
 

 

Notulen digitale ANM-vergadering op 12 mei 2020 

Aanwezig: Jan Alderhout (JA), Eric Jansen (EJ), Bart Lomans (BL), Madeleine van Mansfeld (MvM),                  

Martien van Raaij (MvR) en Arthur Thomas (AT) 

1. Opening en vaststellen agenda                                                                                                                      

Start vergadering om 19.28 uur.  

Geen aanvullingen en wijzigingen agenda. 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

- Verzoek van college tot digitaal overleg met gehele ANM (hoofdpunten: evaluatie 

adviseringsproces en maken werkafspraken) op maandag 2-6 om 15.00-17.00 

uur. BL kan niet overdag, dus JA verzoekt bestuurssecretariaat om 

avondvergadering. 

- EJ heeft op persoonlijke titel adviesfunctie aangenomen voor projectgroep Lob 

van Gennep. Andere leden hebben in deze vorm (gescheiden rollen) geen 

bezwaar, maar AT plaatst kanttekening omdat ‘ANM verlengstuk van gemeente 

is’. Agendapunt voor wethoudersoverleg. 

 

3. Notulen vergadering 6-1-2020                                                                                                                 

Notulen goedgekeurd en gereed voor plaatsing door AT op website gemeente. 

 

4. Actielijst voortschrijdend 6-1-2020                                                                          

Uitvoerig behandeld, maar hieronder worden alleen punten genoemd die in deze agenda 

niet specifiek terugkomen: 

- Vitens: MvM heeft nog geen contact opgenomen; AT informeert en wijst op 

beperkte ambtelijke capaciteit. 

- Netwerkanalyse: Wordt aangevuld door MvM en MvR. 

- Erfgoedplatform: Deze stichting onderneemt in principe geen acties, maar 

contact tussen JA en secretaris Nico van Kessel is frequent. 

- Vergaderschema (6-7, 21-9 en 16-11): akkoord voor alle leden ANM. 

- Groepsapp: taak MvM. 

- ‘Betere leefomgeving’ in samenvatting begroting in Ter Sprake: agendapunt in 

wethoudersoverleg wat concrete gevolgen zijn in combinatie te bespreken met 

‘richtlijnen’. 

- Thema voor 21-9 in Middelaar: door Corona-beperkingen en complexiteit  

unaniem besloten (weer) uit te stellen. 

- Informeren gemeenteraad: Gevraagde adviezen worden opgenomen in openbare 

stukken. JA heeft frequent contact met PvdA en GL en incidenteel met DGP, VVD 

en CDA. 

- VNC: Aanplant langs Cuijksesteeg, Neerveldstraat, Huissestraat en Startsedal en 

ook inzet op struweelheggen. 

                               

5. Jaarverslag 2019                                                                                                                                           

Hoewel door AT doorgezet naar college niet op website geplaatst want ‘te subjectief’ 

bevonden. Aandachtspunt op de agenda van het aanstaand wethoudersoverleg. EJ heeft nog 

correctie die nu alsnog opgenomen kan worden. 

 

 



 

 

6. Reactie op en procedure na ingediende adviezen 

- A20.01 ‘Bestrijding Eikenprocessierups’: Bijzondere vorm van adviesvraag 

college, informeel en op zeer korte termijn. Bacteriepreparaat ingezet, maar 

aaltjes niet. Veel mezenkastjes opgehangen en aandacht voor biodiversiteit 

middels extensief maaibeheer en inzaaien bermen met zadenmengsels. 

- A20.02 ‘Plannen Lierdal’: Ongevraagd advies naar aanleiding van plannen 

gemeente Heumen voor woningbouw en aanleg sportpark. Op korte termijn 

uitgebracht en onderwerp van discussie in wethoudersoverleg. 

Strategiebijeenkomst ‘Toekomst Lierdal’ op 2-4 niet doorgegaan maar overleg 

met ‘Samen Doen’ is gewenst. MvM heeft contact. 

  

7. Evaluatie van en voortgang na ingediende adviezen 

- A1902 ‘Evaluatie Bomenverordening’: EJ en MvR redelijk tevreden met 

‘stoplichtreactie’ van college, maar minder met ‘Beleidsregel Compensatieplicht 

waardevol groen’, bijvoorbeeld voor het niet hoeven compenseren van 

kwijnende of dode boom en boom die zwaarwegende overlast veroorzaakt. 

- A1903 ‘Grondstoffenplan 2021’: Veel rood en geel in ‘stoplichtreactie’ college.  

Fenomeen van niet of deels opgevolgde adviezen gesprekspunt bij 

wethoudersoverleg. Gemeenteraad heeft invoering met jaar uitgesteld en heeft 

voorkeur voor ‘omgekeerd inzamelen’ met behulp van ondergrondse containers.  

                                                                                                           

8. Vervolg op niet ingediend advies ‘Bomenkap Rijksweg N271’                                                                 

Het reconstructieplan is gewijzigd: geen passeerstroken voor agrarische voertuigen, geen 

houten geleidingsrail en geen 186 nieuw aan te planten bomen. Maar wat dan wel? Nog niet 

bekend, maar e-mail van 12-5 meldt uitsluitsel binnen één of twee weken. Aandachtspunt 

blijft voorgenomen bomenkap bij uitritten. 

