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Lob van Gennep neemt tijd om nieuwe oplossingen verder
uit te werken
Lob van Gennep neemt de komende maanden de tijd om volop in gesprek te blijven met
de omgeving en om nieuwe oplossingsrichtingen verder uit te werken. Het project is erop
gericht om het gebied tussen Mook en Gennep beter te beschermen tegen hoogwater door
de huidige dijken hoger en sterker te maken, en tegelijkertijd de waterberging te
verbeteren. Op dit moment zit Lob van Gennep in de verkenningsfase en er wordt pas eind
2020 iets besloten.
Verder in gesprek
Volgens Patrick Van der Broeck, voorzitter van de stuurgroep en dijkgraaf van Waterschap
Limburg, wordt de komende periode benut om de mensen die in het gebied wonen verder
te informeren: “We hebben de afgelopen periode via informatieavonden,
keukentafelgesprekken en werkgroepen meer dan 1.500 mensen gezien en gesproken.
Dat waren interessante, vruchtbare en soms rumoerige gesprekken, die aantonen dat het
project leeft. We merken daarbij dat er veel onduidelijkheid is in de omgeving en dat
mensen tijdsdruk voelen. Terwijl we juist de tijd willen nemen om met elkaar in gesprek te
blijven en vragen te beantwoorden. Dat blijft zo gedurende de gehele verkenning, om
samen met betrokkenen te komen tot betere plannen en pas dan besluiten te gaan
nemen.”
Lees het hele bericht hier.
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Terugblik infoavonden begin
september
Op 2, 5 en 9 september vonden de
infoavonden van de Lob van Gennep
plaats in Ven-Zelderheide, Milsbeek en
Middelaar. Doel van de avonden was om
de omgeving bij te praten over de stand
van zaken en in te gaan op vragen en
bezorgdheden. Het waren drukbezochte
avonden waarbij in totaal zo’n 1.200
geïnteresseerden aanwezig waren. Lees
het hele bericht hier.

Extra informatiemarkt op
dinsdag 24 september
Vanwege de grote belangstelling voor de
afgelopen informatieavonden kon het
projectteam Lob van Gennep niet
iedereen tijdens deze avonden te woord
staan. Daarom wordt er op dinsdag 24
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september in Het Trefpunt in Milsbeek
tussen 16.00 en 20.00 uur een extra
infomarkt georganiseerd. Tijdens deze
markt is iedereen welkom om vragen te
stellen, en in gesprek te gaan met het
projectteam bij de verschillende
themahoeken. Er is geen plenaire
presentatie, u kunt op ieder tijdstip tussen
16.00 en 20.00 uur binnenlopen.

Veel gestelde vraag: Wat houdt de wettelijke norm voor
waterveiligheid in?
Sinds 1 januari 2017 geldt een nieuwe normering voor waterveiligheid in
Nederland. Met de nieuwe normering geldt er een basisbeschermingsniveau voor iedereen
in Nederland. Daarnaast worden gebieden waar veel slachtoffers kunnen vallen of waar de
economische schade groot zal zijn, extra beschermd. De kans op overlijden als gevolg
van een overstroming mag niet groter zijn dan 1 op 100.000 per jaar. Dit niveau voor de
basisbescherming is vervolgens vertaald naar een veiligheidsnorm per dijktraject,
uitgedrukt in overstromingskansen. De veiligheidsnorm voor dijktrajecten is dus hoger
naarmate een overstroming tot grote aantallen slachtoffers of economische schade zou
kunnen leiden. Iedereen in Nederland krijgt tenminste hetzelfde beschermingsniveau tegen
overstromingen.
De veiligheidsnormen die hiervoor gehanteerd worden zijn tot stand gekomen door te
kijken naar de risico’s: de kans op overstromen én de gevolgen van een overstroming.
Elementen die een rol spelen bij de berekening zijn de verwachte situatie in 2050 voor het
aantal inwoners en de economische waarde, de snelheid van overstromen en hoe hoog
het water komt. Hierdoor kunnen dijken verschillende normen krijgen. Daar bovenop wordt
extra en gericht geïnvesteerd in gebieden met een risico op veel slachtoffers en grote
economische schade. Vitale en kwetsbare infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen en
ziekenhuizen, krijgen extra aandacht.
Op www.lobvangennep.nl staan andere veel gestelde vragen en antwoorden. Staat jouw
vraag er niet bij? Mail dan naar info@lobvangennep.nl. Daarnaast zijn we ook te
bereiken via 088 – 88 90 100.
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E info@lobvangennep.nl
T 088 – 88 90 100
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