Praktijkdag “Werken met de
Wet natuurbescherming”
De PDM Academie groeit gestaag. Daar waar het in het begin nog aftasten was hoe we te
werk moesten gaan en er veel regionaal werd gewerkt, begint de academie nu echt vorm te
krijgen. Cursussen en praktijkdagen volgen elkaar in hoog tempo op. De deelnemers komen
inmiddels uit alle regio’s en er worden extra dagen gepland om aan de vraag te voldoen.
Op vrijdag 27 januari 2017 staat het
docententeam weer klaar om een Praktijkdag “Werken met de Wet natuurbescherming” te geven.
Op het programma staan een plenair deel
en een drietal workshops. De zaal is goed
gevuld met ongeveer 35 handhavers en
toezichthouders van diverse organisaties.
De deelnemers hebben vooraf per mail
een 66 pagina’s dikke reader ontvangen.
Deze reader is opgesteld door Meijco van
Velzen en bevat de wet, het Besluit en de
Regeling natuurbescherming. Daarnaast
is er een trefwoordenregister, een schema
kappen van bomen en staat er veel extra,
relevante informatie in.
Na opening en welkomstwoord trapt
Meijco van Velzen meteen af. Op dit
moment hebben we al te maken met het
kappen van bomen en daar komen al
veel praktijkvragen over, zo begint hij het
openingsdeel. Hij geeft meteen aan dat
we gedurende de hele dag waarschijnlijk
tegen veel vragen aan zullen lopen. De wet
is nieuw en er is nog geen jurisprudentie.
We moeten vaak met zijn allen bedenken
wat de wetgever eigenlijk bedoeld heeft
of waarom juist een bepaald onderdeel
benoemd of weggelaten is. Heel cryptisch
dus en nog veel vragen die we ergens
zullen moeten stellen.
De zaal is goed gevuld met ongeveer 35 handhavers en
toezichthouders van diverse organisaties.

Na opening en welkomstwoord trapt Meijco van Velzen
meteen af.

In Groningen loopt op dit moment
een pilot waarbij partners gezamenlijk
handhaven in Natura 2000-gebieden.
Het is goed dat je dat gaat doen, maar
de vraag is of iedere deelnemende
partner wel iets kan in dat gebied. Wie is
bevoegd, kijk naar de bebording. Op veel
borden staan geen toegangsverboden
meer, maar spelregels. Met dergelijke
bebording kun je ook niet goed handhaven. Het is dus zaak om daar ook op
te letten als je gezamenlijk iets aanpakt.
Dit soort dagen zouden minimaal 1x
per jaar en minimaal jaarlijks gehouden
moeten worden. (deelnemer praktijkdag)

Ik vond het een uiterst zinvolle dag, met
goede docenten die heel erg goed wisten
waar ze het over hadden, en dat ook
goed over kon brengen. (deelnemer praktijkdag)
Van Velzen behandelt veel zaken en geeft
regelmatig tips aan de deelnemers hoe ze
aan informatie kunnen komen en op welke
overheidssites of apps je informatie kunt
vinden over regionale en lokale regelgeving.

Er wordt door PDM voldoende aandacht
aan dit onderwerp besteed wat ik ook lees.
Ik zou graag zien dat meer collega’s hier
gebruik van maken want hier wordt echte
praktijk gerichte informatie besproken
waar je veel aan kunt hebben. (deelnemer
praktijkdag)
Na een korte pauze volgt de groepenindeling. Er worden drie groepen samengesteld. Ik heb mij voorgenomen alle drie de
groepen te volgen bij de diverse workshops.
Wat ik wel jammer vond, was het blok
bestuurlijke strafbeschikking. Daar hebben
we als politie niets mee te maken en had
ik persoonlijk liever wat anders voor in de
plaats gehad. (deelnemer praktijkdag)

Werken met de bestuurlijke
strafbeschikking milieu (BSBm)

