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Jaarverslag 2019
100 jaar PDM  
Het jaar 2019 stond voor een groot deel in het 
teken van het honderdjarig bestaan van onze 
vereniging! De voorbereidingen voor dit jubileum 
waren al in 2018 gestart en begonnen begin 
van het jaar vorm te krijgen. Het was de bedoe-
ling om vooral de leden van de vereniging in de 
gelegenheid te stellen om dit heugelijke feit te 
vieren. Er was een vraag uitgegaan aan de leden 
om te peilen op welke wijze we ons honderdjarig 
bestaan het beste konden vieren. Er kwamen ver-
schillende suggesties binnen en uiteindelijk heeft 
het bestuur ervoor gekozen om op 4 oktober 2019 
(Dierendag!) in Burgers’ Zoo in Arnhem voor de 
leden een feestelijke bijeenkomst met excursies 
te organiseren. Aansluitend was er een diner met 
een gezellig samenzijn gepland.  
 
Om deze bijeenkomst succesvol te laten verlopen 
is voor de organisatie van het evenement gekozen 
voor een samenwerking met Sdu/Reed Elsevier. 
Ellen Hoofs van Sdu was de drijvende en enthou-
siasmerende kracht. Sdu en Ellen Hoofs zijn geen 
onbekenden van PDM; zij zijn ook betrokken bij 
de organisatie van het tweejaarlijkse BOA-event. 
Mede dankzij Ellen is ons jubileum een groot 
succes geworden. Ondanks het feit dat we, via 
een oproep in het verenigingsblad, álle leden 
van de vereniging uitgenodigd hadden was de 
opkomst wat mager, maar de plezierige sfeer was 
er niet minder om.

Jaren geleden is de ledenadministratie van de 
vereniging in handen gegeven van ADCAM Admi-
nistraties in Wierden. Vanaf dat moment is de 
administratie geautomatiseerd, maar konden we 
niet meer nagaan wie reeds vóór 1986 als lid van 
PDM ingeschreven is. Daarom is er aan het begin 
van het jaar een oproep in het verenigingsblad 
geplaatst om er op die manier achter te komen 
wie er al langdurig lid is van PDM. Die oproep 
heeft behoorlijk veel reacties opgeleverd en al die 
leden zijn door het bestuur verrast met een mooi 
boeket bloemen.

Al op een vroeg moment heeft het bestuur ons 
lid Willem van Dijk gevraagd om de aanvraag 
voor de Koninklijke status voor PDM op zich te 
willen nemen. Willem is erg druk geweest met de 
voorbereiding van die aanvraag. Uiteindelijk heeft 
hij een grote hoeveelheid papierwerk ingeleverd 
bij de Burgemeester van de gemeente Utrecht, 
de gemeente waar destijds de vereniging PDM is 
opgericht. Helaas is het ons niet gegund om de 
Koninklijke status voor onze jubilerende vereniging 
te verkrijgen.  

Omdat het bestuur van mening is dat hon-

derd jaar PDM toch een ‘kroon op ons werk’ 

is, hebben we besloten het logo van de 

vereniging met een kroon op de kop van de 

kraanvogel aan te passen.

Omdat het hier een Koninklijk 
besluit betreft, werd ons de reden 
van afwijzen niet medegedeeld.
Omdat het bestuur van mening 
is dat honderd jaar PDM toch een 
‘kroon op ons werk’ is, hebben we 
besloten het logo van de vereniging 
met een kroon op de kop van de 
kraanvogel aan te passen.

Een bedrag van € 100,- aan, bestemd voor de aanschaf van een luchtfoto van de  

Markerwaarden, met een “tikkie” is het zo geregeld

Ter gelegenheid van ons jubileum 
heeft het bestuur vorig jaar een 
professionele documentaire laten 
maken. Door tussenkomst van Dick 
van Dop zijn we in contact gekomen 
met de bekende journalist/ docu-
mentairemaker Peter Tetteroo. Het 
resultaat is een kwalitatief hoog-
staande en interessante film van 30 
minuten. De film is voor de eerste 
maal vertoond tijdens de feestelijke 
bijeenkomst op 4 oktober in Bur-
gers’ Zoo. De film werd daar inge-
leid door Peter Tetteroo en is door 
de aanwezige leden erg enthousiast 
ontvangen. De documentaire is 
beschikbaar voor vertoning op bij-
eenkomsten, beurzen etc. Een deel 
van de film is via de website van de 
vereniging te bekijken.

