
Omgevingswerkgroep 
breed

25 november 2021



• Graag uw microfoon uitzetten.
• Camera’s mogen aanblijven, zo kunnen we elkaar wel zien.
• Na elk onderwerp op de agenda is er ruimte voor vragen.
• Bij vragen:
• Plaatst u uw vraag in de chat.
• Of u drukt op knop ‘Raise your hand’ (knop onderin overzicht ‘Participants’).

• Het projectteam houdt de vragen en reacties in de gaten. 
• Aan het einde van elk onderwerp geeft gespreksleider vragenstellers om 

en om het woord. Als u het woord krijgt, zet u uw microfoon aan (daarna 
uw microfoon weer uit). 
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Vergaderafspraken



Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Lopende en geplande onderzoeken
3. Ontwerp-Voorkeursbeslissing en zienswijzen
4. Participatie in de planuitwerkingsfase 
5. Thema Erfgoedstrategie
6. Thema Landschaps- en 

groencompensatieplan
7. Afronding plenair deel (circa 20.30 uur)

Mogelijkheid om na te praten en vragen te 
stellen (tot 21.00 uur).
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Opening en mededelingen



• Verslag brede OWG d.d. 8 april 2021.
• Veldbezoek bestuurders d.d. 13 oktober 2021.
• Opgave Milsbeekse Uiterwaard (RWS) voor verbeteren 

ecologische waterkwaliteit wordt ondergebracht bij Lob van 
Gennep.
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Mededelingen
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Lopende en geplande onderzoeken



Flora en fauna onderzoek
• Doel: inventarisatie voorkomen 

beschermde dier- en 
plantensoorten in het gebied.

• Quick scan afgerond => op 
welke soorten moet het 
onderzoek zich richten.

• Uitgebreid natuuronderzoek 
medio 2021 gestart: jaar-rond.
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Onderzoeken ter voorbereiding op 
planuitwerking (1) 



Bomenonderzoek
• Doel: inventarisatie 

bomenbestand en bijzondere / 
monumentale bomen inclusief 
vitaliteit.

• Op basis van luchtfoto’s en 
veldbezoek.
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Onderzoeken ter voorbereiding op 
planuitwerking (2) 



Grondonderzoek
• Technisch en milieukundig 

onderzoek.
• Doel: inzicht krijgen in de 

draagkracht / stevigheid van de 
bodem en de eventuele 
aanwezigheid van verontreinigingen 
in de bodem.

• Vanaf oktober 2021 tot medio 2022 
met sonderingen, handmatige en 
mechanische grondboringen en 
grondradar en laboratorium 
onderzoek.

• Onderzoek naar hergebruik 
vrijkomende grond.

9

Onderzoeken ter voorbereiding op 
planuitwerking (3) 



Archeologisch onderzoek 
• Doel: inventarisatie voorkomen 

archeologische waarden in de 
ondergrond.

• Bureau onderzoek MER: wat is al 
bekend en aanvullen.

• Verkennend onderzoek start 
binnenkort met aanvulling 
bureauonderzoek.

• Karterend onderzoek.
• Eindadvies:

• Behoud mogelijk
• Archeologische begeleiding bij 

uitvoering 
• Opgraven 10

Onderzoeken ter voorbereiding op 
planuitwerking (4) 



Cultuurhistorisch onderzoek 
• Doel: inventarisatie voorkomen 

cultuurhistorische waarden. 
• Bureau onderzoek MER: wat is 

al bekend en aanvullen 
=>Maatregelen gericht op 
waterbeheersing.
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Onderzoeken ter voorbereiding op 
planuitwerking (5) 
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Ontwerp-Voorkeursbeslissing en zienswijzen



• Zienswijze periode van 11 juni t/m 22 juli.
• Totaal 36 zienswijzen 

• Waarvan 3 identiek à dus 34 unieke 
zienswijzen.

• Onderwerpen
• Steun voor keuze voor Reguliere Dijken, 

waterveiligheidsnorm, status rivierbed, 
groencompensatie, schade en schade 
vergoeding.

• Planning
• Voorjaar 2022: Vrijgeven Nota van antwoord 

door minister, als bijlage bij voorkeursbeslissing.

• Advies Commissie m.e.r.
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Zienswijzen Ontwerp-Voorkeursbeslissing



• Verkenning wordt afgerond, 
overgang naar planuitwerking.

• Voorkeursbeslissing inclusief 
bijlagen: kaarten, MER, passende 
beoordeling en Nota van Antwoord. 

• Minister neemt voorkeursbeslissing 
en maakt dit bekend. 

• Geen zienswijzen mogelijk.
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Voorkeursbeslissing
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Participatie in de planuitwerkingsfase



• In vroeg stadium omgeving betrekken 
met als doel:

• Een beter plan maken.
• Informeren over opgave en plannen.
• In gesprek blijven en terugkoppelen.

• In verkenningsfase 4 rondes 
gebiedsparticipatie om ideeën, 
oplossingsrichtingen, initiatieven en 
aandachtspunten in te brengen.