De workshop BSBm wordt gegeven door
Peter Pfaff.
Uit een eerste vragenronde blijkt dat veel
deelnemers in deze workshop de BSB niet
toepassen. Veel handhavers vinden de
bedragen veel te hoog, ze staan niet in
verhouding met de straffen nadat je een
(verkort) pv hebt opgemaakt.
Aan de hand van een aantal casussen gaat
Pfaff dieper in op het fenomeen BSB.
Wat duidelijk wordt in deze workshop
is dat je een behoorlijke soortenkennis
moet hebben om te bepalen of een soort
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beschermd is. Er volgt een discussie over
de inzet van een deskundige. De definitie
van een deskundige is door het Ministerie
van Economische Zaken gegeven, maar
het OM vraagt in bijna alle gevallen om
wetenschappelijk opgeleide mensen die als
deskundige kunnen optreden. Ook echte
praktijkvragen komen aan de orde: wat is
nu een voortplantings- en/of rustplaats.
Als bijvoorbeeld roeken steeds terugkomen
naar een bepaalde bomengroep, is dat dan
volgens de wet een voortplantingsplaats?
Hoe leg je zoiets uit? De opmerking over het
boetebedrag komt ook steeds terug en uiteindelijk is er hierover maar één conclusie:
wij gaan als handhaver niet over de boete,
we moeten de bon gewoon uitschrijven en
dan komt er vanzelf een discussie op gang.
De eerste workshop levert (zoals verwacht)
meteen al veel vragen op. Het is dus zaak
om alle informatie goed te volgen.
Erg praktisch (zoals gehoopt) passende
omgeving met deelnemers die bekend
zijn op dit gebied. De docenten zijn echte
praktijk mensen die het daardoor helder
en duidelijk kunnen overbrengen. (deelnemer praktijkdag)

Jacht, beheer en schadebestrijding

Wat is er veranderd bij controles in het
veld. Ger van Hout en Jeroen Hoefnagels
beginnen met een rollenspel. Twee jagers
die elkaar tegenkomen in het veld en klagen
over wat ze allemaal wel en niet mogen.
De ene jager heeft een beste buit bij elkaar
geschoten en de andere heeft bijna niets. Al
pratende met elkaar komen ze er achter dat
hun terreinen pal naast elkaar liggen – maar
wel in twee provincies. Het is een rommeltje,
zo moeten we concluderen nadat de jagers
met elkaar uitgepraat zijn. De provincies
gaan op heel verschillende manieren met
ontheffingen om.
De workshop BSBm wordt gegeven door Peter Pfaff.

Een landelijke afstemming voor exoten is
bijvoorbeeld helemaal zoek. De tip van beide
docenten is om goed in je eigen provincie te
kijken naar de regelgeving zoals de provinciale verordening, faunabeheerplannen
en ontheffingen. Als je dat allemaal paraat
hebt, dan kun je pas gaan handhaven. Ook
in deze workshop, hoe kan het ook anders,
zijn er weer veel vragen die op dit moment
nog niet te beantwoorden zijn. Als je het
toch probeert, roept dat meteen weer
nieuwe vragen op.
Ik was binnen onze eigen politie organisatie al aan het zoeken naar een gerichte
opleiding/uitleg over de nieuwe Wet dieren
maar kon het helaas niet vinden. Gelukkig
dat PDM een informatiedag heeft verzorgd
voor de nieuwe Wet Natuurbescherming
waardoor ik de informatie kreeg die ik voor
de dagelijkse politiepraktijk nodig heb.
(deelnemer praktijkdag)

Twee jagers die elkaar tegenkomen “in het veld”
klagen over wat ze allemaal wel en niet mogen.

de deelnemers. Tijdens de casussen: “de
duivenjager” en “de dassenburcht” worden
tips gegeven hoe je ten aanzien van het
moeilijke begrip opzet de bewijslast kunt
leveren.
De deelnemers werken in groepjes de vragen
uit en het zal niet verrassend zijn, maar aan
het eind van deze workshop blijven er ook
hier nog heel veel vragen over.
Dat bewijst in elk geval het nut van de
praktijkdagen!
De inhoud was duidelijk soms wat te kort.
(deelnemer praktijkdag)

Werken met de nieuwe Wet
natuurbescherming

De docenten Gerrit Hobbelink en Klaas
Redder hebben een tweetal casussen
over het begrip voorwaardelijk opzet voor

De deelnemers werken in groepjes.

Tekst en foto’s: K. Kasemir
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