Jaarverslag PDM 2016
In navolging van de koers die in de afgelopen jaren in gang is gezet, is PDM in 2016 weer erg
actief geweest bij de organisatie van een boa-dag op 23 mei 2016. Deze dag was erg succesvol en heeft veel positieve reacties opgeleverd. Naast de boa-dag is er door de docenten
van de PDM academie volop aan de weg getimmerd, hetgeen heeft geleid tot een aantal druk
bezochte workshops met praktijkgericht onderwijs, onder andere op het gebied van de Wet
natuurbescherming.
Op haar verzoek heeft het bestuur van PDM het contract met Annet Les – PR en Communicatie - afgesloten. Er verschenen ook dit jaar weer zes uitgaven van het blad “Dier en Milieu”,
het herkenbare gezicht van onze vereniging.
Het Dagelijks bestuur van de vereniging
bestond dit jaar uit:
r -JFLF4JFWFST 7PPS[JUUFS
r 3PFM,MPPTUFS 1FOOJOHNFFTUFS
r 3PFM3JEEFST 4FDSFUBSJTMFEFO 
administratie
r ,PPT,BTFNJS #FTUVVSTMJE WFSBOU
woordelijk voor de
(web-)redactie.
Het Dagelijks bestuur heeft ondersteuning gehad van het Algemeen Bestuur
bestaande uit:
r 7FSB"CFSTPO "VSPSB-JFTLF %JDLWBO
Dop en Koos Ursem.

Strategische ontwikkelingen

Verenigingszaken

Op 19 december 2016 is onze voorzitter
door de Commissaris van de Koning in de
provincie Noord-Holland geïnstalleerd als
burgemeester van de gemeente EdamVolendam. Om de continuïteit binnen het
DB van PDM te waarborgen is de heer
Ursem bereid gevonden de functie van
vicevoorzitter van het DB PDM op zich te
nemen.

Helaas hebben ook het afgelopen jaar
weer een behoorlijk aantal voornamelijk
oudere leden, hun lidmaatschap van PDM
opgezegd. Bij navraag bleek dat vaak
als reden opgegeven werd dat men met
pensioen ging en/of dat de werkgever de
contributie voor de vereniging niet meer
betaalt.
Overigens waren deze leden steeds vol lof
over de doelstellingen en publicaties van
PDM.

Tijdens de ALV is de aanwezige leden
voorgesteld de contributie te verhogen naar
€ 35,- per jaar. Na een discussie daarover
is op voorstel van de ALV besloten de contributie voorlopig te handhaven op € 30,-,
met daarbij de restrictie dat aan de leden
die tóch wensen te betalen met gebruikmaking van een acceptgirokaart,
€ 5,- extra in rekening zal worden gebracht.
In 2016 zijn er weer verdere stappen gezet
op het gebied van automatisering. Ten
behoeve van de (web-)redactie en administratie is er bij de hoofdredacteur een
zogeheten NAS-server geplaatst. Het is
de bedoeling dat alle data van de vereniging uiteindelijk op die – veilige - server
geplaatst worden en voor de daartoe
geautoriseerde bestuursleden benaderbaar
zijn.

In navolging van de koers die in de afgelopen jaren in
gang is gezet, is PDM in 2016 weer erg actief geweest bij
de organisatie van een boa-dag op 23 mei 2016.

Tijdens de algemene ledenvergadering is
Aurora Lieske afgetreden als secretaris;
ze was niet herkiesbaar. Haar taken zijn
overgenomen door Roel Ridders, die
deze werkzaamheden met zijn functie
van ledenadministrateur zal combineren.
Tijdens de ALV werd hij benoemd als
secretaris.

