Notulen ANM-vergadering op 6 januari 2020
Aanwezig: Jan Alderhout (JA), Eric Jansen (EJ), Bart Lomans (BL), Madeleine van
Mansfeld (MvM) en Martien van Raaij (MvR)
Afwezig met bericht: Arthur Thomas (AT)
1. Opening en vaststellen agenda
Opening om 19.45 uur
Aanvullingen:
- Begroting gemeente Mook en Middelaar
- Energietransitie
- Lob van Gennep
- Thema voor vergadering van 21-9
- Communicatie richting gemeenteraad
2. Ingekomen stukken en mededelingen
- Reactie ambtelijk apparaat op advies A1902 'Evaluatie Bomenverordening'
- Notulen klankbordgroep grondwinningsbedrijf Dekker
- Brandbrief over voorgenomen bomenkap N271 van Limburgse Natuur- en
Milieufederatie richting GS en PS in Maastricht
- Ter Sprake in Het Gemeentenieuws van 27-12
3 en 4. Notulen vergadering en actielijst voortschrijdend 11-11-2019
Omdat er geen nieuwe actielijst is opgesteld gebruiken we ook de actielijst
voorschrijdend van 16-9-2019:
- MvM neemt alsnog contact op met waterwinningsbedrijf Vitens
- JA neemt contact op met ambtenaar energietransitie Arja de Waal voor
gesprek met MvM en JA
- BL en JA houden ontwikkelingen betreffende energietransitie bij
- EJ en MvM werken netwerkanalyse verder uit en actualiseren
communicatieplan
- MvM en JA spraken met Erfgoedplatform (Theo van Brunschot en Nico van
Kessel), zie verder onder agendapunt 7
- JA vraagt AT naam contactambtenaar Erfgoedplatform
- MvM, EJ en MvR spreken Fred van Santwijk en Marcel Kamp over richtlijnen
voor natuur, landschap en milieu met name wat betreft groene
structuurelementen voor het gemeentelijk beleid én over het

POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg)
- Memo over grootschalige bomenkap door TBO's (EJ) heeft lage prioriteit
- Vergaderschema 2020 is akkoord voor MvM en MvR en wordt gecheckt door
BL en EJ
- Animo vraagt Vonkje aan voor uitvoering reactie op advies A1901 en IVN
overweegt deelname aan deze bescherming van bakenbomen; via
Zoogdiervereniging misschien subsidiëring vanuit provincie mogelijk
- Voor VNC wordt uitvoering herstelplan gemeentelijke Maasheggen
bemoeilijkt door ontkleiingsplannen Dekker
5. Reactie college op advies A1902 'Evaluatie Bomenverordening'
In grote lijnen is ANM tevreden met deze reactie. Besloten wordt dat MvR
op korte termijn ANM-reactie op het 'verkeerslicht'-antwoord opstelt. Dit
betreft dus in eerste instantie de adviezen met de volgende nummers:
(geel) 1, 3, 7, 8, 13, 15, 16, 17 en 23 en (rood) 6, 11, 19, 20 en 21. Van deze
adviezen is ANM in principe akkoord met de reactie op de nummers 8, 11, 13,
16 en 17. Opvallend is dat het juist vaak adviezen met een handhavings- en
uitvoeringsscomponent zijn die niet of minder worden gehonoreerd. De ANMreactie met verzoek tot nadere invulling gaat via AT naar Joris Wijnakker. De
ANM wil ook graag de uiteindelijke uitwerking in het voorstel aan de
gemeenteraad ontvangen.
6. Ingediend advies A1903 'Grondstoffenplan 2021'
ANM wacht de reactie van het College af na het beraad op 7-1. Wel moet
reglementair elk uitgebracht advies geratificeerd worden door elk lid van
ANM en daarvoor ontbrak de tijd door de korte termijn (met een uitstel van
een week) waarop het advies moest worden aangeleverd.
7. Erfgoedplatform Mook en Middelaar
Afgesproken is dat beide organisaties 'elkaar proberen te versterken op
relevante onderwerpen ook met betrekking tot uit te brengen adviezen'
waartoe er frequent contact zal zijn tussen beide secretarissen. Opmerkelijk is
dat in de praktijk nadrukkelijk wordt afgeweken van het collegebesluit om een
platform voor 'cultuur en natuur' in te stellen. Dit maakt het moeilijk om het
Erfgoedplatform te interesseren voor dossiers als de Grenswal, de
bakenbomen, de Maasheggen en, actueel, de voorgenomen bomenkap langs
de N271.