Verenigingszaken 
Op 17 april werd in Ermelo de 
jaarlijkse Algemene Ledenverga-
dering gehouden. Ter gelegenheid 
van ons jubileum heeft het bestuur 

een feestelijke jubileumtaart laten 
maken voor de deelnemers aan de 
ALV. Er waren 18 leden aanwezig.
Onze oud-voorzitter en ere-lid F. 
Laméris bood de vereniging, ter 
gelegenheid van het honderdjarig 
bestaan, een bedrag van € 100,- 
aan, bestemd voor de aanschaf 
van een luchtfoto van de Marker-
waarden. Deze foto plaatsten we 
vorig jaar op het omslag van ons 
verenigingsblad (nummer 2).
Het dagelijks bestuur van PDM 
bestond in 2019 uit de volgende 
leden:
Lieke Sievers, voorzitter
Koos Ursem, vicevoorzitter
Roel Klooster, penningmeester
Roel Ridders, secretaris
Koos Kasemir, redactie

Het dagelijks bestuur heeft onder-
steuning gehad vanuit het alge-
meen bestuur, bestaande uit:
Dick van Dop, Vera Aberson en Klaas 
Redder.
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Tijdens deze Algemene Ledenvergadering waren 
de bestuursleden Roel Klooster en Vera Aberson 
aftredend. Beide bestuursleden hadden aange-
geven weer beschikbaar te zijn voor een volgende 
bestuursperiode. Beiden zijn unaniem herkozen.

Het bestuur van PDM heeft in 2019 zeven maal 
vergaderd. Op 17 april werd in Ermelo de Alge-
mene Ledenvergadering gehouden en op 4 
oktober de jubileumbijeenkomst te Arnhem.

Medio 2019 is de heer Wim Deinum door Lieke 
Sievers geïntroduceerd bij het bestuur. Wim is 
bereid gevonden om te bezien of hij de medewer-
kers van de praktijkschool PDM kan ondersteunen 
om te komen tot een goed lopende praktijkschool 
organisatie.

Ledenadministratie  
De ledenadministratie en het opmaken van de 
jaarrekening is ook dit jaar weer verzorgd door 
ADCAM Administraties uit Wierden. De samenwer-
king met de medewerkers van dit kantoor was 
ook in 2019 weer voortreffelijk. De vereniging had 
op 31 december 2019 1021 leden/donateurs. We 
mochten in 2019 vijftien nieuwe leden verwel-
komen. Veertig leden hebben hun lidmaatschap 
opgezegd.
Helaas hebben we ook dit jaar weer enkele 
tientallen leden een herinnering voor de betaling 
van de contributie moeten sturen. Enkele leden 
hebben zelfs de contributie voor meerdere jaren 
nog niet betaald. Voor deze leden hebben we dus 
weer extra kosten moeten maken. 

Enkele leden hebben zelfs de contributie voor meerdere jaren 

nog niet betaald. Voor deze leden hebben we dus weer extra 

kosten moeten maken

Overleden PDM leden  
Voor zover bij het bestuur bekend 
gemaakt zijn het afgelopen jaar de 
onderstaande leden overleden:
A.J. Saalmink 
Mw. E.W. Rietman-Schapink
J.E. Reinders
F. Beelaard
B.A. Korterink
J.B.A.H. Funcke

BOA-event  
Op 2, 3 en 4 oktober 2019 stond 
ook het tweejaarlijkse BOA-event 
weer op het programma. Even als 
voorgaande keren werd het event 
op de locatie van de Politieaca-
demie in Apeldoorn georganiseerd 
door Sdu/Reed Elsevier, Nationale 
Politie, de Politieacademie, OM en 
VNG. Lieke Sievers trad weer op als 
dagvoorzitter. Bij de voorbereiding 
van het event zijn Lieke, maar 
vooral Dick van Dop weer zeer 
nadrukkelijk betrokken geweest. 
Voor de eerste dag van het Event 
hadden zich 160 BOA’s aangemeld. 
De tweede dag, bestemd voor de 
‘grijze’ BOA’s waren er slechts 48 
aanmeldingen, maar de derde dag, 
speciaal voor de ’groene’ BOA’s 
trok in totaal 110 bezoekers.