Op 31 december 2016 had de vereniging
1238 leden; 181 leden minder dan in
2015.
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In 2016 is er verder voortgebouwd op het
contact dat in 2014 is gezocht met de
Politieacademie als samenwerkingspartner.
Beide organisaties, PDM en de Politieacademie bleken elkaar goed aan te vullen
met het oog op een verbetering van de
positie van boa’s in het werkveld van de
handhaving. Dick van Dop, die bekend is
met beide organisaties, bleek hierbij een
belangrijke intermediair te zijn. Gedurende
het afgelopen jaar is ook de samenwerking met andere (boa)-organisaties verder
aangehaald in aanloop naar de boa-dag.
Hierbij moet onder meer gedacht worden
aan Vereniging Natuurmonumenten, het
ministerie van V&J, Federatie Particuliere
Grondbezitters, de VNG en de Nationale
Politie. Een en ander resulteerde in een
prima verlopen boa-dag en het biedt
perspectief voor een vruchtbare samenwerking in de toekomst.
Het betrekken van meerdere organisaties bij de boa-week had als doel om het
draagvlak ervoor te verbreden. Momenteel
wordt er achter de schermen hard gewerkt
om continuïteit aan te brengen in de
positionering/belangenbehartiging van de
boa’s door een permanent boa-platform
in te richten. Er zijn inmiddels een aantal
bijeenkomsten georganiseerd om te komen
tot de oprichting en inrichting van het
Platform.

In de tweede helft van 2017 zal weer
een boa-week georganiseerd worden bij
de Politieacademie in Apeldoorn. Er zijn
inmiddels met diverse partners vergaande
afspraken gemaakt met betrekking tot de
financiering van dit evenement.
Geconcludeerd kan worden dat bovengenoemde activiteiten helpen bij het realiseren van onze beleidsdoelstellingen:
r GVOHFSFOBMTLFOOJTQMBUGPSNWPPSIBOEhavers over handhaving en handhaafbaarheid van wet- en regelgeving;
r EJFOFOBMTBEWJFTPSHBBOPWFSIBOEIBving en handhaafbaarheid van wet- en
regelgeving en uitvoering van beleid;
r CFÐOWMPFEFO MPCCZ WBOCFMFJEFO
wet- en regelgeving in het belang van
handhaving en handhaafbaarheid van
wet- en regelgeving.
Een andere belangrijke strategische ontwikkeling in het afgelopen jaar vormde de
uitbouw van de activiteiten van de PDM
academie onder leiding van Jan van der
Meer.

100 jaar PDM

In 2019 hopen we te herdenken dat de
Vereniging 100 jaar geleden in Utrecht
werd opgericht. Het bestuur deelt mee dat
in het kader van dat jubileum gezocht zal
worden naar passende activiteiten voor
onze leden. Het PDM-lid Willem van Dijk
is bereid gevonden om het initiatief te
nemen om uiteindelijk de aanvraag voor
het predicaat “Koninklijk” ter gelegenheid
van het 100-jarig bestaan van PDM in te
kunnen dienen.
In het verenigingsblad is inmiddels een
oproep geplaats om leden – als vrijwilliger
- op te roepen om ideeën aan te dragen
voor onze jubileumactiviteiten.

In 2016 zijn we er weer in geslaagd om zes nummers uit
te brengen.

Meer dan zeventig deelnemers – boa’s en
politieambtenaren – zijn geschoold en hebben hun
ervaringen kunnen delen.

100 jaar Vereniging
Politie Dieren- en Milieubescherming

In 2019 bestaat onze vereniging 100 jaar.
Een bijzonder heuglijk feit dat we graag met
onze leden willen vieren.
Het bestuur wil daarbij de leden ook zelf om inbreng vragen.
Daarom een oproep aan u als lezer en lid van PDM.
Hoe kunnen we dit 100-jarig bestaan samen, op een mooie,
toepasselijke maar vooral ook feestelijke manier vieren?
Wordt het een congres of een feestdag?
Gaan we een film maken
of een speciale uitgave van ons blad?

