PRAKTIJKDAG
‘WERKEN MET DE WET
NATUURBESCHERMING’
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Vrijdag 27 januari 2017 organiseert de PDM Academie, het kennis- en studiehuis van de
Vereniging PDM in Epe een Praktijkdag ‘Werken met de Wet natuurbescherming’
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09.00 uur Binnenlopen met thee en koffie
09.30 uur Welkom en opening

Dier & Milieu in 2017

09.35 uur Algemene inleiding Wnb met vermelding van de meest opvallende wijzigingen
t.o.v. van de huidige wetgeving.
Docent: Meijco van Velzen

Wij hebben zo lang mogelijk geprobeerd
om Dier & Milieu zes keer per jaar te laten
verschijnen.

10.30 uur Inleiding op de casussen in de Workshop Werken met de Wnb in de middag.
Docenten : Klaas Redder en Gerrit Hobbelink

Het ledental loopt echter terug en het
verenigingsblad kan al lang niet meer
betaald worden met de opbrengst van de
contributie. Tijdens de laatste twee ALV’s
(Algemene ledervergadering) is er door de
leden ook op aangedrongen om kritisch te
kijken naar de financiën.

11.00 uur Begin van de eerste workshopronde
Workshop 1. Werken met de nieuwe wet met o.a. casus ‘voorwaardelijke
opzet’ .
Docenten: Gerrit Hobbelink en Klaas Redder
Workshop 2 . Jacht, beheer en schadebestrijding. Wat is er veranderd bij
controles in het veld ?
Docenten: Ger van Hout en Jeroen Hoefnagels

Daarom hebben we uiteindelijk besloten
om het aantal bladen terug te brengen
van 6 naar 4 nummer per jaar.

12.00 uur Lunchtijd

De nummers worden daarentegen wel
dikker (8 pagina’s) en daarmee hopen
we voor onze leden en lezers toch weer
een interessant en lezenswaardig blad te
malen.

13.00 uur Tweede ronde workshops

De verschijningsdata voor 2017 zijn:

14.15 uur Derde ronde workshops

Nummer 1: 17 maart 2017
Nummer 2: 16 juni 2017
Nummer 3: 16 september 2017
Nummer 4: 15 december 2017

Workshop 3. Werken met de BSBM.
Docent: Peter Pfaff

15.30 uur Rondpraat: Afrondend plenaire kennisuitwisseling.
16.00 uur Afsluiting
Informatie en aanmelding via email:
academie@politiedierenenmilieu.nl
Met 35 deelnemers zit de Praktijkdag
Werken met de Wet natuurbescherming
op 27 januari a.s. vol.
We organiseren op vrijdag 10 februari 2017
een tweede Praktijkdag over dit onderwerp,
ook in Epe.
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