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Bijlage(n)

Besluit
Geachte heer

,

Op 29 maart 2017 is aan u een vergunning op grond van de Wet
natuurbescherming (hierna: Wnb) verleend met het kenmerk: DGAN-NB/
17048311. De vergunning betreft de aanleg en het gebruik van een tijdelijke 380
kV hoogspanningsverbinding nabij het Natura-2000 gebied Waddenzee. Op grond
van de voorschriften 12 en 18 dient u binnen 2 weken na de vergunningverlening
een voorstel omtrent de wijze van uitvoering van vogelmarkeringen en een
monitoringsplan ter instemming aan het bevoegd gezag te overleggen. Op 12 april
2017 ontving ik per e-mail het plan van aanpak inzake het aanbrengen van
vogelmarkeringen in de tijdelijke 380 kV lijnverbinding EOS380-EEM380
(referentie: GSN-NA 17-108 / 002.847) en het ‘Monitoringsplan draadslachtoffers
tijdelijke 380 kV lijnverbinding Eemshaven (A&W-rapport 23170)’.
U vraagt conform deze voorschriften instemming met de toegezonden stukken.
1. Bevoegdheid
De voorgenomen activiteit valt onder artikel 1.3, lid 1, onder a, sub 6, van het
Besluit natuurbescherming (hierna: het Besluit), luidend: aanleg, gebruik, beheer
en onderhoud van hoogspanningsverbindingen met een spanning van ten minste
220 kV en de daarmee verbonden schakel- en transformatorstations en andere
hulpmiddelen.
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Op grond van artikel 1.3, lid 5, van de Wnb, artikelen 1.2 en 1.3 van het Besluit
en het Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor EZ (Staatscourant 29
december 2014, nr. 36678) laatstelijk gewijzigd 14 december 2016
(Staatscourant nr. 68503) in samenhang met het Besluit onder mandaat,
volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal Agro en Natuur van het
Ministerie van EZ (Staatscourant 3 februari 2015, nr. 2582), is de directeur of een
MT-lid van de directie Natuur & Biodiversiteit van het Ministerie van EZ namens de
Staatssecretaris van EZ gemachtigd inzake besluitvorming over
vergunningaanvragen op grond van artikel 2.7, lid 2, van de Wnb.
2. Overwegingen
Ik stel vast dat ik met de toezending van genoemde gegevens over voldoende
informatie beschik om op het instemmingsverzoek te kunnen reageren.
3. Conclusie
Ik verleen mijn instemming met het voorgestelde plan van aanpak inzake het
aanbrengen van vogelmarkeringen in de tijdelijke 380 kV lijnverbinding EOS380EEM380 (referentie: GSN-NA 17-108 / 002.847) en het ‘Monitoringsplan
draadslachtoffers tijdelijke 380 kV lijnverbinding Eemshaven (A&W-rapport
23170)’.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,
namens deze:

drs. S.P. Band
MT-lid directie Natuur en Biodiversiteit
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Bezwaar
Tegen dit instemmingsbesluit staat op grond van de Algemene wet bestuursrecht
voor een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen.
Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na bekendmaking van dit
instemmingsbesluit worden ingediend bij:
De Staatssecretaris van Economische Zaken
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 40219
8004 DE Zwolle
Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste de volgende
elementen bevatten:
a) de naam en het adres van de indiener;
b) de dagtekening;
c) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is, en
d) de gronden van bezwaar.
Het is raadzaam een kopie van dit instemmingsbesluit bij het bezwaarschrift te
voegen.
Publicatie besluit
Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het Ministerie
van Economische Zaken onderhavig instemmingsbesluit openbaar maken. De
besluiten op grond van de Wnb, waaronder onderhavige, zullen, onder
anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst worden op
http://vergunningenbank.overheid.nl/wet-natuurbescherming

Pagina 3 van 3