• Door deelname aan: informatieavonden, 
omgevingswerkgroepen, werkateliers, 
keukentafelgesprekken en spreekuren.
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Terugblik participatie verkenningsfase



Wat, waarom en hoe?
• Verder in detail uitwerken van 

voorkeursbeslissing ‘Reguliere Dijken’ en 
vastleggen in projectbesluit.

• Doel participatie: het best mogelijke plan 
realiseren door belanghebbenden en 
belangstellenden gelegenheid bieden 
betrokken te worden bij de 
totstandkoming van het projectbesluit.

• In 3 rondes gebiedsparticipatie:
• Uitwerkingsronde – deel 1: ‘het wat’.
• Uitwerkingsronde – deel 2: ‘het hoe’.
• Zienswijzeronde op projectbesluit.
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Participatie planuitwerkingsfase (1)



Welke participatiemethoden blijven?
• Omgevingswerkgroepen (aangepaste 

vorm)
• Werkateliers (aangepaste vorm)
• Keukentafelgesprekken
• (Inloop)spreekuren
• Informatiemarkten voor inwoners
• Informatiebijeenkomsten voor colleges 

en raden
• Zienswijzeronde
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Participatie planuitwerkingsfase (2)



Welke communicatiemiddelen blijven?
• Website (informatie, verhalen, 

video’s)
• Sociale media
• Digitale nieuwsbrieven
• Huis-aan-huisbladen
• Bewonersbrieven
• Persberichten / persgesprekken
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Participatie planuitwerkingsfase (3)



Nieuw t.o.v. de verkenningsfase: participatie over:
• (Delen van) het dijktraject en ruimtelijke maatregelen:

• Doel: verder in detail uitwerken dijkontwerp en ruimtelijke maatregelen.
• Met: omwonenden, grondeigenaren van een deel (straat of buurt) van het dijktraject. 
• In: (mini) werkateliers.

• Specifieke thema’s:
• Doel: ontwikkelen integrale aanpak, die aansluit bij beleving van omgeving.
• Met: representatieve groep specialisten, inwoners, ondernemers.
• Over oa: cultuurhistorisch erfgoed, compensatieplan voor landschap en groen, recreatie, 

infrastructuur.

• Het projectbesluit:
• Formeel inspraakmoment. 
• Voor alle belanghebbenden en belangstellenden.
• Tijdens de zienswijzeperiode zijn er informatiemarkten.
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Participatie planuitwerkingsfase (4)



Aangepaste rol omgevingswerkgroepen
• Vanwege focus op uitwerking 

dijkontwerp en ruimtelijke maatregelen.
• Van zes omgevingswerkgroepen naar één 

brede omgevingswerkgroep:
• Brede omgevingswerkgroep fungeert als 

werk- en klankbordgroep.
• Op agenda: proces om te komen tot 

projectbesluit, resultaten (op 
hoofdlijnen) uit themabijeenkomsten en 
werkateliers.

• Twee keer per jaar bijeen.
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Participatie planuitwerkingsfase (5)
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Thema erfgoedstrategie



• Doel: een gezamenlijk beeld ontwikkelen over erfgoed in 
projectgebied op en nabij de waterkering
• Op basis van een breed gebiedsbeeld
• Wens van inwoners en Q-team
• Verschillende ideeën en initiatieven al opgehaald

• Gebruik makend van bestaande en nieuwe documenten:
• Groencompensatieplan, archeologie en cultuurhistorie
• Beknopte biografie voor landschap en cultuurhistorie in de Lob van Gennep.
• Leidende Principes Ruimtelijke Kwaliteit Lob van Gennep.
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Thema erfgoedstrategie (1)



• Betrokken partijen: 
• Bewoners
• Rijksdienst voor cultuurhistorie en erfgoed
• Staatsbosbeheer
• Provincie Limburg
• Gemeenten Gennep en Mook en Middelaar
• Q-team

• Voor de zomer van 2022 gereed.
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Thema erfgoedstrategie (2)
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Wat verstaan we onder erfgoed

Cultuurhistorie
(inclusief het 
landschap)

Aardkundige 
waarden

Archeologie

raak
vlak

Voorbeelden raakvlakken:
Genneperhuis
Circumvallatielinie

Erfgoed



• Cultuurhistorisch en landschappelijk erfgoed uit verschillende tijdvakken
• Vaak zeer subtiel aanwezig
• Bijzondere landschappelijke opbouw en strategische ligging: strijd, leven 

met water, grenslandschap 
• In verschillende tijdsvakken tot expressie, zoals Romeinse tijd, 80 jarige 

oorlog, WOII

Gebied kent rijk verleden

Maasheggen Maas waterkeringen Dorpen op rivierduinen; 
Oud cultuurlandschap 
met bijzondere natuurwaarden

N271 Restant 
historische 
rijnloop

Grootschalig 
landbouwgebied

Zandwinning
I.c.m. 
natuurontwikkeling 
Koningsven

Jonge ontginningen Koningsven StuwwalStuifduincomplexenMaas- en Niersdal
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Globale tijdlijn

• Voormalige 
vlechtende  rijnloop 
en kruising met de 
Maas 

• afzetting grind, 
zand en klei

• Opwaaiende 
rivierduinen

Pleistoceen Holoceen Romeinse tijd 
800 v c - 500 n c

Middeleeuwen 
500 -1500

Vroegmoderne tijd 
1500 - 1800

Moderne tijd 1800- 1950

• Barrière afvoer water; 
• verlanding en vervening 

geulen, ontstaan 
Koningsven

• Ontstaan 
Nederzetting
en wegen

• Maasheggen?

