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

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. 

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 uit-
voeren 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.
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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-

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 

gedeeltelijke overname van artikelen uit dit blad is 

toegestaan onder bronvermelding en na toestemming 

van de redactie.
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Voor wie is de Vereniging Politie 
Dieren- en Milieubescherming? 

De vereniging PDM richt zich op opsporings-

ambtenaren en handhavers, maar ook toezicht-

houders evenals beleidsfunctionarissen mogen 

zich thuis voelen bij de vereniging 

Politie Dieren- en Milieubescherming.
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