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Voorblad
We hebben een wisselend voorjaar gehad. 
Flora en fauna laten zich niet beïnvloeden 
door het weer. Alhoewel veel broedsel door 
de eerste kou en regen verloren zijn gegaan 
zijn er toch ook beelden te maken van jonge 
vogels die enigszins nieuwsgierig maar ook 

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en 
regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, 
natuur en water. En regelt daarmee het beheer 
en de ontwikkeling van de leefomgeving. Wat 
verwacht de Omgevingswet eigenlijk van toezicht, 
handhaving en opsporing? Annemiek Tubbing 
gaat er dieper op in  en vraagt aan onze lezers 
om ervaringen te delen. 

Veel jurisprudentie. De rubriek is deze keer 
opgesplitst in twee stukjes over verschillende 
onderwerpen: problemen met de positieflijst, 
invulling van zorg en zorgplicht voor wezens, 
die geen zaken zijn en een aflevering in de reeks: 
“Problemen en onduidelijkheden rond de Wet 
dieren”
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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.

Inhoudsopgave Voor wie is de Vereni-
ging 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.

Uitgelicht

verschrikt poseren 
voor het eerste 
plaatje. 
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Voor de serie Boa zijn is een vak deze keer een 
bijdrage van Dick Nijhof. Dick ging op bezoek 
bij  Ard Smallegange van de Omgevingsdienst 
Veluwe IJssel.

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


