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Voor wie is de Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming? 
De vereniging PDM richt zich op opsporingsambtenaren en handhavers, maar ook toezichthouders evenals beleidsfunctionarissen mogen zich thuis 
voelen bij de vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming. 

Voorblad 

Het stond al lang op het wensenlijstje van onze redactie. Een bezoek aan een stuk nieuwe 
natuur, de Marker Wadden. Wil Kroon en Piet Brandhorst hebben de oversteek gemaakt en 
schrijven in dit nummer over hun eerste ervaringen en indrukken van het nieuwe stukje 
Nederland. 
(foto: John Gundlach, Aerial Photographer)

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

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

Bespreking van de Wet  
natuurbescherming Deel 16 –  
Over de jacht (deel 3) ............................... 4

Specifieke zorgplicht voor natuur    ........ 6
 
Toezicht op de grond en in de lucht:  
Inzet drones, ontwikkeling van een  
nieuw toezichtsinstrument   .................... 10 

Rechters dwingen voor de tweede  
keer de NVWA om Europese  
houtverordening te handhaven .............. 14
 
De Marker Wadden: opeens waren  
ze er ............................................................ 17 
 
Speurder   ................................................... 22 

Wat verwacht de Omgevingswet van  
toezicht en handhaving? Deel 8 .............. 23 
 
Het vliegen van de duif  
(Jurisprudentie) ........................................... 30

Verslag Algemene leden- 
vergadering 2019  . ................................... 34 

100 jaar PDM     ....................................  35 
 
Afval storten is overal een probleem ..... 36

Boekennieuws    ...................................  39

Uitgelicht  

Het jubileumjaar van PDM. 
De festiviteiten vinden in 
het najaar plaats. Inmiddels 
is er een locatie en een pro-
gramma om onze feestelijk-
heden te vieren. U kunt zich 
aanmelden via onze site. Hoe 
en waar we ons eeuwfeest 
vieren kunt u in dit nummer 
lezen.  

We zien (en horen) tegenwoordig steeds meer over 
drones. Deze “zwevende” camera’s worden ook in het 
toezicht- en handhavingsland steeds meer ingezet. Tijd 
om de ontwikkeling van een nieuw instrument eens wat 
beter te bekijken. Dick Nijhof zocht Dirk jan Julius op, dro-
nepiloot van de Inspectie Leefomgeving en Transport. 

In dit nummer veel aandacht over de zorgplicht. In 
deel 8 van de serie  voor de Omgevingswet stelt 
Annemiek Tubbing dat onder de Omgevingswet de 
zorgplichten nog belangrijker worden dan reeds het 
geval	is.	Ook	is	er	een	specifieke	zorgplicht	voor	de	
natuur geformuleerd. Noor Evertsen legt uit hoe dat 
precies in elkaar zit.

Lid of donateur worden?  Maak 

gebruik van het formulier op pag.    9

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 verleend dan verzoekt de redactie u contact op de nemen met het secretariaat van onze 
vereniging. 
Privacy (AVG): Hoe en op welke manier wij met uw gegevens, geplaatste foto’s en het fotoarchief omgaan kunt u lezen op onze website:  
www.politiedierenenmilieu.nl    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. 
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