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Voorblad
Het is inmiddels (volgens de kalender) volop
herfst. We zijn erg zomers begonnen aan de
eerste officiële herfstdagen maar uiteindelijk
ontkomen we er niet aan. De dagen worden
weer korter en de ochtenden zijn vaker fris

en mistig. De bronst op de Veluwe is al over
zijn hoogtepunt heen. We wachten rustig af
welke weerrecords er nu weer gebroken gaan
worden.
foto: E. Kats.

Uitgelicht
We zijn inmiddels bij deel 5 van de bespreking
van de Wet natuurbescherming.
Om de besprekingen zoveel mogelijk op onze
doelgroep aan te laten sluiten begint Henri
Madern nu met de bespreking van hoofdstuk 3
over soorten.
In dit geval de verbodsbepalingen vogels

In nummer 4 plaatsten we een artikel over de
mogelijkheden van het bestuursrechtelijk handhaven naast het strafrechtelijk spoor.

Noor Evertsen heeft weer veel jurisprudentie
verzameld. In dit nummer gaat het over zwanendriften, ivoren beeldjes, opgezette beesten en
be- en mishandeling van katten.

In dit nummer een artikel van Jan Smit (LID)
waarin hij de bestuursdwang wat verder onder
de loep neemt.

Inhoudsopgave
Kanttekeningen ........................................................... 2

Bestuursdwang met een overpeinzing ............ 22

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

Speurder ........................................................................ 25

Zwanendrifters: OM in hoger beroep ............. 4

Uit de praktijk ............................................................ 26

Bespreking van de Wet natuurbescherming:
deel 5 Verbodsbepalingen vogels .................... 6

PDM academie Cursuskalender ............................ 27

Voor wie is de Vereniging Politie
Dieren- en Milieubescherming?
De vereniging PDM richt zich op opsporingsambtenaren en handhavers, maar ook toezichthouders evenals beleidsfunctionarissen mogen
zich thuis voelen bij de vereniging
Politie Dieren- en Milieubescherming.

Lezers schrijven ........................................................ 28
Praktijkdag Werken met de Wet natuurbescherming ............................................................. 9
Evaluatie ketenaanpak co-vergisting
Gelderse Omgevingsdiensten ............................... 10

Jurisprudentie: Recht doen aan
uitgestorven soorten en vervelende
beesten ....................................................................... 29

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

Nieuws uit de provincies ...................................... 34

foto geplaatst zijn waarvoor geen toestemming is ver-

Boa zijn is een vak: Evert-Jan Woudsma
(PWN) ........................................................................... 13

leend dan verzoekt de redactie u contact op de nemen

Gouden zwaluwen en stadsnatuur ..................... 19

Bij sommige artikelen plaatst de redactie foto’s die

met het secretariaat van onze vereniging.

een illustratief karakter hebben. Overname en

Internationaal handhaven: Nieuw platform
voor de strijd tegen illegaal doden en
vangen van Europese vogels ............................. 21

gedeeltelijke overname van artikelen uit dit blad is

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

Dier & Milieu 2016 / 5 Pagina 3

toegestaan onder bronvermelding en na toestemming
van de redactie.

