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Voorblad
In 2019 bestaat de Vereniging Politie Dieren- en 
Milieubescherming 100 jaar. In de aanloop naar 
volgend jaar besteden we hier vanaf nu in ieder 
nummer aandacht aan.  
Op de voorpagina van alle vier nummers van 
2018 plaatsen we daarom ook een voorblad 

De Onlanden. Wij zien u al denken de Onlanden, 
waar ligt dat en diegene die het wel kent horen 
wij al zeggen, de Onlanden, dat is toch on-land, 
dus land waar je niets mee kunt? De Onlanden 
ligt in de kop van Drenthe, onder de rook van 
Groningen. Een nat gebied en dat heeft zo zijn 
reden. Wil Kroon bezocht voor ons dit gebied en 
kwam met een prachtig verhaal terug. 

In de bespreking van de Wet natuurbescher-
ming start Henri Madern met de behandeling 
van de jacht. In 2009 hebben we daar meerdere 
artikelen aan gewijd maar toen nog vanuit de 
Flora- en faunawet. Overeenkomsten zijn af en 
toe onvermijdelijk maar de bespreking geeft weer 
een frisse en actuele blik op de wet- en regelge-
ving rond de jacht. 
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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

van een oud nummer/oude nummers.  
In dit geval het voorblad van bijna 25 jaar 
geleden, toen het 75-jarig jubileum groots 
gevierd werd.  
Daarnaast de voorlaatste uitgave in de 99-jarige 
geschiedenis van PDM.   

Kanttekeningen  ........................................................... 2

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

Bespreking van de Wet natuurbescherming  
Deel 14 – Over de jacht (deel1)  ............................ 4

Nieuwe straf-menukaart bij de drukker  ........... 6

Vandaag zag ik…….    ................................................. 10

De Onlanden, eldorado voor moerasvogels,  
veiligheid voor mensen      ...................................... 11
 
Sturing en aanpak milieudelicten   ..........  16 
 
Wat verwacht de Omgevingswet van  
toezicht, handhaving en opsporing?   
Deel 7   .............................................................................. 18

BOA-Platform: samenwerking in  
handhaving     ............................................................... 24 

 
Bodemenergiesystemen deel 3: Het toezicht  
op en de handhaving van de regels      ............. 26 
 
Een eeuw PDM  ............................................................. 32 
 
Speurder    ....................................................................... 34 

Elke dag dierendag: gemengde berichten  
uit Den Haag    .............................................................. 35 
 
Verkiezing Boa van het jaar 2018 ........................ 39

De inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst 
Dierenbescherming komen dagelijks situaties 
tegen waarbij het niet goed gaat met de ver-
zorging van dieren. Hoe je zo’n situatie aanpakt 
is heel verschillend. Voor deze situaties hebben 
de handhavers en toezichterhouders van de LID 
de aanpak menukaart ter beschikking. Jan Smit 
bespreekt de gerechten op de kaart.

Lid of donateur worden?  Maak gebruik 
van het formulier op pag. 9
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HandHaving

 

In dit nummer o.a.:t Sturing aanpak milieudelictent LID:nieuwe straf-menukaart bij de drukker

t BOA-Platform: samenwerking in handhaving

t Elke dag dierendag: gemengde berichten uit Den Haag 
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