
     

Lob van Gennep op weg naar 
besluitvorming in 2021
In 2020 zijn belangrijke stappen gezet in de verkenning Lob van Gennep. In dit artikel geven we een 
overzicht van wat er het afgelopen jaar is gerealiseerd, en schetsen we een vooruitblik naar 2021.

Contact
Je kan contact met ons opnemen via info@lobvangennep.nl. Ook kan je ons volgen 

op Facebook (‘Lob van Gennep’), Twitter (@LobvanGennep) of Instagram 

(@lobvangennep). En via www.lobvangennep.nl/agenda kom je te weten wanneer 

de volgende inloopspreekuren gepland zijn.

 

2021: toewerken naar de 
voorkeursbeslissing
Medio 2021 neemt de minister een ont-

werp-voorkeursbeslissing, die ter inzage 

gelegd zal worden en waarop mensen een 

zienswijze kunnen indienen. Daarna wordt 

de verkenningsfase afgerond met een 

voorkeursbeslissing van de minister van 

Infrastructuur en Waterstaat.

Verder met de werkateliers en omge-

vingswerkgroepen

De inbreng en suggesties die tot nu toe zijn 

opgehaald in de werkateliers en omge-

vingswerkgroepen worden verwerkt in de 

diverse werkboeken. Hopelijk is het in janu-

ari mogelijk om fysiek bij elkaar te komen 

om de uitwerking van de alternatieven af te 

ronden. Dit gebeurt op basis van een visie 

waarin wordt aangegeven wat er op het 

gebied van ruimtelijke kwaliteit wordt 

nagestreefd. Samen met de inbreng van 

mensen tijdens de werkateliers en omge-

vingswerkgroepen volgt voor elk deelge-

bied de benadering voor de dijkversterking: 

landschapsvormend (de dijk is een nieuwe 

laag en voegt iets toe aan het landschap) of 

landschapsvolgend (aansluiten op bestaand 

reliëf van rivierduinen, steilranden en hoge 

gronden). Ook levert de inbreng een mooie 

oogst van kansrijke maatregelen op om de 

ruimtelijke kwaliteit van het gebied te 

behouden en te versterken. 

Opstellen milieueffectrapport

Een milieueffectrapport brengt de effec-

ten van de drie alternatieven op milieu en 

leefomgeving in kaart, in vergelijking met 

de huidige situatie. Het milieueffectrap-

port is sinds het midden van de jaren ’80 

een verplicht onderdeel van de besluitvor-

ming bij projecten over grote ruimtelijke 

ontwikkelingen. Het doel van de procedu-

re milieueffectrapportage is om de milieu-

effecten van een project volwaardig mee 

te wegen in de besluitvorming.

Ontwerp-voorkeursbeslissing ter inzage

Zodra de alternatieven zijn uitgewerkt en 

de onderzoeken zijn afgerond, wordt de 

ontwerp-voorkeursbeslissing opgesteld. 

Naar verwachting zal de minister voor de 

zomer van 2021 - na advies van de stuur-

groep - de ontwerp-voorkeursbeslissing en 

het milieueffectrapport ter inzage leggen. 

In eenvoudige woorden is dat de voorlopi-

ge of de concept-beslissing. Dan is het 

mogelijk om hierop middels een zienswijze 

te reageren. Daarna geeft de stuurgroep 

een definitief advies aan de minister. Zij 

neemt vervolgens de voorkeursbeslissing, 

naar verwachting in het voorjaar van 2022.

Doorkijk 

Wat gebeurt er zodra het voorkeursalter-

natief bekend is? Vanaf 2022 start de plan-

uitwerkingsfase, waarna naar verwachting 

vanaf 2024 de schop in de grond gaat. In de 

planuitwerkingsfase wordt het voorkeur-

salternatief meer in detail uitgewerkt. Ook 

gedurende deze fase is er intensief contact 

met bewoners en ondernemers uit het 

gebied. Dit leidt tot een ontwerp-project-

besluit, dat ter inzage wordt gelegd. Op 

deze concept-beslissing kunnen mensen 

reageren middels een zienswijze. Tenslotte 

volgt het projectbesluit.

Het beste voor 2021
Als 2020 ons iets geleerd heeft, is het wel dat 

gezondheid voorop staat. Vanuit het project 

wensen wij iedereen daarom veel gezond-

heid, geluk en het allerbeste voor 2021! 

Meer weten? 
Op onze website vind je meer informatie 

over het project en infotekeningen over bij-

voorbeeld de planning, tussentijdse vergelij-

king van de alternatieven. Ook vind je hier 

meer uitleg over de alternatieven middels 

animaties en projectvideo’s. Het laatste 

nieuws krijg je door je te abonneren op onze 

nieuwsbrief via www.lobvangennep.nl.

Lob van Gennep is een gezamenlijk project van het Rijk (Rijkswaterstaat en het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), provincies Limburg, Noord-

Brabant en Gelderland, waterschappen Limburg en Aa en Maas en gemeenten 

Gennep en Mook en Middelaar. Het project is erop gericht om het gebied tus-

sen Mook en Gennep beter te beschermen tegen hoogwater door de huidige 

dijken hoger en sterker te maken, en tegelijkertijd bij extreem hoogwater te 

zorgen voor waterstandsverlaging stroomafwaarts. Het project bevindt zich in 

de verkenningsfase.  

