u attenderen op de 
verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet en de mogelijkheid om 
hiervan ontheffing aan te vragen op grond van artikel 75 van de Flora-
en faunawet. Een dergelijke ontheffing wordt verleend door de Minister 
van EL&I en kan worden aangevraagd bij de Dienst Regelingen, postbus 
19530, 2500 CM Den Haag. 

G. Bezwaar 

Als u belanghebbende bent, kunt u bezwaar aantekenen tegen dit 
besluit door binnen een termijn van zes weken een schriftelijk 
bezwaarschrift in te dienen. De termijn vangt aan op de dag na de 
datum van verzending van deze vergunning. Het bezwaarschrift kunt u 
sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de 
secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD 
Haarlem. 
U kunt telefonisch een folder aanvragen over de bezwaarprocedure 
(023-514 41 41) of voor meer informatie de provinciale website 
bezoeken: www.noord-holland.nl. 

Het indienen van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Indien 
u bezwaar heeft gemaakt, bestaat de mogelijkheid om de 
voorzieningenrechter van de Raad van State te verzoeken om een 
voorlopige voorziening te treffen indien, gelet op de betrokken 
belangen, onverwijlde spoed dit vereist. U kunt uw verzoek sturen aan 
Raad van State, t.a.v. de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, 
Postbus 2001 9, 2500 EA Den Haag. 

H. Kennisgeving 

Van dit besluit zal conform artikel 42, lid 3 van de Nbwet door ons 
kennis worden gegeven middels publicatie in de huis-aan-huis bladen 
en op onze provinciale website: www.noord-holland.nl. 
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I. A f s c h r i f t e n 

Afschriften van dit besluit zijn verzonden aan: 
Cemeente Zeevang 
Vogelbescherming Nederland 
Staatsbosbeheer Regio West. 
Ministerie EZ , Directie RRE 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten vair Noord-Holland, 
namens dezen, 

unitmanager Vergun^imgen Omgeving a.i. 
mw. B. IJsselmuiden 
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BIJLAGE 1 

Meldingsformulier start werkzaamheden vergunning art. 16 en 19d 
Natuurbeschermingswet 

Nummer vergunning: 

Betreft: vergunning artikel 16 en/of 19d Natuurbeschermingswet 

Datum vergunning: 

Vergunninghouder: 

Contactpersoon: — - tel.-

De vergunninghouder zorgt er voor dat dit formulier tenminste één week 
voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, ingevuld en ondertekend is 
opgestuurd naar onderstaand adres. 

Gegevens van het werk: 

Startdatum werk: —-

Mogelijke einddatum werk - -

Bijzonderheden: 

Plaats en datum Naam en handtekening 

Opsturen of mailen 
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Provincie Noord-Holland 
Afdeling Handhaving Omgeving, Natuurbeschermingswet 
Postbus 3007 
2001 DA Haarlem 
e-mail: stolwijkj@noord-holland.nl 


