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Inleiding 

Een moeilijk jaar, dat 2021!                                                                                                                                       

Fysieke bijeenkomsten werden beperkt door de voortdurende dreiging van het Covid-19 virus. 

Desondanks is er toch een reeks van dit type beraad geweest, al dan niet op het gemeentehuis en al 

dan niet in volledige bezetting, op 19 juli, 28 september, 26 oktober, 4 november, 12 november en 

12 december.                                                                                                                                                            

Maar de reguliere ANM-vergaderingen waren alle digitaal: op 19 januari, 15 maart, 17 mei, 6 

september en, na vele malen uitstel om diverse redenen, de volgende pas op 24 januari 2022, dus 

buiten het bestek van dit jaarverslag vallend. 

Mede door deze vorm van afstandelijk beraad is slechts een beperkt aantal adviezen uitgebracht. De 

ANM had zich voorgenomen juist over méér dossiers te adviseren, maar dat is niet gelukt. Niet dat 

Covid de enige oorzaak was voor deze beperkte advisering. Zoals in het vorige jaarverslag over 2020 

betoogd, waren het met name ook de beperkingen van de Verordening die het functioneren van de 

ANM belemmerden. Een en ander is uitvoerig aan de orde geweest tijdens het fysieke overleg met 

de beide wethouders Peters en Wienhoven op 12 november. Tot veel resultaat heeft dit tot nu toe 

echter niet geleid. Slechts de mogelijkheid om, buiten de gemeenteraad en de Verordening om, 

memo’s uit te brengen aan het ambtelijk apparaat, is een nieuwe optie voor advisering geworden.   

Inmiddels had lid Bart Lomans de ANM om persoonlijke redenen verlaten en had contactpersoon 

Arthur Thomas onverwacht (althans voor de leden van de ANM) ontslag genomen bij de gemeente. 

Marlou Heffels nam daarna de contacttaak met verve op zich. Ook lid Martien van Raaij zowel als 

voorzitter Madeleine van Mansfeld beraadden zich om hun functie ter beschikking te stellen. De 

eerste al per 6 september van het verslagjaar, de laatste per 1 januari 2022. Dat betekent dat de 

ANM na hun vertrek nog slechts twee leden (Jan Alderhout en Eric Jansen) zal tellen, te weinig om 

volgens de Verordening te kunnen functioneren. Een spoedige aanvulling van het aantal leden is 

daarom dringend gewenst.     

 

De uitgebrachte adviezen 

- Advies A21.01 Molenhoek-Zuid (schriftelijk op 10 mei) 

- Advies A21.02 Grootschalige duurzame energieopwek (mondeling op 28 september)      

 

 



De financiële verantwoording 

Een beperkt bedrag aan kosten van € 153,44 is gedeclareerd. Met name betreft dit administratieve 

uitgaven en een afscheidscadeau voor voormalig lid Bart Lomans.   

 

De toekomst van de ANM 

Aangezien het in de lijn der verwachting lag dat de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking zou 

treden, spitste de discussie zich toe op de wijze waarin de burgerparticipatie binnen deze wet vorm 

zal krijgen. Actueel voor de ANM, want immers in het initiatiefvoorstel tot oprichting wordt 

nadrukkelijk de optie open gehouden dat de ANM zou kunnen opgaan in een ‘Adviesraad Fysieke 

Leefomgeving’ (AFL), die de rol van adviseringsinstantie rond voornoemde Omgevingswet zou 

kunnen gaan vervullen. Het Gelders Genootschap dat deze adviseringsrol voor onze gemeente al 

vervult op het gebied van welstand en, breder, ruimtelijke kwaliteit in het algemeen, heeft van de 

gemeente de opdracht gekregen uit te zoeken hoe de vorm van een ‘Adviescommissie 

Omgevingskwaliteit’ zou kunnen zijn. Dit traject liep nog tijdens het verslagjaar. Wel is het wettelijk 

voorschrift dat de adviesinstantie bij het van kracht worden van de Omgevingswet in functie is. Door 

een volgend uitstel van de invoering van de wet tot, waarschijnlijk, 1 januari 2023, is de urgentie voor 

deze actie enigszins verminderd. Niettemin is het voor het verder functioneren van de ANM van 

groot belang te weten hoe de door het Genootschap te ontwerpen adviescommissie zal worden 

samengesteld en wat het mandaat zal zijn. Bovendien is het belangrijk aan welke gemeentelijke 

instantie de instelling van de commissie wordt toebedeeld: aan de gemeenteraad of aan het college 

van burgemeester en wethouders. Tot nu toe is onzekerheid hierover troef en daarmee impliciet ook 

het voortbestaan van de ANM.   

 

Mook, 31 maart 2022              