Mijlpalen in 2020
Dit jaar is er een aantal mijlpalen gereali-

seerd. Zo maakte het project begin februari 

bekend dat drie alternatieven uitgewerkt 

worden in de verdere verkenning. In juni 

werd door minister Van Nieuwenhuizen 

besloten dat de status ‘rivierbed’ achter de 

dijken in de Limburgse Maasvallei wordt 

opgeheven. Voor de zomer werd daarnaast 

ook gestart met de werkateliers, waarin 

projectleden met bewoners en onderne-

mers in gesprek gaan over de mogelijke 

inrichting en inpassing van de dijk en de 

directe omgeving. En begin oktober maakte 

het project Lob van Gennep bekend dat het 

alternatief Reguliere Dijken op basis van de 

tussenresultaten het meest kansrijk is. 

Februari: Drie kansrijke alternatieven 

worden uitgewerkt

Begin dit jaar werd duidelijk dat de alterna-

tieven Reguliere Dijken, Verbindende 

Dijken met vaste drempel(s) en Verbindende 

Dijken met waterkerende instroomvoorzie-

ning uitgewerkt worden in de verdere ver-

kenning. Deze alternatieven voldoen alle 

drie aan de doelstellingen van het project: 

het verbeteren van de hoogwaterveilig-

heid, zorgen voor een waterstandsverla-

ging stroomafwaarts en het verbeteren van 

de ruimtelijke kwaliteit. De selectie voor de 

drie alternatieven werd vastgelegd in de 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau, net als 

de te onderzoeken effecten op milieu en 

leefomgeving. Deze notitie vormt het start-

punt voor het opstellen van een milieuef-

fectrapport en hierop zijn door omwonen-

den zienswijzen naar voren gebracht. Een 

reactie op deze ingebrachte zienswijzen 

volgt in de Nota van Antwoord.

Juni: Status rivierbed wordt opgeheven

Met het besluit tot het opheffen van de sta-

tus rivierbed door minister Van 

Nieuwenhuizen (Infrastructuur en 

Waterstaat) eind juni, kwam voor inwoners 

van het gebied duidelijkheid over de tege-

moetkoming van schade bij een overstro-

ming en wordt ruimte voor ontwikkeling 

gecreëerd. Door het opheffen van de status 

kan iedereen in het gebied aanspraak 

maken op de Wet tegemoetkoming van 

schade bij rampen, ongeacht het bouwjaar 

van woningen en bedrijven. Zodra de dijk 

versterkt wordt – voor de Lob van Gennep is 

dat naar verwachting vanaf 2024 – wordt de 

status rivierbed opgeheven. In plaats van 

een individuele vergunningenplicht komt 

een begrenzing van de gebiedsontwikkel-

ruimte. Als de status van rivierbed is verval-

len, hoeven bewoners en ondernemers niet 

meer apart een vergunning voor bouw of 

verbouw aan te vragen bij Rijkswaterstaat. 

Dat is in de huidige situatie, buiten de dorps-

kernen, nog wel het geval.

Juni: Samen aan de slag om het gebied 

aantrekkelijker te maken

Door de coronacrisis was het een uitda-

ging om concreet aan de slag te gaan met 

de inrichting en het ontwerp van de dijk 

en de directe omgeving. Toch is dat gelukt: 

in juni en september konden de werkate-

liers fysiek plaatsvinden en in november 

zijn ze grotendeels digitaal georgani-

seerd. Per deelgebied werd in groepjes 

gesproken over de ontwerpkeuzes die 

gemaakt moeten worden. De deelnemers 

deelden hun kennis en aandachtspunten. 

Zo werd er onder andere gesproken over 

de huidige ligging van de dijk, de ver-

wachte verhoging en verbreding en welke 

dijktracés er mogelijk zijn op plekken 

waar nu nog geen dijken aanwezig zijn 

(bijvoorbeeld in Milsbeek en Ven-

Zelderheide). Ook is gesproken over het 

gebruik van de dijk, de ontsluiting van 

percelen, verbetering van de waterhuis-

houding en aanduiding en impact van 

wandelroutes en fietspaden.

Oktober: Op weg naar gewone dijken

In oktober werd op basis van de tussenre-

sultaten van onderzoeken duidelijk dat 

het alternatief Reguliere Dijken het meest 

kansrijk is als voorkeursalternatief voor de 

Lob van Gennep. Bij dit alternatief wor-

den de dijken verhoogd en versterkt con-

form de wettelijke waterveiligheidsnorm. 

De tussenresultaten tonen aan dat 

Reguliere Dijken de mensen beschermen 

tegen hoogwater conform de waterveilig-

heidsnorm en dat ze bij extreme water-

standen zorgen voor waterstandsverla-

ging stroomafwaarts, waardoor de dijken 

in Brabant en Gelderland minder ver-

hoogd hoeven te worden. Ook is de eerste 

indicatie dat het alternatief Reguliere 

Dijken het minste impact heeft op ruimte-

lijke kwaliteit, milieu en leefomgeving en 

dat dit alternatief het minste kost. Tevens 

kan het alternatief rekenen op draagvlak 

van veel mensen uit het gebied.

De onderzoeken zijn nog niet afgerond, 

maar de verwachting is dat de aanvullen-

de resultaten geen veranderingen zullen 

aanbrengen in de huidige inzichten. De 

verkenningsfase wordt komend jaar zorg-

vuldig afgerond en pas aan het eind van 

de verkenning neemt de minister de voor-

keursbeslissing.

Topic R e g i o m a g a z i n e              N r .  4   2 0 2 018 N r .  4   2 0 2 0               Topic R e g i o m a g a z i n e 19

Presentatie