8. Ongevraagd advies A20.01 'Bomenkap Rijksweg N271'
MvM heeft een concept opgesteld dat op korte termijn wordt uitgewerkt door
JA. Aandachtspunt is met name het ecologisch onderzoek van bureau Movares.
9. Ontgrondingsplannen Dekker
De plannen betreffen drie percelen aan de Neerveldstraat en drie aan de
Cuijksesteeg. EJ en JA hebben 3e klankbordgroepbijeenkomst bijgewoond en
maken op korte termijn verslag. Dit wordt, aangevuld met de notulen van
Dekker, aan alle leden toegezonden. Twee grote (naast veel kleinere)
problemen doemen op: (1) het toegezegde herstel van de Maasheggen en (2)
het voornemen de klei ook per as af te voeren en aanvullende grond aan te
voeren. Beide acties hebben een 'open eind'-karakter. JA stelt, in overleg met
EJ, op korte termijn een ongevraagd advies op. JA vraagt AT op welke
manier en wanneer dit advies aan te bieden.
10. Communicatieplan Eric
MvM en EJ gaan in overleg voor een aangepaste versie van dit plan.
11. Interne communicatie ANM
Het e-mailcontact verloopt niet vlekkeloos, reden waarom 'de deurbel' als
extra sociaal medium is ingezet. Afgesproken is als geadresseerde 'cc' niet te
hoeven antwoorden, maar als primair aangeschrevene wel. MvM maakt
groepsapp voor presentie op vergaderingen.
12. Personele uitbreiding
Eigenlijk volgens Verordening niet mogelijk ('3 tot 5 leden') en misschien bij
goed functioneren ook niet nodig. Desalniettemin enkele personen benaderd
maar zonder resultaat. Onder meer probleem dat gegadigden in gemeente
Mook en Middelaar moeten wonen. Alle vijf huidige leden hebben
nadrukkelijk aangegeven dóór te willen gaan, dus vervanging is niet aan de
orde.
13. Overige dossiers op 'Lijst van 24'
Wegens tijdgebrek aangehouden tot volgende vergadering.
14. Wat verder ter tafel komt
De vijf extra aandachtspunten genoemd als aanvullingen op de agenda:

- Begroting gemeente Mook en Middelaar
In de Ter Sprake van 27 december 2019 staat een schematisch overzicht van
de gemeentebegroting. Hierin wordt prominent een 'betere leefomgeving'
genoemd. De gemeente wil 'tot één visie komen voor biodiversiteit, soort
beplanting en duurzaamheid'. Er komt bovendien een nieuwe manier van
werken: 'een integrale wijk-/gebiedsgerichte aanpak' waarbij de inwoners
meer worden betrokken. Mooie woorden dus!
JA vraagt AT wat een en ander concreet gaat betekenen. Is het zinvol dat de
ANM ongevraagd een advies uitbrengt over het biodiversiteitsbeleid gekoppeld
aan bermbeheer, bestrijding van de eikenprocessierups en het inhuren van
vakkennis?
- Energietransitie
In dezelfde Ter Sprake wordt een tweetal onderzoeken/verkenningen
genoemd met betrekking tot duurzame energieopwekking: geothermie (een
'mogelijk' onderzoek in samenwerking met de gemeente Cuijk) en
waterenergie via Molenbeek en riool (een verkenning door RvN@Lab).
JA informeert bij AT wat deze activiteiten zullen betekenen voor de geplande
gemeentelijke energieneutraliteit in 2030.
- Lob van Gennep
Dit dossier houdt ANM aan tot de volgende vergadering.
-Thema voor vergadering 21-9
Alle leden denken mee over het thema dat in het openbaar behandeld gaat
worden in De Koppel in Middelaar.
- Communicatie richting gemeenteraad
Gemeenteraad lijkt niet op de hoogte van activiteiten ANM. Rechtstreeks
contact is niet mogelijk (alleen met college) en binnen een fractieberaad soms
zelfs niet gewenst ('onafhankelijke positie' ANM).
JA probeert via informele gesprekken fractievoorzitters te informeren.
15. Rondvraag en sluiting
Geen vragen en sluiting om 22.45 uur

