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Geachte heer/mevrouw

,

Op 16 oktober 2008 heeft u schriftelijk een aanvraag voor een vergunning ingediend voor
sleepnetvisserij in het Natura 2000-gebied Voordelta op grond van artikel 19d van de
Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet 1998).

Ministerie van Landbouw,

Op 21 oktober 2008 heb ik bij brief met kenmerk DRZZ/2008-3888 de ontvangst van deze
aanvraag bevestigd. Tevens heb ik u, bij dezelfde brief, laten weten dat in uw aanvraag
essentiële informatie, die noodzakelijk is om een juiste en volledige afweging in het kader
van de Nb-wet 1998 te kunnen maken, ontbreekt.
Daarom heb ik u op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) in de
gelegenheid gesteld om binnen 6 maanden uw aanvraag aan te vullen. Daarbij gaf ik aan
welke aanvullende gegevens u zou moeten aanleveren.
Verder heb ik u er op geattendeerd dat het niet dan wel onvolledig aanvullen c.q.
aanleveren van de gevraagde gegevens tot buiten behandeling stelling van uw aanvraag
kan leiden op grond van artikel 4:5, lid 1 sub c Awb.

Natuur en Voedselkwaliteit
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Keizersgracht 5
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Op 30 november 2005 (Staatsblad 2005, nr. 594) is het Besluit vergunningen Nb-wet 1998
(hierna: het Besluit) in werking getreden. De in dit Besluit specifiek opgesomde activiteiten
worden aangemerkt als handelingen als bedoeld in artikel 16, lid 6, van de Nb-wet 1998 en
projecten of andere handelingen of categorieën van gebieden als bedoeld in artikel 19d,
lid 3, van de Nb-wet 1998. Voor deze specifieke activiteiten geldt de minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: LNV) als, in deze, bevoegd gezag.
Het project valt onder artikel 2, sub ‘m’, van dit Besluit: sleepnetvisserij in zoute wateren.
Hiermee is de minister van LNV bevoegd om te besluiten op uw aanvraag.
Gelet op het mandaatbesluit van 8 mei 2006 (kenmerk nr. TRCJZ/2006/775) zijn de
regiodirecteur en de MT-leden Regionale Zaken vestiging Zuid van het ministerie van LNV
onder meer gemachtigd om namens mij te beslissen en stukken te ondertekenen
betreffende een besluit als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Nb-wet 1998.
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Aangezien u uw aanvraag niet binnen de hiertoe gestelde termijn (dat wil zeggen: vóór 21
april 2009) hebt aangevuld, kom ik tot het volgende besluit.

Besluit
Ik ben van mening dat de door u verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn
voor de beoordeling van de aanvraag. U hebt de gelegenheid gehad de aanvraag binnen
een door mij gestelde termijn van 6 maanden aan te vullen. U hebt dat echter niet gedaan.
Op basis van artikel 4:5, lid 1, sub c van de Awb besluit ik daarom uw aanvraag niet in
behandeling te nemen.

Bezwaar
Tegen dit besluit staat op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht voor
een belanghebbende de mogelijkheid open een bezwaarschrift in te dienen. Een dergelijk
bezwaarschrift dient binnen zes weken na dagtekening van deze beschikking te worden
ingediend bij:
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Dienst Regelingen
Afdeling Recht & Rechtsbescherming
Postbus 20401
2500 EK ’s Gravenhage
Het bezwaar dient te zijn ondertekend en moet tenminste 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 besluit bij het bezwaarschrift te voegen.

Tenslotte
Indien u nog steeds een vergunning ingevolge de Nb-wet 1998 wilt verkrijgen, kunt u
uiteraard opnieuw een aanvraag bij mij indienen. Ik wijs u erop dat u op grond van artikel
4:6, lid 1 van Awb “nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden” dient te
vermelden. Tevens verzoek ik u, in een eventuele nieuwe aanvraag direct de gegevens op
te nemen die ik u in mijn brief van 29 juli 2008 genoemd heb.
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Voor verdere vragen kunt u terecht bij de behandelende ambtenaar:
. Mocht u overwegen een nieuwe aanvraag in te
dienen, dan adviseer ik u vooraf met hem hierover contact op te nemen.
Een afschrift van dit besluit is gezonden aan de A.I.D. Groendesk te De Meern en aan het
Ministerie van LNV, Directie Visserij, Afdeling Visserijregelingen.
Op grond van artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur zal het ministerie van LNV
onderhavig besluit openbaar maken. De besluiten op grond van de Nb-wet 1998,
waaronder onderhavige, zullen, onder anonimisering van de persoonsgegevens, geplaatst
worden op www.minlnv.nl.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
voor deze,
DE REGIODIRECTEUR ZUID,