 

9. Gesprek met energietransitie-medewerker Arja de Waal                                                                     

Arja is door haar adviesbureau vervangen door een collega. JA heeft gesprek met haar gehad 

over diversiteit aan mogelijkheden van energieopwekking. Dit aan de hand van de resultaten 

van de workshopavond op 28-11-2019. Belangrijkste conclusies: energieneutraliteit binnen 

eigen gemeentegrenzen gaat zeker niet lukken, windturbines op stuwwal uitgesloten, 

zonnepanelen eerst vooral op daken en niet op agrarische percelen, onderzoek naar 

geothermie, aquathermie en hydro-elektriciteit. AT wijst weer op beperkte ambtelijke 

capaciteit en dus eigenlijk onmogelijkheid voor gesprek van energietransitie-medewerker 

met ANM. Aandacht gewenst voor RES (Regionale Energie Strategie) want is deze maand 

behandeld in gemeenteraad. BL heeft artikel uit Ter Sprake over geothermie gestuurd en JA 

heeft contact met secretaris Wil van der Wielen van stichting ‘Mook en Middelaar 

DuurzaaMM’. 

 

10.  

11. Relevante adviessporen 

- Kleiwinningsplannen Dekker: EJ en JA zijn informanten/toehoorders bij 

klankbordgroep. Dekker is door college geadviseerd bredere aanpak te kiezen, 

dus ook aandacht voor Lob van Gennep en hoogwatergeul en overleg met 

grootste grondeigenaar Teunesen Zand en Grint. Risico is wel dat twee 

particuliere bedrijven (in samenspraak met Rijkswaterstaat) min of meer de 

dienst gaan uitmaken met weinig invloed van lokale overheid en burgers. ‘Worst-



 

 

case scenario’: uiterwaard mogelijk voor jaren vooral ‘kleiput’. Aandachtspunt 

voor aanstaand wethoudersoverleg. 

- Natuurvriendelijke oever Rijkswaterstaat met bakenbomen: Bakenbomen staan 

op Bijzondere Bomenlijst, maar gemeente heeft weinig invloed, dus risico van 

eroderende werking. Meenemen in ‘Brede Visie’ voor uiterwaard. 

- Beveractiviteiten: Aanvraag Vonkje door Animo is afgewezen, terwijl het door 

college was geadviseerd. Aandachtspunt wethoudersoverleg.  

- Plannen Lob van Gennep: Controversieel. Veel protesten. Meenemen in ‘Brede 

Visie’. 

- Bomenplan provincie Limburg: Minimaal 100 bomen voor  € 50.000,-, waarvan    

€ 25.000,- voor rekening gemeente. Door koppelen meerdere initiatieven (idee 

van LNMF en IKL) misschien toch haalbaar voor kleine gemeenten. 

- Exoten: Vooral Japanse duizendknoop probleem. Misschien ongevraagd advies? 

- Overige dossiers op ‘Lijst van 24’: In ieder geval ‘Richtlijnen voor natuur, 

biodiversiteit, landschap en milieu’ uitwerken. MvM maakt voorzet. 

  

12. Communicatieplan Eric 

Wordt geactualiseerd door EJ en MvM. 

 

13. Thema voor vergadering 21-9-2020 in De Koppel                                                                                           

Besloten is deze bijeenkomst wederom uit te stellen. Gezien de ontwikkelingen rond het 

Corona-virus is het niet waarschijnlijk dat in september alle beperkingen zijn opgeheven. 

Bovendien is de keuze voor bijvoorbeeld de ‘Brede Visie’ voor de inrichting van de 

Middelaars-Mookse uiterwaard nu te prematuur en te complex. 

 

14. Aanstaand gesprek met wethouders 

Zie bijlage met agenda. 

 

15. Wat verder ter tafel komt 

Vorm van advisering voor Omgevingswet: Gelders Genootschap noemt gemeentelijke 

‘Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit’. Waarschijnlijk verplichting, maar door 

gemeenten mogelijk zelf in te vullen. Bij opperen idee van ANM is in eerste instantie ook 

gesproken over AFL: Adviesraad Fysieke Leefomgeving. Maar werd bij politiek te breed 

gevonden als startmodel. Nu misschien mogelijkheid ANM tot AFL uit te breiden. Vraag is of 

leden ANM dat willen. Gesprekspunt bij wethoudersoverleg. 

 

16. Rondvraag en sluiting 

- MvR: Voorstel voor ongevraagd advies over Lierdal in overleg met ‘Bos en Kuil’ 

en ‘Samen Doen’. 

- EJ: Voorstel om documenten in Cloud op te slaan. 

Sluiting vergadering om 22.29 uur.  

 

 

 



 

 

 

Actielijst voortschrijdend d.d. 12-5-2020 

                                                                                                                                                                                                                    

- AT plaatst notulen van 6-1-2020 op website gemeente 

- JA vraagt bestuurssecretariaat om digitaal avondoverleg met wethouders Wienhoven en 

Peters 

- MvM neemt contact op met waterwinningsbedrijf Vitens 

- BL en JA houden ontwikkelingen betreffende energietransitie bij 

- EJ en MvM werken netwerkanalyse verder uit en actualiseren communicatieplan 

- JA onderhoudt contact met secretaris Nico van Kessel van Erfgoedplatform 

- MvM spreekt overleg met ‘Samen Doen’ over toekomst Lierdal af 

- JA stuurt aangepast ontwerp over voorgenomen bomenkap langs Rijksweg N271 door 

- MvM en EJ overleggen over actualisering van EJ's communicatieplan 

- MvM maakt groepsapp voor dringende mededelingen aan leden ANM 

- JA informeert fractievoorzitters informeel over activiteiten ANM 

- JA volgt maatregelen ten behoeve van uitvoeringsprogramma VNC voor gemeentelijke 

Maasheggen op de voet 

- JA en EJ volgen de actuele plannen en handelingen van de firma Dekker voor het 

Maasheggengebied  

 


