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Van:  t.de.frel
Onderwerp: fietspad Tynaarlo
Datum: 5 juni 2009
Aan:   p.boucher

Geachte heer Boucher,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw brief van 30 mei 2009. U 
reageert hierin op de afwijzing van het verzoek om handhaving van de 
Flora- en faunawet inzake het fietspad te Tynaarlo.
U vraagt Dienst Regelingen in deze brief om een reactie te geven op 
enkele opmerkingen in uw brief. Daarnaast spreek u uw teleurstelling uit 
over het feit dat DR u en nog een groot aantal ondertekenaars niet als 
belanghebbend beschouwt, behalve de heer Schröder.
Het is niet gebruikelijk en procedureel ook niet juist om niet volgens 
formele weg op uw brief te reageren. Ik wil uw brief wel beschouwen als 
een bezwaar op de door ons genomen beslissing. Ik acht de kans 
overigens klein dat dit bezwaar wordt toegewezen, maar het zorgt er 
wel voor dat DR nog eens ingaat op uw tegenargumenten.
Ik zou van u dan graag op korte termijn een (ondertekende) brief 
ontvangen waarin u aangeeft formeel bezwaar te maken tegen het 
besluit, en voor de inhoudelijke argumenten daartoe, te verwijzen naar 
uw brief van 30 mei die wij op 3 juni 2009 hebben ontvangen. Overigens 
kunnen alle belanghebbenden bezwaar maken tegen ons besluit tot 
afwijzing.

Met vriendelijke groet,

Tim de Frel
Medewerker bestuursrechtelijke handhaving

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dienst Regelingen - Back Office West
Team Vergunningen en Ontheffingen Regie (VOR) - Cluster Handhaving
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Postbus 19530
2500 CM Den Haag
T 070 - 378 60 43  
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Geachte heer de Frel,

Hierbij deel ik u mede dat wij formeel bezwaar aantekenen tegen uw besluit per brief van 
21 april 2009. Kenmerk: HH/2008/0208.
Dit bezwaar is mede gedaan namens de ondertekenaars van het oorspronkelijke verzoek om 
handhaving van 29 september 2008 en daaropvolgende aanvullingen van 30 september, 1 
oktober en 3 november 2008 en 19 februari 2009.
Voor de inhoudelijke argumentatie verwijs ik naar onze brief van 30 mei 2009 aan de heer 
Vreeburg.

Hoogachtend,

Ph. W. G. Boucher

Na het versturen van deze brief, kwam er op 16 juni een ontvangstbevestiging van 
het secretariaat van de afdeling Recht en Rechtsbescherming van het ministerie van 
LNV, bij monde van mevr. Y. Soerdjbali-Chedi, met de volgende strekking:

Belanghebbendheid
Uit het bezwaarschrift blijkt niet in hoeverre u als belanghebbende bent aan te 
merken. Voordat uw bezwaarschrift in behandeling wordt genomen, dient eerst 
onderzocht te worden of u bent aan te merken als “belanghebbende” in de zin van 
artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb). Artikel 1:2 van de Awb 
bepaalt dat onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtreeks 
bij een besluit is betrokken.

Door de gevraagde informatie binnen twee weken naar mij op te sturen kunt u 
voorkomen dat het bezwaarschrift niet-ontvankelijk wordt verklaard.

Waarna wij, nog net voor onze vakantie, de volgende brief verstuurden, met weinig 
hoop op een goede afloop.
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Geachte mevrouw Soerdjbali,

Dank voor uw ontvangstbevestiging van ons bezwaarschrift.
U vraagt daarin naar nadere informatie, waaruit moet blijken dat ik belanghebbende ben in 
de zin van Artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht.
Ik kan u meedelen, dat ik meen als voorzitter van de Stichting Natuurplatform Regio 
Drentsche Aa een direct belang te hebben bij een besluit in deze zaak.
 
De Stichting Natuurplatform Drentsche Aa heeft als doel, het behoud en de verbetering van 
de kwaliteit van natuur, cultuur, milieu en landschap in het stroomgebied van de Drentsche 
Aa en de aangrenzende regio, alsmede het bevorderen van een duurzame ontwikkeling in 
dit gebied.

Aangezien ik wegens vakantie tot begin augustus niet bereikbaar ben, verzoek ik u eventuele 
vragen te richten aan ons mede-bestuurslid de heer W. Bok.

Met vriendelijke groet,

Philippe Boucher


