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Milsbeek, 5 september 2019

Laat je informeren! 

Inwoners van de Lob van Gennep begrijpen dat de klimaatverandering en strengere wettelijke 

waterveiligheidsnormen om hogere en sterkere dijken vragen. Voor sommigen is ‘t wel schrikken om 

erachter te komen dat ze in een gebied wonen dat juridisch de status van rivierbed heeft. Dit en nog veel 

meer kwam de afgelopen maanden naar voren tijdens ontmoetingen tussen de inwoners van het gebied en 

het projectteam Lob van Gennep. Hoog tijd dat we je bijpraten! 

In september vonden vier zeer goed bezochte, maar ook bewogen, informatiebijeenkomsten plaats op 
verschillende plekken in het gebied. Ongeveer 1.200 inwoners hoorden zo over de plannen voor de Lob van 
Gennep en konden hun zorgen, wensen en ideeën naar voren brengen.

Jos Teeuwen, bestuurder van Waterschap Limburg:  “Uit de zaal kwam kritiek op de communicatie tot nu toe. 
Het waarom van het project is onvoldoende over het voetlicht gebracht. Ook was voor velen onbekend dat 
je geen aanspraak op schadevergoeding kan maken als je gebouwd hebt na april 1996. Dat riep emoties op 
en dat begrijp ik. Dit hebben de wethouders en ik dan ook bespreekbaar gemaakt in de stuurgroep. Maar 
bovenal willen we met het project overstroming en schade voorkomen. Als bestuurder van het waterschap 
ben ik verantwoordelijk voor hoogwaterveiligheid voor alle inwoners in Limburg, ook hier.” 

Dilemma’s 
In de afgelopen periode zijn vijf omgevingswerkgroepen aan de slag gegaan. Elke groep telt ongeveer vijftien 
inwoners met verschillende belangen en achtergronden. Drie omgevingswerkgroepen hebben een focus op 
een bepaald gebied (Ottersum - Ven-Zelderheide, Milsbeek, Middelaar – Plasmolen). De andere twee bestaan 
uit agrariërs en vertegenwoordigers van dorpsraden. Een zesde omgevingswerkgroep met ondernemers is in 
voorbereiding. In de omgevingswerkgroepen worden dilemma’s en nieuwe oplossingsrichtingen aan inwoners 
voorgelegd, ideeën opgehaald en vragen beantwoord. Ook zal een deel van de inwoners bijdragen aan de 
begeleiding van de nog op te starten onderzoeken.

Thuis op bezoek 
Bovendien gaat het omgevingsteam bij inwoners en ondernemers op bezoek. Om te luisteren en vragen te 
beantwoorden. Tot nu toe vonden ongeveer 50 van dit soort ‘keukentafelgesprekken’ plaats. Ook is er iedere 
week een inloopspreekuur. Op verschillende locaties in het gebied kunnen inwoners binnenlopen om hun 
vragen te stellen. Elk inloopspreekuur maken hier 5 tot 10 mensen gebruik van. 

Inwoners denken kritisch mee over  
betere bescherming tegen hoogwater

Om de voortgang van het project ‘Lob van Gennep’ toe te lichten, organiseren we twee informatiemarkten 
die je doorlopend kunt bezoeken (bepaal dus zelf welk tijdstip je past):
• Op 9 december van 16.00 tot 21.00 uur in het Trefpunt in Milsbeek
• Op 10 december van 16.00 tot 21.00 uur bij Pica Mare in Gennep

Tijdens deze informatiemarkten kun je informatie ophalen en vragen stellen aan het projectteam. We praten 

je graag bij over de stand van zaken en het verdere proces. Daarnaast kun je een toelichting bijwonen over de 

werking van de Maas; het ontstaan van het Maasdal, de eigenschappen van het landschap en de geschiedenis 

van hoogwaterbescherming, onder andere in de Lob van Gennep. Deze informatie geeft inzicht in het waarom van 

het project  Lob van Gennep, en wat het belang ervan is voor de hoogwaterveiligheid van dit gebied en gebieden 

stroomafwaarts. 

