
Werkatelier 2
Data: 

• 4 november: Ven-Zelderheide

• 5 november: Ottersum

• 10 november: Milsbeek

• 11 november: Middelaar

Locatie: ‘t Trefpunt te Milsbeek

Tijdblokken: tussen 15:00-21:30 u

NB i.v.m. aanscherping Coronamaatregelen 
hebben de bijeenkomsten van 5, 10 en 11 
november digitaal plaatsgevonden



Programma per tijdblok

Na een korte aftrap gaan we in gesprek over:

1. Laatste ontwikkelingen Lob van Gennep. Tussenresultaten: op weg 
naar gewone dijken

2. Bespreken dijkpaspoort(en) met direct belang voor deelnemers:
• Opbrengst werkatelier 1 en nadere uitwerking

• Bespreken specifieke vragen/aandachtspunten

3. Bespreken eerste aanzet uitwerking kansen/ideeën versterking 
ruimtelijke kwaliteit

4. Afronding
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1. Laatste 
ontwikkelingen Lob 
van Gennep
Tussenresultaten: op weg naar gewone 
dijken
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Tussenresultaten: op weg naar gewone dijken
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Berichtgeving in 
media vanaf 2 
oktober 2020



Tussenresultaten: op weg naar gewone dijken

• Onderzoeken zijn nog gaande

• Vergelijking op basis van 6 
beoordelingscriteria: zie sheets 6-9

• Tussenresultaten wijzen richting 
alternatief Reguliere Dijken als meest 
kansrijk

• Ontwerp voorkeursbeslissing minister 
voor zomer 2021, met mogelijkheid 
voor indienen zienswijze

• Definitieve beslissing minister aan 
einde verkenning (begin 2022)
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Beoordelingscriteria per september 2020
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Beoordelingscriteria per september 2020
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Beoordelingscriteria per september 2020
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Beoordelingscriteria per september 2020
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Betekenis voor werkateliers
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• Volwaardig uitwerken 3  alternatieven is nodig voor afronding onderzoeken

• Nadruk in werkateliers: in detail uitwerken alternatief 1 Reguliere Dijken 
samen met mogelijkheden voor het versterken van de ruimtelijke kwaliteit

• Omgang met alternatieven 2 en 3:
• Bestaande dijktracés: huidige ligging als vertrekpunt en dijkontwerp zoals 

opgenomen in concept werkboek van september
• Nieuwe dijktracés: 

• Vanwege benodigde hoogte: hoge grond oplossing niet meer mogelijk
• Nieuwe dijken nodig: tracés en ontwerp aanname o.b.v. concept werkboek september

• Bespreken tijdens tijdblok



2. Bespreken 
dijkpaspoort(en) met 
direct belang 
deelnemers tijdblok
• Focus uitwerking alternatief 

Reguliere Dijken

• Terugblik werkatelier 1 en nadere 
uitwerking

• Vragen en aandachtspunten
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Terugblik werkatelier 1: dijktracés
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Bespreken dijkpaspoorten

Per dijkpaspoort (relevant voor deelnemers tijdblok):

• Wat was de opbrengst uit werkatelier 1?

• Wat komt uit de nadere uitwerking naar voren? 

• Wat betekent dit? Leidt dit tot een eenduidige tracévariant of blijven 
er meerdere varianten over?

• Wat zijn nog openstaande vragen?

Dit bespreken we aan de hand van kaarten en schetsen
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3. Bespreken aanzet 
uitwerking kansen en 
ideeën versterking 
ruimtelijke kwaliteit
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Bespreken aanzet uitwerking kansen/ideeën

Dit bespreken we aan de hand van kaarten en schetsen
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4. Afronding

• Wat vonden jullie goed?

• Wat kunnen we de volgende keer anders doen?

• Andere vragen?
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