Verenigingsblad: “Handhaving Dier en
Milieu”
In 2016 zijn we er weer in geslaagd om
zes nummers uit te brengen. Ons streven
blijft om een goede mix te hebben tussen
de diverse kleursporen. We zijn daar ook in
2016 niet helemaal in geslaagd. Hoofdaandeel van de geplaatste artikelen is toch
de groene wet- en regelgeving en datgene
wat betrekking heeft op de bescherming
van dieren. De grijze wetgeving blijft
daarmee wat achter en dat geldt zeker
voor de bijdragen die ingezonden worden
voor de rubriek “Uit de praktijk”. Op zich is
het wel enigszins verklaarbaar omdat er in
2016 en de komende jaren veel wijzigt op
het gebied van de “groene” wetgeving. Er
is daardoor ook veel meer reden om over
de groene wetgeving te schrijven.

U heeft vast nog andere en betere ideeën. Wij doen hierbij een oproep aan alle leden om met ideeën/voorstellen te komen. Mail ons, niks is
te gek, misschien is niet alles haalbaar, maar dat zien we dan wel weer. Laat het ons weten.
Mensen die willen meehelpen om de eventueel te organiseren activiteiten te ondersteunen zijn natuurlijk helemaal van harte welkom.
Kortom, schroom niet, u mag het zeggen!

Redactie Handhaving Dier & Milieu

De redactie bestaat uit vier personen.
Hoofd- en eindredacteur : Koos Kasemir
Redacteur
: Dick Nijhof
Redacteur
: Noor Evertsen
Redacteur
: Wil Kroon
Verder waren in 2016 de volgende personen als redactionele medewerkers actief:
H. Madern, P. Brandhorst en Jan Smit.
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Omdat de response vanuit het land nog
steeds afneemt zijn de redactiemedewerkers zelf veelvuldig het land in geweest.
Dit is en blijft een aanslag op de capaciteit
van de redactie.
De thema’s die wij wilden aanspreken en
de vaste rubrieken en columns hebben
allemaal hun plaats gekregen in deze zes
nummers.

Vergaderingen: zes keer redactievergadering en een eindejaarbijeenkomst van de
redactie en redactionele medewerkers.
Wat opvalt is dat er steeds veel vraag is
naar bepaalde, eerder geplaatste artikelen
of complete nummers. Dit materiaal wordt
gebruikt voor studiedoeleinden, afstudeerprojecten of gewoon uit interesse.

Web-redactie Vereniging Politie
Dieren- en Milieubescherming

In 2016 bestond de web-redactie uit drie
personen: Koos Kasemir, Martin Kasemir,
(website, social media en PDM-App) en
Joost Halm (extern-technische ondersteuning). De web-redactie is verantwoordelijk voor de website, Twitter, Facebook,
Linkedin en de PDM-App.
De redactie heeft veel berichten gepost
op de site en social media. Ook hebben we
regelmatig gereageerd op binnengekomen
reacties. We zien de bezoekersaantallen
weer toenemen. Zo is bijvoorbeeld het
aantal nieuwe bezoekers gestegen naar
704 (454 in 2015). We hebben 50 nieuwe
volgers op Twitter (422). Er zijn pieken van
2100 weergaven over een melding van het
verschijnen van Dier&Milieu 2016/4 en
1756 weergaven over een bericht over een
verbod op het rapen van kievitseieren.
Op Facebook hebben we 291 volgers. In
enkele gevallen volgt er een inhoudelijk
reactie op een bericht, vaak worden de
berichten “geliked”. Het Facebookbericht
over de hond die een ree aanviel heeft
1539 personen bereikt.
Ook hier kan de conclusie worden
getrokken dat het dierennieuws meer
reacties oproept dan het nieuws over het
(grijze) milieu.
In 2015 meldden we al dat we ten aanzien
van de PDM-App behoorlijke problemen
hadden met het vullen van de App. We zijn
er nog niet in geslaagd dit goed weg te
zetten. De App is zoals eerder al medegedeeld klaar, maar het actueel houden en
bijvullen blijft een probleem. Het bestuur
heeft daarom besloten om de App tijdelijk
stop te zetten totdat we iemand gevonden
hebben die hem voor onze vereniging kan
en wil bijhouden.