In mei 2019 startte het project ‘Lob van Gennep’. Doel van dit project is om de 7.000 
inwoners van het gebied tussen Mook en Gennep beter te beschermen tegen hoogwater. 
Om precies te zijn moet het project ervoor zorgen dat de kans op overstroming van het 
gebied kleiner wordt, namelijk 1 op 300 per jaar. Welke maatregelen precies genomen 
gaan worden, is onderwerp van gesprek tussen inwoners en projectteam. In augustus 
verscheen de eerste informatiekrant over dit project. In deze tweede editie lees je welke 
oplossingen op dit moment in beeld zijn en hoe we verder gaan. 
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Leven met de Maas 
Uit de gesprekken met inwoners komt op de eerste plaats naar voren dat niemand een herhaling wil 
van de wateroverlast in ’93 en ’95. Hans Hendriks uit Milsbeek: “Als kind heb ik in 1993 en 1995 het 
hoge water meegemaakt. Het huis van mijn ouders bleef gelukkig droog, maar ik leerde al vroeg wat 
leven met de Maas inhield en dat water kan komen en gaan. Bij de bouw van mijn nieuwe huis in 
Milsbeek heb ik daar rekening mee gehouden. Ik heb er alle vertrouwen in dat er een oplossing wordt 
gekozen die het gebied nog beter beschermt tegen overstromingen dan nu het geval is.” 

Verschillende meningen over een waterkerende instroomvoorziening 
Bij twee mogelijke oplossingsrichtingen om de Lob van Gennep beter te beschermen tegen hoogwater, 
is sprake van een ‘waterkerende instroomvoorziening’. Deze wordt in de volksmond ook wel ‘de schuif’ 
genoemd. Er zijn inwoners die een slecht gevoel hebben bij deze oplossingsrichting, zoals Theo van 
Brunschot uit Plasmolen: “Ik ben geen voorstander van een bepaalde constructie in de dijk waarbij 
we afhankelijk zijn van de mens. Ik ben meer bang voor de mens dan voor het water. Dijken verhogen 
en versterken vind ik prima, en als het water dan toch een keer zo hoog komt dat ons gebied 
overstroomt, dan is dat zo. Met dat risico hebben de inwoners hier leren leven.”

Gennepenaar Harm Teunissen heeft begrip voor de bezwaren van inwoners tegen de ‘schuif’, maar 
hij wijst er ook op dat vanwege die schuif de dijken nog hoger en sterker zullen worden wat zorgt voor 
een nóg betere bescherming. “Bij de oplossingsrichting met een schuif blijft de Lob nog droog, terwijl 
Gennep, Venlo en het hele gebied er tussen al onder water staan. De keuze voor de Lob van Gennep 
hangt niet samen met het feit dat het gebied rivierbedding is, maar met de grootte van het gebied en 
het feit dat ‘t aan de achterzijde grenst aan de stuwwal. Als het gebied niet al tegelijk met Gennep, 
maar pas later overstroomt, kan een piek van nog meer extreem hoogwater worden opgevangen. 
Het water wordt dan langer tegen gehouden dan bij een wettelijke normdijk. Om de instroom bij die 
extreme piek mogelijk te maken, moet die hogere en sterkere dijk wel voorzien worden van een schuif 
die opengezet kan worden bij die extreme piek.”

Veel informatie 
Volgens Daphne Heijmans uit Milsbeek is er de afgelopen maanden veel afgekomen op de inwoners 
van Lob van Gennep. “We worden overspoeld met informatie, vaak ook moeilijke informatie. De 
doelstellingen en de mogelijkheden om die doelen te bereiken zijn niet altijd duidelijk, maar we zijn 
in goed gesprek met het projectteam. Soms lopen de gemoederen hoog op. Ja, natuurlijk willen we 
hoogwaterveiligheid, maar niet tegen elke prijs! Uiteraard begrijpen we de belangen van dit project."

Bekijk de animatie over het waarom van het project Lob van Gennep op www.lobvangennep.nl.

Wat staat wel vast en wat niet? 
 

Vast staat dat:
•  de huidige dijken het gebied Lob van Gennep beschermen tegen hoogwater conform de (oude) norm voor waterveiligheid van 1/250 per jaar;

•  de Lob van Gennep juridisch de status van rivierbed heeft;

•  na uitvoering van het project het gebied ten minste beschermd is tegen hoogwater conform de nieuwe norm voor waterveiligheid van 1/300 per jaar.

Wat nog niet vast staat is: 
•  hoe we de Lob van Gennep gaan beschermen tegen overstromingen die zich met een kans van 1/300 per jaar voordoen;  

•  of we het gebied nog beter gaan beschermen dan de wettelijke norm van 1/300 per jaar;  

•  op welke manier het gebied na een overstroming (sneller) leegstroomt;

•  hoe het gebied tegelijkertijd aantrekkelijker en mooier wordt gemaakt.