Redactie verenigings-
blad “Handhaving Dier en 
Milieu”, website en sociale 
media
Het jubileumjaar 2019  
Het was in alle opzichten een tro-
penjaar voor de voltallige redactie. 

Met name het derde nummer (ons 
jubileumnummer) zorgde voor een 
grote hoeveelheid extra werk.
De overzichten, 100 jaar PDM, 
milieutoezicht door de jaren heen, 
dierenleed en ook de extra toe-
gevoegde handhavingskalender 
werden zeer gewaardeerd, gezien de 
positieve reacties. Uiteraard werden 
er in 2019 daarnaast ook nog drie 
“gewone” bladen gerealiseerd. 

De redactie was ook nauw betrokken 
bij het maken van het programma-
boekje van het Boa-event 2019. 
Dit programmablad wordt geza-
menlijk met Sdu gemaakt, maar de 
eindredactie is in handen van onze 
redactie. 
Verder heeft de redactie meegewerkt 
aan de film 100 Jaar Politie Dieren en 
Milieubescherming. Deze film is te 
zien op ons YouTube kanaal (zoeken 
op 100 Jaar Politie Dieren en Milieu-
bescherming of kijk even op onze 
site voor de link).

Digitaliseren oude nummers  
Inmiddels zijn er ongeveer 50 
jaargangen van Dier&Milieu gedigi-
taliseerd. Het oude fysieke archief 
begon te lijden onder de soms 
hoge leeftijd. De bladen begonnen 
te verkleuren en werden poreus. 
We proberen daarom alle (ook de 
heel oude ingebonden) exemplaren 
zoveel mogelijk te digitaliseren. Dat 
is vooral met de oude exemplaren 
een hele uitdaging. Deze uitgaven 
zijn namelijk nog echt ouderwets 
met garen ingebonden of zijn ver-
lijmd tot een boekwerk. Nadat de 
boekjes uit elkaar zijn gehaald, zijn 
ze niet meer bruikbaar en gaan ze bij 
het oud papier. Dat is jammer, maar 
als we ze onaangetast laten liggen 
vallen ze op een gegeven moment 
ook uit elkaar. 

We kregen zoals elk jaar ook in 2019 
weer veel reacties binnen van leden 
en lezers om een artikel of een deel 
daarvan te mogen gebruiken voor 
studie, plaatsing in een ander blad of 
reclamedoeleinden. 
Tijdens de festiviteiten van ons 
100-jarig bestaan werden we 
aangesproken door leden en werd 
de redactie overladen met dikke 
complimenten. Namens de redactie: 
hartelijk dank daarvoor!
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Dergelijke reacties houden ons als voltal-
lige redactie gemotiveerd. Wij weten 
allemaal dat het ledenaantal drastisch 
terugloopt. De vraag is altijd weer of het 
nog verantwoord (lees: rendabel) is om 
een blad als het onze te maken. Het is 
ook geen geheim dat er jaarlijks geld 
(uit de algemene middelen) bij moet om 
het blad “drukklaar“ en bij de leden te 
krijgen. 
Tijdens het eindejaarsoverleg van de 
redactie hebben we onszelf zoals elk jaar 
weer de vraag gesteld: ”Gaan we nog 
door?” 
Unaniem is onze redactie van mening 
dat, zolang de leden en de lezers blijven 
reageren en ons blad nog steeds zo 
waarderen, wij ook bereid zijn om in 
2020 weer vier bladen Dier&Milieu te 
maken. 

De samenstelling van de redactie is 
ongewijzigd en bestaat uit vier personen: 
Dick Nijhof, Noor Evertsen, Wil Kroon en 
hoofd- en eindredacteur Koos Kasemir. 
Verder waren in 2018 de volgende 
personen als redactionele medewerkers 
actief: Henri Madern, Piet Brandhorst en 
Jan Smit.
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jaargang  94, september 2019 / 3

HandHaving

De Vereniging stelt zich ten doel 

dier en milieu te beschermen.

De Vereniging van vakmensen, 

voor vakmensen.

De Vereniging wil haar 

doel verwezenlijken 

onafhankelijk van 

enige politieke 

stroming.

In dit nummer o.a.:
• Uit de praktijk

 • PDM - 100 jaar in vogelvlucht

  • Milieutoezicht en -handhaving door de jaren

   • Andersoortig dierenleed: de geest uit de fl es

    • Afgedankte elektr(on)ische apparaten: afvalstoffen of retourgoederen?