PDM Academie

De PDM Academie is het kennis- en studiehuis van de Vereniging Politie Dierenen Milieubescherming.
Na een voorzichtige start in 2013 en 2014
en daarna een uitrol van de Praktijkdagen
‘Herkennen vervolging wilde fauna’ in
2015, is in 2016 een vervolg gegeven aan
deze werkzaamheden. De Praktijkdagen

‘Herkennen vervolging wilde fauna’ blijven
in een behoefte voorzien.

Hieronder het schema van deze praktijkdagen in 2016.

PRAKTIJKDAGEN ‘HERKENNEN VERVOLGING WILDE FAUNA’ 2016
16
januari
Apeldoorn
I.s.m. IVN afdeling Apeldoorn
6
februari Epe
I.s.m. IVN afdeling Amersfoort
13
april
Epe
Bereden Politie Nunspeet /Houten
23
april
Hilversum
I.s.m. IVN afdeling Vecht en Plassengebied
15
oktober Rheden
I.s.m. Gelderse Natuur en Milieufederatie
29
oktober Amersfoort
I.s.m. Dierenambulancedienst Amersfoort
Totaal hebben ca. 120 vrijwilligers en medewerkers van IVN-afdelingen en terreinbeheerders deze praktijkdagen gevolgd.
PRAKTIJKDAGEN ‘WERKEN MET DE WET
NATUURBESCHERMING’
In het najaar is veel tijd gestoken in de
ontwikkeling en organisatie van Praktijkdagen m.b.t. het werken met de nieuwe
Wet natuurbescherming. Zes docenten,
onder wie drie gastdocenten en de PDM
Projectleider hebben gewerkt aan een
Praktijkdag met relevante workshops. Door
de uitgestelde inwerkingtreding van de
wet zijn deze Praktijkdagen uitgevoerd in
het begin van 2017.
Op 27 januari en 10 februari 2017 zijn
twee Praktijkdagen ‘Werken met de Wet
natuurbescherming’ gehouden. Meer dan
zeventig deelnemers – boa’s en politieambtenaren – zijn geschoold en hebben
hun ervaringen kunnen delen. Een derde
Praktijkdag ligt in het verschiet. HRM –
politie heeft deze Praktijkdagen gekwalificeerd als een functiegerichte opleiding.
Reacties van de deelnemers bevestigen
dit beeld. Vandaag geleerd ……., morgen
kunnen toepassen !

Docenten

Het eigen PDM-docententeam is uitgebreid. Het team van 2016 bestond uit
Gerrit Hobbelink, Ger van Hout, Klaas
Redder, Peter van Tulden, Erwin van der
Werf en Peter Horstman. Dirk Verkade,
Michel Pol, Jaap Reijngoud en Jan L. van
der Meer (projectleider) completeren het
team.

Gastdocenten

Ten behoeve van de Praktijkdag ‘Werken
met de Wet natuurbescherming’ hebben
we in 2016 versterking gekregen van
Meijco van Velzen, Politie Noord Nederland, Jeroen Hoefnagels (Koninklijke
Nederlandse Jagersvereniging) en Peter
Pfaff van de Omgevingsdienst Noord
Veluwe.
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De blik vooruit …..

Voor 2017 staan nog één en wellicht
meer Praktijkdagen ‘Werken met de Wet
natuurbescherming’ gepland. Eind maart
staan - in samenwerking met de Provincie
Noord Holland - al weer twee Praktijkdagen ‘Herkennen vervolging wilde fauna‘
op de rol t.b.v. boa’s en vrijwillig medewerkers van Het Goois Natuurreservaat en het
Amsterdamse Bos.
De grote toeloop van boa’s en politieambtenaren op met name de Praktijkdagen
‘Werken met de Wet natuurbescherming’
en hun positieve ervaringen met deze
vorm van scholing en training bieden
perspectief en bestaansrecht voor de PDM
Academie in de komende jaren

Het Facebookbericht over de hond die een ree aanviel
heeft 1539 personen bereikt.

