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VERZONDEN 2 2 OKI. 2019

OD.293854
de heer H. Miedema
Wnb besluit tot wijziging tenaamstelling vergunning
kruising Zesstedenweg/Klemweg, Middelie

Geachte heer Groothoff,
U heeft op 1 oktober 2019 een aanvraag ingediend bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
(verder ODNHN) om de vergunning Nbwet 1998 van 11 juni 2013 met kenmerk 144410/198920
(zie bijlage 1) voor de realisatie van het project UMTS mast op de kruising Zesstedenweg/Klemweg
te Middelie, te wijzigen. Uw aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OD.293854.
Verzoek
U heeft verzocht om de tenaamstelling van de vergunning Nbwet van 11 juni 2013 met kenmerk
144410/198920 voor de realisatie van het project UMTS mast op de kruising
Zesstedenweg/Klemweg te Middelie, te wijzigen van KPN B.V. in OTC II B.V.1
KPN B.V. heeft per brief van 24 september 2019 aangegeven in te stemmen met de wijziging van
de tenaamstelling van genoemde Nbwet-vergunning.
Besluit
Wij besluiten dat de op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 op 11 juni 2013 verleende
vergunning met kenmerk 144410/198920, die ten name is gesteld van KPN B.V., op naam wordt
gesteld van OTC II B.V.
Overal in de vergunning Nbwet voor de realisatie van het project UMTS mast op de kruising
Zesstedenweg/Klemweg te Middelie met kenmerk 144410/198920 waar staat: 'KPN B.V.' of'KPN'
wordt dit gewijzigd in: 'OTC II B.V.'.
Daarnaast vervalt ambtshalve het oude voorschrift 1 uit de vergunning Nbwet uit 2013 en wordt dit
vervangen door het volgende voorschrift:
1. De aanvang van de bouwwerkzaamheden dient u uiterlijk een week van tevoren te
melden met gebruik van het meldingsformulier, dat u kunt downloaden via
onderstaande link:
https://www.odnhn.nl/Wet natuurbeschermina/Gebiedsbescherminq/Meldinasformulier
start werkzaamheden gebieden
Het besluit treedt op de datum van verzending in werking.
Kennisgeving
Van deze naamswijziging zal kennis worden gegeven middels de website van de OD Noord-Holland
Noord.

1 OTC II B.V. is de firma waarin de telecommast na overname van KPN is ondergebracht. NOVEC B.V. is beheerder van
telecom- en omroepmasten van o.a. OTC II B.V. en verzorgt hun administratie.
^^fodnhn.nl

Postbus2095,1620 EB Hoorn
1

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de heer H. Miedema via 088-102 18 86 of
hmiedema@odnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Gedeputeerde Staten van Noelrd-Holland,
namens dezen,
y/

Afderings nanager Regulering Leefomgeving a.i.
C^gevHn jsd+jms^Noord-Holland Noord (OD NHN)
De Regionaje Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) heeft haar naam onlangs veranderd in
Omgevinosdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). Voor meer informatie zie www.odnhn.nl

--------------- =--------------- die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen 6 weken,
gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij
gedeputeerde staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en
adviescommissie. Postbus 3007, 2001 DA HAARLEM.
Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:
•
uw naam, adres, postcode en woonplaats;
•
de datum;
•
over welk besluit het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
•
de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
•
uw handtekening.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.
Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank NoordHolland, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM vragen om een voorlopige
voorziening te treffen. U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl. Voor de
behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.
De provincie wil bezwaren tegen besluiten graag op informele wijze behandelen. Als uw bezwaar in
aanmerking komt voor deze informele behandeling nemen wij op korte termijn telefonisch contact
met u op. In verband hiermee verzoeken wij u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te
vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Voor meer informatie over de informele behandeling
kunt u telefonisch contact opnemen met provincie Noord-Holland.

Bijlage:

- Vergunning Nbwet 1998 van 11 juni 2013 met kenmerk 144410/198920

Afschrift naar:

- KPN B.V.
- Gemeente Zeevang
- intern afschrift naar afdeling Toezicht en Handhaving ODNHN