Vervolg van artikel voorzijde



 

1. Reguliere dijken

2. Dubbele dijken met waterkerende instroomvoorziening

3. Verbindende dijken met waterkerende instroomvoorziening

4. Nieuwe dijk ter hoogte van Pastoorsdijk

5. Waterberging nabij Koningsven

6. Dubbele dijken met tijdelijke noodmaatregelen

7. Verbindende dijken met vaste drempel(s)

8. Maaswater afvoeren naar de Rijn via een tunnel onder het Reichswald

9. Waterberging in Maasplassen

10. Waterberging in stuwpanden en aanpassing brug Mook

11. Waterberging in Beerse Overlaat

12. Tunnel van Eijsden naar Bergen op Zoom

Kom op 9 of 10 december naar één van de informatiemarkten voor meer informatie over de mogelijke oplossingen of 
kijk op www.lobvangennep.nl

Onderzoek naar gelijke  
mogelijkheden schadevergoeding

Naar aanleiding van vragen uit het gebied heeft de Stuurgroep Lob van Gennep uitgezocht hoe 
de schadevergoeding nu en na realisatie van het project is geregeld. Uit dit onderzoek blijkt dat 
gedupeerden een beroep kunnen doen op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen, als er een 
overstroming optreedt en er sprake is van een ramp. Gebouwen en wijzigingen aan gebouwen van 
na 19 april 1996 blijken echter uitgesloten te zijn van deze wet. 

Wethouder Peperzak: “Als wethouder vind ik deze ongelijke behandeling onbegrijpelijk en onrechtvaardig voor 
onze inwoners. Ik heb daarom samen met wethouder Wienhoven in de Stuurgroep gepleit voor een nader 
onderzoek naar het wegnemen van deze ongelijkheid. Alle inwoners dienen gelijke mogelijkheden te hebben 
voor schadevergoeding na een overstroming op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen.  
Ook als je na april 1996 gebouwd of verbouwd hebt.” De Stuurgroep heeft besloten nader onderzoek te doen. 

Wethouder Wienhoven: “Als wethouders begrijpen we dat hiermee nog niet gezegd is dat de uitsluiting van 
nieuwbouw en verbouw van gebouwen van na 19 april 1996 van tafel is. Het uiteindelijke besluit hierover zal 
door het Rijk genomen moeten worden. Maar, dit onderzoek is een belangrijke eerste stap.”

Verbindingsweg Milsbeek  
geen onderdeel project Lob van Gennep
Het college van B&W van Gennep heeft in haar coalitieprogramma een nieuwe verbindingsweg tussen de Ringbaan en de N271 opgenomen. 
Deze nieuwe verbindingsweg is geen onderdeel van het project ‘Lob van Gennep’, maar ligt wel in het projectgebied. De projectteams 
stemmen zaken die elkaar raken met elkaar af.

Welke oplossingen zijn nu in beeld?
Bij de start van de verkenning heeft het projectteam twee oplossingen gepresenteerd en inwoners  
gevraagd andere ideeën en oplossingen aan te dragen. Op dit moment zijn in totaal 12 ideeën / 
mogelijke oplossingen aangedragen:2



Initiatiefnemers
Lob van Gennep is een gezamenlijk project van het Rijk (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat),  
provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, waterschappen Limburg en Aa en Maas en gemeenten Gennep en Mook en Middelaar.

    LOBVANGENNEP     LOBVANGENNEP

Wil je op de hoogte blijven?
Abonneer je dan, via onze website, op de nieuwsbrief of volg ons op Facebook of Twitter. Ook nodigen we je uit om je ideeën te delen en met ons mee te denken.  
We komen bijvoorbeeld graag langs voor een keukentafelgesprek. Daarnaast organiseren we regelmatig inloopspreekuren en informatieavonden. Op de website  
vind je de actuele data en locaties. Andere vragen of opmerkingen? Bel of mail ons gerust!

I  WWW.LOBVANGENNEP.NL
E  INFO@LOBVANGENNEP.NL  
T  088 – 88 90 100

Projecten zoals Lob van Gennep vragen een lange adem. Op dit moment bevinden we ons 
in de verkenningsfase en werken we toe naar een voorkeursbeslissing in de tweede helft van 
2021. Na afronding van de verkenningsfase volgt de fase van planuitwerking alvorens we 
daadwerkelijk kunnen overgaan tot realisatie. Als alles volgens plan verloopt kan vanaf 2024 de 
schop daadwerkelijk de grond in. Er is dus nog een lange en zorgvuldige weg te gaan, waarbij de 
belangen van inwoners en belanghebbenden nadrukkelijk worden meegenomen.

