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Nieuwsbrief Lob van Gennep maart 2020

In deze nieuwsbrief:
Update over indienen zienswijze op NRD
Het indienen van een zienswijze
Projectvideo: welke drie alternatieven gaan we verder uitwerken?

Update over indienen zienswijze op NRD
Eerder is kenbaar gemaakt dat tot en met 24 maart 2020 de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD) Lob van Gennep ter inzage ligt en je een zienswijze naar voren kunt
brengen. Vanuit de omgeving is de vraag gesteld om langer gelegenheid te geven voor het
naar voren brengen van een zienswijze, omdat door de maatregelen in verband met het
Corona-virus mogelijkheden voor onderling overleg worden beperkt.
We begrijpen het verzoek en geven daar gehoor aan:
We gaan coulant om met zienswijzen die na afloop van de termijn worden
ontvangen. Zienswijzen die tot en met 21 april 2020 worden ontvangen, worden
in behandeling genomen.
De NRD en overige informatie zijn nog steeds digitaal in te zien op het Platform
Participatie en onze website. De NRD blijft tot en met 21 april 2020 ter inzage
liggen op de locaties die eerder zijn genoemd. Mochten nieuwe maatregelen
ertoe leiden dat u een locatie niet kunt bezoeken, dan kunt u contact opnemen met
de Directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
telefoonnummer 070 456 89 99. In overleg met u zorgen we er dan voor dat u de
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Voor een mondelinge zienswijze en voor vragen over de procedure kunt u tot en met
21 april 2020 contact opnemen met de Directie Participatie van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat, telefoonnummer 070 456 89 99.

Het indienen van een zienswijze
Als je iets aan wilt vullen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), kun je tot 21
april 2020 een zienswijze indienen. Twee vragen staan daarbij centraal: Worden in jouw
ogen de juiste alternatieven onderzocht? En, onderzoeken we de juiste milieueffecten?
Een zienswijze indienen kan op 3 manieren:
1. Digitaal via het invulformulier.
2. Telefonisch tijdens kantooruren via het telefoonnummer 070 456 89 99.
3. Via de post:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Participatie
o.v.v. 'Lob van Gennep'
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
De antwoorden op veelgestelde vragen over de start van de milieueffectrapportage en het
indienen van een zienswijze, geven wij hier. Denk aan vragen als 'Wat gebeurt er de
komende periode?' en 'Wie beantwoordt mijn zienswijze?'.
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Begin februari 2020 maakte het project Lob van Gennep bekend welke drie kansrijke
alternatieven uitgewerkt worden in de verdere verkenning.
Het gaat om Reguliere Dijken, Verbindende Dijken met vaste drempel(s) en
Verbindende Dijken met waterkerende instroomvoorziening. Onderstaande
projectvideo geeft toelichting over de opgave van het project en de drie kansrijke
alternatieven.

Projectvideo: welke drie alternatieven gaan we verder uitwerken?
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Heb je nog vragen?
E info@lobvangennep.nl
T 088 - 88 90 354
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