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Toezichtkringen Natuurhandhaving
Telnr: 0900-8844
Postbus 107,
9400 AC Assen.

TZK-Noordoost
Gerrit Jan De Vries 06-54351560
gerrit.jan.de.vries@friesland.politie

TZK-Noordwest
Doede de Boer: 06-54351230
doede.de.boer@friesland.politie.nl

TZK-Midden Fryslân
Sibo Dam: 06-54351354
sibo.dam@friesland.politie.nl
Sipke Dam 06-54351390
sipke.dam@friesland.politie.nl
TZK-Zuidwest
Jan G. van der Heide: 06-52057177
jan.van.der.heide@friesland.politie.nl
TZK gebieden hebben elk hun eigen coördinator, doch alles
wordt in gezamenlijkheid tot uitvoering gebracht.

Samenwerken aan een veilig en leefbaar buitengebied
Een toezichtkring natuurhandhaving is een door de politie gecoördineerd samenwerkingsverband van mensen met al dan niet
opsporingsbevoegdheid van diverse opsporingsdiensten en milieu- en natuurbeschermingsorganisaties die toezicht houden op de
naleving van de groene wetten.
Sinds 2005 is dit samenwerkingsverband op een duurzame wijze geborgd binnen de bedrijfsprocessen van de deelnemende
organisaties:It Fryske Gea, Provincie Fryslân, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, NvWa en Sportvisserij Fryslân . Maar
ook werkt de politie samen met oa hengelsportverenigingen, de dierenbescherming, Vogel bescherming, jagers verenigingen en de
Werkgroep Roofvogels Nederland.
Vijf coördinatoren van de politie in Fryslan voeren de regie in het organiseren van Toezicht en Handhaven en de incident afhandeling op
basis van informatie gestuurdheid. De TZK coördinatoren zijn voor de desbetreffende teams de milieucoördinator en coördinator
Bijzonder wetten betreffende legale wapenbezit. Vanuit die taken initiëren zij samen met de partners en taakaccenthouders op basis van
IGP een handhavingprogramma. Daarnaast geven zij de volledige ondersteuning op de vakgebieden aan de teams.
De jaarlijkse geplande projecten en activiteiten zijn verwoord in het Handhavingsprogramma. Een gezamenlijk Toezicht en Handhaven,
vanuit het milieubeschermingrecht, soort- en gebiedsbescherming (het groene kleurspoor). Die integrale handhaving in het buitengebied
omvat ook het gehele Toezicht te water. Voor de kleursporen rood, blauw en grijs zal dat betekenen dat zij daar een belangrijke oog- en
oorfunctie hebben. De afhandeling van dergelijke strafbare feiten wordt in samenwerking dan wel door de bevoegde instantie
afgehandeld. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan de veiligheid en leefbaarheid van het buitengebied.
De invoering van de nieuwe functie van dierenagent binnen de politie wordt in Fryslân gekoppeld aan de toezichtkringen
natuurhandhaving.
Wat kunt u doen? Heeft u vragen of een melding van overtredingen in de natuur, bel dan het politie servicecentrum: 0900-8844 en vraag
naar de betreffende coördinator (ook rechtstreeks is mogelijk: zie kaartje) of milieupiket medewerker (24 uur bereikbaar), in geval van
spoed, bel dan: 1-1-2
Melden van visstroperij: Bauke de Bruin van de Dierenpolitie Noord: 06-15047722 mail: bauke.matheus.de.bruin@friesland.politie.nl
Melden van roofvogelvervolging: Michel Pol van het Regionaal Milieuteam: 06-54351408 of mailen: michel.pol@friesland.politie.nl
Melden van dierenkwelling: Meldnummer 144 (red een dier).
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