Uitgave nr. 4 - Augustus 2016
Voorblad
We moesten er lang op wachten dit jaar,
maar uiteindelijk begon het medio juli
dan toch warmer en zonniger te worden.

Toezicht en handhaving wordt dan ook
intensiever op het water en de stranden.

Uitgelicht
Het besluit bodemkwaliteit biedt het beleidskader
voor het toepassen van grond en baggerspecie
op of in de bodem en in het oppervlaktewater.
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
ziet er op toe dat overheden en bedrijven zonder
erkenning geen onbevoegde werkzaamheden uitvoeren en dat overheden en bedrijven handelen
conform de normdocumenten. Hoe dit gaat en
wat er allemaal wel en niet mogelijk is leest u in
het artikel Grond(ige) opslag.

Ook in dit nummer weer veel aandacht voor
de Wet natuurbescherming. Annemiek Tubbing gaat in een uitgebreid artikel in op de
handhaving (bevoegdheden, strafbaarstelling,
bestuurlijke boetes/strafbeschikking) en Henri
Madern bespreekt in zijn serie de verbodsbepaling houtopstanden.

Alle toezichthouders en handhavers krijgen toch
regelmatig te maken met belemmering, (be)
dreiging en geweld. De RUD Drenthe maakt naast
het strafrechtelijke spoor ook gebruik van de
bestuursrechtelijke mogelijkheden. De RUD doet
na een dergelijk voorval altijd aangifte maar legt
ook een last onder dwangsom op, op het niet
verlenen van medewerking zodat gewaarborgd is
dat de toezichthouder zijn/haar werk kan blijven
doen.

Voor wie is de Vereniging Politie
Dieren- en Milieubescherming?

Inhoudsopgave

De vereniging PDM richt zich op opsporingsambtenaren en handhavers, maar ook toezicht-

Kanttekeningen ........................................................... 2

De Wet natuurbescherming: handhaving .... 19

Inhoud ............................................................................. 3

Wees voorzichtig, de volgende keer zal
deze hand tot vuist gebald zijn (LID .................. 25

houders evenals beleidsfunctionarissen mogen
zich thuis voelen bij de vereniging

Bespreking van de Wet natuurbescherming:
deel 4 Verbodsbepalingen houtopstanden .... 4

Speurder ........................................................................ 29

Medewerking in de Algemene wet bestuursrecht en het Wetboek van Strafrecht ........... 6

Jurisprudentie: ‘Wilde grazers’ en een
vastgebonden hond ............................................... 30

Internationaal handhaven: Bushmeat in
Nederland en Europa? ........................................... 9

Toezicht houden en handhaven in Utrecht –
met de stad aan je voeten .................................... 33

Politie Dieren- en Milieubescherming.

De redactie plaatst in eerste instantie foto’s van leden
en daarnaast foto's waarvoor rechten betaald zijn of
die rechtenvrij zijn. Mocht er onverhoopt toch een
foto geplaatst zijn waarvoor geen toestemming is ver-

Grond(ige) opslag ....................................................... 10

leend dan verzoekt de redactie u contact op de nemen
met het secretariaat van onze vereniging.
Bij sommige artikelen plaatst de redactie foto’s die
een illustratief karakter hebben. Overname en

Uit de praktijk: Een wonder….? ..................... 12
Boa zijn is een vak: Eduard Opperman (LID).... 14

gedeeltelijke overname van artikelen uit dit blad is

Lid of donateur worden? Maak gebruik
van het formulier op pag. 24

Dier & Milieu 2016 / 4 Pagina 3

toegestaan onder bronvermelding en na toestemming
van de redactie.