In onderstaand overzicht laten we zien welke stappen we wanneer in de verdere verkenning 
zetten en op welke wijzen mensen in het gebied worden geïnformeerd, kunnen meedenken en 
inspraak hebben. 

Waar staan we nu?
Op dit moment bekijken we alle mogelijke oplossingen die afgelopen 
maanden in beeld zijn gekomen. Bij elke mogelijke oplossing kijken we in 
hoeverre deze bijdraagt aan de drie doelstellingen van het project: 

1.  Het verbeteren van de hoogwaterveiligheid van het gebied 
 (in ieder geval de wettelijke waterveiligheidsnorm),
2.  Het verbeteren van de waterbergende werking van het gebied en  

zorgen voor waterstandsdaling stroomafwaarts,
3. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Begin 2020 verschijnt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).  
Deze notitie beschrijft welke oplossingen we in de verdere verkenning gaan 
uitwerken en welke effecten op milieu en leefomgeving onderzocht gaan 
worden. Iedereen heeft de gelegenheid om een reactie te geven op de NRD, 
een zogeheten zienswijze. 

De NRD wordt gepubliceerd op www.lobvangennep.nl en zal ter inzage liggen 
op de gemeentehuizen in het gebied. Ook organiseren we na publicatie van de 
NRD weer een aantal inloopdagen in het gebied om iedereen de gelegenheid 
te geven de notitie in te zien en vragen te stellen. Op dit moment zijn de 
concrete data hiervoor nog niet bekend. Zodra we deze weten, ontvangen alle 
inwoners en ondernemers in het gebied nadere informatie. 

Welke stappen 
zetten we wanneer 
in het project  
Lob van Gennep? 

Stap Wanneer Doel Acties Communicatie- en inspraakmomenten

1
3e + 4e 
kwartaal 
2019

Informeren  
en ophalen

• Mensen in het gebied informeren over de opgave 
• Uitleggen van het waarom van Lob van Gennep 
• Brede inventarisatie van mogelijke oplossingen

• Omgevingswerkgroepen  
• Informatieavonden

2

4e 
kwartaal  
2019 + 1e 
kwartaal 
2020

Trechteren  
en uitwerken

• Ophalen kennis en ambities in gebied  
• Onderzoeken aangedragen oplossingen 
• Trechteren naar uit te werken oplossingen 
• Bepalen onderzoeksthema’s 
• Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage

• Omgevingswerkgroepen 
• Informatiemarkten december 
• Inloopbijeenkomsten NRD 
• Inspraak NRD

3

2e t/m 4e  
kwartaal 
2020

Uitwerken en 
onderzoeken

• Beantwoorden ingediende zienswijzen NRD 
• Ontwerpen en concreet uitwerken van de kansrijke oplossingen uit     
   de NRD: 
• Onderzoeken van effecten op milieu en leefomgeving van de   
   verschillende oplossingen 
• Opstellen Milieueffect rapport (MER)

• Terugkoppeling antwoorden op zienswijzen NRD 
• Informatiemarkten 
• Informatiekrant 
• Ontwerp-werkateliers: concreet uitwerken,    
   ontwerpen, inpassen van dijksecties, beekherstel  
   en andere maatregelen 
• Omgevingswerkgroepen

4
1e + 2e 
kwartaal  
2021

Naar een  
besluit

• Vergelijken van uitgewerkte oplossingen 
• Voorbereiden conceptbeslissing voor ontwerp-voorkeursalternatief 
• Ontwerp-voorkeursbeslissing en MER ter inzage

• Omgevingswerkgroepen 
• Informatiebijeenkomsten  
• Informatiekrant 
• Inspraak ontwerp-voorkeursbeslissing en MER

5
3e 
kwartaal  
2021

Voorkeurs-
beslissing

• Verwerken zienswijzen op ontwerp-voorkeursbeslissing en MER 
• Advies Stuurgroep aan minister over voorkeursbeslissing 
• Besluit minister

•  Brede bekendmaking van voorkeursbeslissing 
Minister en wat dit betekent voor het vervolg
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De verkenningsfase bestaat uit de volgende stappen:


