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De vereniging Politie Dieren- 
en Milieubescherming 
(PDM) is in 1919 opgericht, 
in eerste instantie als “Bond 
voor Politieambtenaren ter 
Bescherming van Dieren”. In 
de jaren zeventig is zij 
uitgebreid met het milieu. In 
1982 werd de naam 
gewijzigd in “Vereniging 
Politie Dieren- en 
Milieubescherming”(PDM). 

 
De Vereniging stelt zich ten 
doel: de bescherming van 
dieren en het milieu tegen 
elke gedraging die in strijd is 
met een verantwoorde 
dieren- en 
milieubescherming. 
De vereniging wil haar doel 
verwezenlijken onafhankelijk 
van enige politieke stroming. 

 
Voor wie? 
De doelgroep bestaat naast 
opsporingsambtenaren ook 
uit alle overheden, zoals 
provincies en gemeenten, 
en toezichthouders. 
PDM wil zo ondersteuning 
bieden en inzicht geven in 
het maken van beleid ten 
aanzien van dier, natuur en 
milieu. De basis voor 
handhaving ligt immers bij 
de beleidsmakers. 

Activiteiten van 
PDM 
Om haar doelen te bereiken 
geeft PDM voorlichting op 
het gebied van dieren- en 
milieubescherming. Het 
ondersteunen van 
opsporingsambtenaren en 
toezichthouders ten 
behoeve van een juiste 
uitvoering van hun taak is 
een speerpunt. 
Door middel van onder 
andere themadagen wordt 
voorlichting gegeven aan 
opsporingsambtenaren en 
toezichthouders. Ook 
beleidsmakers zijn welkom 
tijdens deze dagen om zich 
te verdiepen in de praktijk. 
Tijdens deze interactieve 
dagen worden wetgeving en 
handhaving uitgebreid onder 
de loep genomen. 
 
PDM heeft de beschikking 
over een zogeheten 
Praktijkschool. Vrijwillige, 
deskundige docenten 
leveren een bijdrage aan 
praktijkgerichte trainingen 
en vorming, in principe 
bestemd voor leden. 

 
BESTUUR 
Het bestuur van de 
vereniging bestaat uit: 
Voorzitter: L.J. Sievers 
Vice Vz:     K. Ursem 
Secretaris: R. Ridders 
Penningm: R. Klooster 
Leden: K. Kasemir 

V. Aberson  
Bestuursleden ontvangen 
geen beloning. Zij werken 
op basis van vrijwilligheid. 
Onkosten worden vergoed, 
tot een maximum van  
€ 1.700,00 per jaar. 
Het bestuur maakt gebruik 
van de diensten van een 
aantal leden voor advisering 
en ondersteuning, t.w. 
D. van Dop 
K.J. Redder 
W. Deinum 
Zakelijke kosten komen voor 
rekening van de vereniging. 

 
 
 
 

Het Vakblad 
PDM geeft een blad uit met 
daarin artikelen over dieren, 
natuur, milieu en ruimtelijke 
ordening. Voorbeelden van 
praktijksituaties en de daarbij 
mogelijke handelswijze(n) 
van de handhaver worden 
uitgebreid belicht. 

Het blad “Dier en Milieu”, het             
vakblad voor handhavers en 
beleidsmakers op het gebied 
van dier en milieu, biedt naast 
veel achtergrondinformatie, 
praktische informatie over 
dieren, het milieu en de 
handhaving van de groene 
wetten. 
Van de pitbull tot het wilde 
zwijn, van asbest tot 
mestbeleid. De diversiteit 
aan onderwerpen die in het 
blad aan bod komen is zeer 
groot. Zo worden 
gastcolumns geschreven 
door handhavers en 
specialisten. Voor iedereen 
die meer wil weten over 
dieren en het milieu, 
beroepshalve of uit 
interesse is het blad PDM 
een uitstekende aanvulling 
om kennis en kunde up to 
date te houden en 
ervaringen te kunnen 
delen. 

 
Tevens is informatie te 
vinden op de internetsite 
van PDM: 
www.politiedierenenmilieu.nl 

 
De leden en donateurs van 
PDM krijgen momenteel 4 x 
per jaar het vakblad, men 
kan deelnemen aan alle 
themadagen en symposia, 
vragen stellen aan de leden 
van de redactie en 
praktijkschool. En men kan  
natuurlijk zelf deelnemen 
aan de invulling van het blad 
d.m.v. het schrijven van 
artikelen of deel uit maken 
van één van de 
werkgroepen binnen de 
vereniging. 

 
 
 
 
 



Bestuursbeleid 
Het beleid van het bestuur 
is gericht op continuering 
van de uitgifte van het blad 
en het organiseren van 
themadagen. 
Gestreefd wordt naar het  
organiseren van minimaal 
één themadag per jaar, 
eventueel in samenwerking 
met andere, gelijkgezinde 
instanties. 
Gestreefd wordt naar 
optimale betrokkenheid bij 
het opleiden en vormen van 
met handhaving belaste 
personen. 
 
De financiële middelen 
worden verkregen uit 
contributie en eventuele 
legaten of giften. Door de 
vereniging worden geen 
commerciële activiteiten 
ontwikkeld.  
Gestreefd wordt naar een zo 
mogelijk kostendekkende 
exploitatie. De financiële 
jaarverslagen worden 
opgemaakt door een 
onafhankelijk 
administratiekantoor en ter 
goedkeuring aan de leden 
aangeboden tijdens de 
Algemene 
Ledenvergadering.