       

Met extra

HANDHAVINGS-

KALENDER

S  Met name het derde nummer (ons jubileumnummer) zorgde voor een grote hoeveelheid extra werk

T Gebak tijdens de ALV

Het oude fysieke archief begon te lijden onder de 

soms hoge leeftijd

Webredactie Vereniging Politie 
Dieren- en Milieubescherming

Ook in 2019 bestond de webredactie 
uit drie personen: Koos Kasemir, Martin 
Kasemir, (website, social media en 
app) en Joost Halm (extern-technische 
ondersteuning). Martin Kasemir heeft 
aangegeven te willen stoppen omdat 
hij het werk niet meer kan verenigingen 
met zijn drukke baan. 
De webredactie is verantwoordelijk voor 
de website, Twitter, Facebook, Linkedin.
Het afgelopen jaar zijn er weinig activi-
teiten geweest. Door de drukte rond het 
100-jarig bestaan en van de schrijvende 
redactie is de webredactie qua priorite-
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ring het ondergeschoven kindje geworden. 
Net als vorig jaar doen we daarom weer een 
oproep voor nieuwe redactieleden. Gelet op de 
huidige samenstelling gaan we het niet redden om 
een actueel social media netwerk te onderhouden

Jaaroverzicht activiteiten Praktijkschool 
PDM (voorheen PDM academie)  
2019 – 2020  
Na de algemene ledenvergadering van 2019 
hebben we de activiteiten van de PDM academie 
voortgezet in de Praktijkschool PDM. 
We hebben naast de naamsverandering een plan 
opgezet om meer structuur in de nieuwe ont-
wikkelingen van de Praktijkschool te krijgen. Die 
behoefte was er bij de docenten en ook bij het 
bestuur. We zijn er nog niet, maar 2019 heeft ons 
wel vooruit gebracht en we gaan daar in 2020 
mee verder. De cursussen omtrent de nieuwe Wet 
natuurbescherming nemen af, dat is logisch, we 
hebben er al veel cursussen over kunnen geven in 
het land. De inzet van de docenten is substantieel 
geweest. Dit kregen we ook in evaluaties terug, 
men is zeer tevreden over onze cursusdagen.
Opgemerkt is dat een aantal praktische zaken moet 
worden opgelost, maar dat gaan we in 2020 verder 
professionaliseren. Het begin daarvan is al ingezet. 
Ook hebben we intussen gezonde nieuwe aanwas 
in het docententeam. We verwelkomen Maarten 
van Zadelhoff en Martin Bank die hun kennis m.b.t. 
de Wet natuurbescherming, Omgevingswet en 
Waterwet graag met jullie willen delen.

Een kort overzicht van de cursussen die na 
de ALV zijn gegeven 
• In oktober 2019 te Amstelveen voor het politie-

milieuteam en de boswachterij Amsterdam 
Amstel (zie D&M 2019/4).

• Ook in oktober de Boa-dagen van Sdu te Apel-
doorn, met workshops waar we meer dan 40 
mensen mochten ontvangen, grootste van alle 
aangeboden workshops. Op dit Boa-event werd 
de cursus Wet natuurbescherming gegeven, 
roofvogelvervolging en wilde fauna in het alge-
meen, vergiftiging van roofvogels en ook een 
presentatie over xtc-afval in samenwerking met 
het NFI.

• In november mochten wij bij de praktijkdag voor 
boa’s uit Gelderland- Midden en -Zuid een aantal 
door hun ingebrachte cases in de praktijk laten 
spelen. Locatie was het Nationaal Park De Hoge 
Veluwe. De cases waren door het docententeam 
uitgewerkt voor het praktisch optreden in het 
groen.

• In januari 2020 konden wij voor maar liefst 54 
studenten van het ROC Helmond een dag in het 
groene domein organiseren.

• Vertonen van de PDM film 100-jarig bestaan  
voor de kenniskring financieel rechercheren  
Nationale Politie, NVWA, FIOD en ILT te Zoeter-
meer.

