
Notulen van de ANM-vergadering op 1 juli 2019 in het gemeentehuis te Mook 

Aanwezig: Arthur Thomas (AT), Bart Lomans (BL), Jan Alderhout (JA) en Madeleine van Mansfeld (MvM) 

Afwezig met kennisgeving: Eric Jansen (EJ) en Martien van Raaij (MvR) 

 

1. Opening om 19.30 uur, geen aanvullingen op agenda 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 - Brief van college d.d. 20-06-2019: gevraagde adviezen ANM                                                                                   

  Twee adviesaanvragen (Evaluatie Bomenverordening en Herziening Afvalbeleid) en  

  betrekken ANM bij Uitvoeringsplan Maasheggen,  Omgevingsvisie, Spoorzone en Regionale 

  Energiestrategie. Verder aandacht voor praktische uitvoerbaarheid ANM-adviezen (zie  

  agendapunt 4).                                                                                                                                                                            

 - Brief van bestuurssecretariaat d.d. 24-06-2019: uitnodiging voor gesprek over Evaluatie  

  Bomenverordening op 08-07-2019                                                                                                                                                                       

  EJ en MvR zijn verhinderd dus nieuwe afspraak voor 05-07-2019 met JA en MvM.                          

 - Uitnodiging voor gesprek met actiecomité Ringbaan -Heumensebaan                                                                

  Het gesprek heeft plaatsgevonden maar als beleidsadviserend orgaan heeft ANM geen  

  mogelijkheden tot een eventuele directe inbreng.   

3. Notulen ANM-vergadering op 16 april 2019 

 AT heeft twee algemene verzoeken: (1) het benadrukken van de rol van het college in stukken van 

 ANM en (2) naast notulen voor deelnemers aan een overleg ook graag een niet-thematische 

 samenvatting voor de website van de gemeente (JA kijkt na hoe ASD hierin opereert).                                                                                                                                                     

 ad 2b. Waterwinning Heumensoord: AT vraagt na.                                                                                                  

 ad 3. - Energietransitie: zit nog geen vaart in; AT benadert projectleider.                                                                                    

           - Netwerkanalyse: op korte termijn te starten door JA en MvR, maar ook MvM doet mee.                                                                                                                                    

           - Communicatievoorzet is gereed en wordt andermaal door MvM verstuurd.                                                         

 ad 7. Adviesverzoek Afvalbeleid: gesprek over inzamelingsvarianten met Sandra Schoonderbeek en 

  informatieavond voor bewoners in september; ANM wil ook adviseren over eindnota; AT 

  vraagt Sandra hierover.                                                                                                                                                         

 ad 8. MvM maakt pre-read met onderwerpen die prioritair zijn in het kader van richtlijnen voor de 

  gemeente rond de aanpak van natuur en milieu.                                                                                                                                     

 ad 9. MvM maakt memo over aanpak en structuur ecologische verbindingszones.                                                 

 ad 11. MvM neemt weer contact op met Fred van Santwijk over POL-zaken, met name het ontbreken 

  van LKM in de visies.                                                                                                                                                         

 ad 12. EJ maakt memo over TBO's en hun beleid rond grootschalige bomenkap.                                                             

 ad 14. Profileren van ANM richting bevolking: ook 2 september in De Koppel gaat niet lukken, dus 

  ANM laat 'caroussel' langs kerkdorpen even los  en plant één bijeenkomst voor de hele 

  gemeente met een bepaald thema in het communicatieplan.                                                                                                                                                                                                                                                 

4. Verslag gesprek ANM met wethouders Wienhoven en Peters op 11 juni 2019 

 Wat houdt het begrip 'stakeholder' in? Betekent eigenlijk 'belanghebbende', maar is ANM dat? Nee, 

 is de conclusie van de aanwezigen.  ANM denkt graag mee en adviseert in een vroege fase  en waar 

 nodig en gewenst ook in de laatste fase.                                                                                                              



 ANM maakt nadrukkelijk bezwaar tegen drie aanvullende voorwaarden voor een beleidsadvies uit de 

 brief van het college van 20 juni 2019, te weten (1) het advies mag geen te groot beroep doen op de 

 beperkte ambtelijke capaciteit; (2) het advies mag niet leiden tot een significante vertraging in de 

 proceduretijd en (3) het advies moet kostenneutraal zijn of slechts beperkte meerkosten genereren. 

 Net als bij het feit dat het advies praktisch uitvoerbaar moet zijn houdt ANM zeker rekening met 

 de drie genoemde voorwaarden, maar dat mogen geen eisen á priori zijn. Waar ANM veel prijs 

 op stelt is dat met name bij gevraagde adviezen onontbeerlijke informatie wordt verstrekt.    

5. Communicatiestrategie ANM 

 Zie agendapunt 3 ad 3. 

6. Communicatie met gemeente en tussen leden ANM onderling 

 Blijft staan als agendapunt voor de volgende ANM-vergadering in september. 

7. Gevraagd advies over bomenverordening 

 Zie de brief van het college van 20 juni 2019 en het verslag van de bijeenkomst op 5 juli 2019.   

8. Gevraagd advies herziening afvalbeleid 

 Zie de brief van het college van 20 juni 2019 en agendapunt 3 ad 7. 

9. Anticiperen op Omgevingswet en aanleveren adviezen voor Omgevingsvisie 

 Blijft staan als agendapunt voor de volgende ANM-vergadering in september. 

10. Actie rond ongevraagde adviezen 

 Behandeling van de actielijst van 24 dossiers komt als eerste op de agenda voor de volgende ANM-

 vergadering in september. 

11. Vergaderschema tweede helft 2019 

 Omdat het roulerend vergaderen in de gemeenschapshuizen van de drie kerkdorpen nog te 

 prematuur wordt geacht, wordt het vergaderschema door JA aangepast. 

12. WVTTK 

 Aanwezigen hebben in diverse natuurterreinen nachtzwaluwen gehoord en gezien: een gunstig teken 

 voor de biodiversiteit!  

13. Rondvraag 

 Geen vragen. 

 

 

 

 



 

Actielijst Voortschrijdend:                                                                                                                                                                                          

- JA kijkt na hoe ASD notulen openbaar maakt via website gemeente                                                                                 

- AT vraagt na over gevolgen van waterwinning in Heumensoord voor gemeente                                                 

- AT benadert projectleider Energietransitie van gemeente                                                                                         

- JA, MvR en MvM werken verder aan netwerkanalyse                                                                                                        

- MvM verstuurt communicatievoorzet opgesteld door EJ aan leden ANM                                                                  

- EJ en MvR vragen Animo en IVN voor actie rond bakenbomen                                                                                     

- JA zoekt samenwerking met Erfgoedplatform                                                                                                           

- EJ en MvR doen adviesvoorzet over Evaluatie Bomenverordening                                                                              

- BL en JA formuleren pro-actief uitgangspunten voor contract Afvalbeheer                                                                                                                                          

- MvM maakt pre-read over prioritaire onderwerpen in het kader van richtlijnen voor gemeente                               

- MvM maakt memo over aanpak en structuur van ecologische verbindingszones                                                              

- MvM neemt contact op met Fred van Santwijk over POL-zaken                                                                                         

- EJ maakt memo over TBO's en hun beleid over grootschalige bomenkap                                                                       

- JA past vergaderschema voor tweede helft van 2019 aan 


