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Memo 

ONDERWERP 

Behandeling openstaande punten i.h.k.v. de aanvraag voor een Wnb-

vergunning voor de aanleg van een datakabel tussen Pakefield (VK) en 

Zandvoort (NL) 

DATUM 
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VAN 

 

AAN 

 

ONZE REFERENTIE 

D10036750:7  

 

 
Op 7 juni 2021 is door Arcadis namens haar opdrachtgever een aanvraag ingediend voor een vergunning op grond 
van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor de aanleg van een nieuwe telecommunicatiekabel tussen het 
Verenigd Koninkrijk en het Nederlandse vasteland in en in relatie tot de Natura 2000-gebieden Bruine Bank, Voordelta 
en Noordzeekustzone. 
 
Aanvulling 
Per mail van 8 juli j.l., gevolgd door een officieel schrijven van 19 juli j.l. met kenmerk DGNVLG / 21186856, is 
verzocht om nadere informatie te verstrekken, waarmee de beoordeling van de aanvraag kan worden afgerond. In de 
brief is aangegeven dat de aanvraag op de hieronder aangegeven punten aangevuld moet worden: 
 
1. De reikwijdte van de aanvraag. De brief vermeldt niet expliciet dat er vergunning wordt aangevraagd voor de 

aanlegfase en de gebruiksfase van het project. Gevraagd wordt de brief hierop aan te passen; 
2. De aanvrager. De brief is niet helder op het punt namens wie de vergunning wordt aangevraagd, namens Zayo 

Group of namens Zayo Infrastructure Nederland B.V. Dit moet expliciet in de brief worden vermeld; 
3. De machtiging. Deze is wellicht niet door de juiste persoon afgegeven; zie de mail van 8 juni jl. en mijn antwoord 

van 29 juni jl. hierop. Gevraagd wordt om een nieuwe correcte machtiging; 
4. De effecten in de gebruiksfase. Deze zijn niet in de PB beschreven. Te denken valt aan mogelijke effecten qua 

stikstofdepositie van inspecties aan de kabel. Aanpassing van de PB is gewenst. 

 
Onderstaand wordt per onderdeel aangegeven, op welke manier invulling is gegeven aan het verzoek tot aanlevering 
van de aanvullende informatie. 
 
Ad 1. De aanvraagbrief is op dit punt aangepast. In de brief is nu opgenomen dat de aanvraag ook betrekking heeft op 
de gebruiksfase. 
 
Ad 2. In de aanvraagbrief was inderdaad sprake van een niet-consistente naamgeving van de aanvrager. De brief is 
hierop aangepast: er is nu uniform aangegeven, dat Zayo Infrastructure Nederland B.V. de aanvrager betreft. 
 
Ad 3. Hier is sprake van verwarring. Er zijn bij de aanvraag twee documenten gevoegd (exclusief de Passende 
beoordeling): 
• Aanvraagbrief / begeleidend schrijven: hierin staat wie de aanvrager is (zie punt 2 hierboven) en dat Arcadis is 

gemachtigd om namens Zayo Infrastructure Nederland B.V. de aanvraag in te dienen. Niet bekend was, dat deze 
brief ondertekend moest worden door de persoon die ook als gemachtigde is opgegeven. De aanvraagbrief is 
hierop aangepast. De aanvraagbrief betreft niet de feitelijke machtiging zelf; 

• Machtiging. Bij de aanvraag is een officieel machtigingsformulier gevoegd van RVO. In dit formulier wordt Wouter 
Nijhof van Arcadis door Zayo Infrastructure Nederland B.V. als gemachtigde opgegeven en erkend. De machtiging 
is ondertekend door een daartoe bevoegd persoon, die is gekoppeld aan de Nederlandse vestiging van Zayo 
Infrastructure Nederland B.V. Deze machtiging wordt ook gebruikt voor de aanvraag van de Waterwetvergunning 
en is besproken met Rijkswaterstaat. De contactpersoon van RWS voor de aanvraag heeft bevestigd, dat de 
ondertekenende persoon daartoe gerechtigd is. 
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Ad 4. Aan de passende beoordeling is in de activiteitbeschrijving een paragraaf toegevoegd met de activiteiten in de 
gebruiksfase. Vervolgens is in de afbakening opgenomen welke gevolgen deze activiteiten hebben en is in de 
effectbeschrijving aandacht besteed aan mogelijke effecten in de gebruiksfase. In de activiteitbeschrijving en de 
afbakening is extra aandacht besteed aan de inzet van een elektrisch (‘zero emissions’) schip in de gebruiksfase, 
waardoor geen stikstofuitstoot optreedt en verstoring tot een minimum wordt beperkt. 
 
Leges 
In de brief met verzoek tot aanvulling wordt ook verzocht informatie aan te leveren inzake aan wie de legesfactuur 
gestuurd moet worden. Onderstaand is deze informatie opgenomen. 
 
• Kostenplaats / registratiekenmerk: 30073270 
• KvK-nummer:   09036504 
• Organisatie:    Arcadis Nederland B.V. 
• Aanhef:    De heer 
• Voorletters:     
• Tussenvoegsels:   - 
• Achternaam:     
• Adres:    Postbus 
• Huisnummer:   310 
• Postcode:    6814 DV 
• Woonplaats:    Arnhem 
 
Factuur mag ook verzonden worden naa  met in cc . 