Workshop tijdens de boa dagen

We zullen goed aan de weg moeten 
timmeren om onze cursussen te 
verkopen. Daarvoor zijn de docenten 
op dit moment al weer hard aan het 
werk.
Een idee is om later in het jaar 2020 
een bijspijkerdag of ochtend te orga-
niseren over onderwerpen die in de 
praktijk leven en door onze leden 
worden aangedragen.  
Wellicht ook een dag ‘update wet-
geving’ voor leden alleen.  
Naast de Wet natuurbescherming, 
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Workshop praktijkschool 
in Amstelveen: 
levensecht
Op 19 september waren we als praktijkschool 
PDM uitgenodigd door politie en boswachterij 
Amstelveen om een workshopdag te ver-
zorgen. In de ochtend werd een presentatie 
over de Wet natuurbescherming gegeven en 
in de middag werd een zogenaamde strope-
rijstraat aangelegd.

Na een hartelijk welkom door de politie 
Amstelveen en de gebruikelijke technische 
uitdagingen om de presentatie op het scherm te 
krijgen konden we beginnen. Met deelnemers 
vanuit de politie, boswachterij, D s, het water
schap en de Politieacademie hadden we een leuk 
gemêleerd gezelschap om onze kennis aan over 
te dragen.

Wet natuurbescherming
We begonnen met het algemene gedeelte over 
de Wet natuurbescherming. Wim legde uit hoe 
deze wet de Flora- en faunawet heeft vervangen, 
alsmede de Boswet en de Wet natuurbescherming 
1998. Om het verhaal praktijkgericht te houden 
voor de mensen in het veld werden vervolgens 
diverse voor de praktijk relevante hoofdstukken uit 
de wet in hoofdlijnen behandeld. 
In het middengedeelte werd door Klaas ingegaan 
op het begrip opzet . en belangrijk begrip in deze 
wet, zeker nu is gebleken dat mogelijk opzet in de 
praktijk lastig te bewijzen valt. Hopelijk krijgen we 
bij de integratie van de Wet natuurbescherming in 
de Omgevingswet weer een kans om te ageren 
op dit punt. De door de wetgever gekozen vorm 
van opzet maakt de wet immers moeilijk hand-
haafbaar. aan we dat als vereniging oppakken
Na een korte pauze zijn we verder gegaan met te 
wijzen op de vele manieren van stroperij die we 
kunnen tegenkomen. Wim liet aan de hand van 
vele voorbeelden zien hoe stroperij in z n werk 
gaat, met soms zeer schrijnende beelden.

Zo goed als echt …
Terwijl de deelnemers lekker zaten te lunchen was 
er voor de docenten geen moment rust: 
zij mochten in een afgelegen stuk bos de strope-
rijstraat aanleggen.
Het kost eigenlijk best wel wat tijd als je in een 
onbekend bosgebied strikken moet zetten en 
vallen en klemmen moet plaatsen. Vooral het 
zoeken naar een geschikte plek valt dan niet mee. 

Probeer hem maar eens te vinden: een 

kwijtgeraakte klem zorgde voor veel consternatie

Het opzetten van een mistnet was 
ook geen sinecure, maar uiteindelijk 
is alles op een overtuigende manier 
gelukt. We kregen ook meer praktijk 
dan we hadden ingecalculeerd!
Hoewel het stuk bos erg afgelegen 
was kwamen er toch met enige 
regelmaat mensen langs. En ook 
zeer oplettende voorbijgangers … 
Het uitzetten van de fazantenkring 
werd door een wandelaarster opge-
merkt en zij belde de politie. In het 
bos waren twee ongure mannen 
strikken aan het opzetten, die 

dienden dus opgepakt te worden! 
Zelfs het kenteken van ons vervoer-
middel was genoteerd en doorge-
geven. 
Gelukkig belde de meldkamer één 
van onze deelnemers om deze 
melding door te geven en kon deze 
meedelen dat we met een instructie 
bezig waren en werd de organisator 
Rinus in kennis gesteld. 

de Wet dieren en zijdelings de Wet 
milieubeheer zouden we ons hier 
ook al kunnen oriënteren op de 
nieuwe Omgevingswet. 
 
De Praktijkschool is al bezig met de 
voorbereidingen, zodat we dit in het 
aanbod kunnen opnemen. Verder 
moet er ook aandacht komen voor 
het ontwikkelen van het netwerk 
binnen de groene handhaving. 
Kortom, er liggen nog voldoende 
uitdagingen voor ons.
Het team van de praktijkschool 
heeft er weer veel zin om er een 
goed onderwijsjaar van te maken 
en onze vereniging weer overal 
waar zij kan te vertegenwoordigen. 

Roel Ridders (secretaris)

In oktober 2019 een cursus te Amstelveen: 

zie D&M 2019/4