• Groei kernen en 
aanleg nieuwe 
infrastructuur

• Verdere 
schaalvergroting 
landschap / 
ruilverkaveling

• Verdere 
bedijkingen, 
teruggang ruimte 
winterbed en 
delfstofwinning

• Herinrichting 
Koningsveen in 
combi met 
zandwinning

• Start 
occupatie op 
hogere delen 
kleinschalige
ontginningen

• Start 
bedijkingen en 
daarmee 
markering 
ligging op 
overgang van 
onbedijkte 
naar bedijkte 
Maas

• 80 jarige 
oorlog 

• Circumvallatie 
linie

• Napoleonswegen
• Industriële 

revolutie, 
• Kanalisatie maas, 

baken bomen, 
• sluiten Beerse 

overlaat 
• Ontginning 

Koningsveen
• WOII Marketgarden

Prehistorie 
800 v C

• boeren en 
jagers

• pm



kruisingen met te verwachten 
archeologische relicten
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Gennep - Mook
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• Geomorfologische ontstaansgeschiedenis en strategische ligging als basis
• Bouwen aan het landschap vanuit cultuurhistorisch besef 
• Zoeken naar plekken om verschillende tijdsvakken zichtbaar te maken
• Specifiek voor dijkversterking 
• Denken vanuit menselijke maat en subtiliteit
• Voorkeur voor terughoudende landschappelijke ingrepen
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Eerste noties (1)



• Focus op Genneperhuis en Circumvallatielinie en WOII
• Kijk naar koppeling met (bestaande) recreatieve structuren > 

Bloemenstraat als ‘erfgoed-as’
• Aansluiten bij bestaande informatie in gebied:
• infoborden, luisterkeien, routes, app archeo speerpunten

33

Eerste noties (2)
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Romeinse villa, St. Jansberg: ‘Letterlijke’ 
reconstructie
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Groenlo, Franse Schans (1726): levend erfgoed
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Kazemat, Diefdijk 20e eeuw: Beleefbaar maken 
door weghalen



Planning project en rol erfgoedstrategie 
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Voorkeursbeslissing

Planning Lob van Gennep

Ontwerp-
voorkeursbeslissing

20212019 Q2 Q12022

Afronding 
project

20242023 2026

Start realisatieStart planuitwerkingStart verkenning

Erfgoed Werksessie 1 Erfgoed Werksessie 2

Instemming SG  
erfgoedstrategie
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Thema Landschaps- en groencompensatieplan



Ruimtelijke principes

• Integraal plan dijkversterking en 
ruimtelijke maatregelen.
• Daarmee werken we aan een 

versterking van de ruimtelijke kwaliteit 
in de Lob van Gennep.
• Maar: op onderdelen ontkomen we er 

niet aan dat we natuur / landschap 
raken à dit gaan we compenseren.
• Om dit uit te werken:
• Stellen we een landschapsplan op.
• Waar het groencompensatieplan 

onderdeel van uitmaakt. 39

Aanleiding
Landschapsplan
Lob van Gennep

Groencompen-
satieplan

Samen met bevoegde 
gezagen èn omgeving



Huidige beplantingsstructuur



Zoekgebied versterken 
structuur Maasheggen

KRW natuurontwikkeling
Milsbeekse Uiterwaard

Landschaps- en 
natuurherstel
rivierduin

Beekherstel 
monding Kroonbeek

Zoekgebied versterken structuur 
Maasheggen, groene dorpsrand 

en natuurontwikkeling

Huidige beplantingsstructuur inclusief
maatregelen voorkeursbeslissing



Zoekgebied versterken 
structuur Maasheggen

KRW natuurontwikkeling
Milsbeekse Uiterwaard

Landschaps- en 
natuurherstel
rivierduin

Beekherstel 
monding Kroonbeek

Zoekgebied versterken structuur 
Maasheggen, groene dorpsrand 

en natuurontwikkeling

Naar een landschapsplan

+
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Dijktracé Mook – Middelaar 
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Rivierduinen Milsbeek
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Henakker Ottersum
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Sportvelden Ottersum



Kleefseweg Ottersum ter hoogte van Maria 
Roepaen
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• Nationaal: wet natuurbescherming (Wnb 2017).
• Provincie: provinciaal omgevingsplan met verordening en 

beleidsregel natuurcompensatie.
• Gemeenten: verordeningen en beleidsregels.

• Deze kaders bepalen wat, wanneer en in welke mate 
gecompenseerd moet worden.
• Insteek: compensatieopgave realiseren binnen grondgebied beide 

gemeenten.
• Aandachtspunt beleidsregel natuurcompensatie Limburg.
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Compensatie: wettelijke kaders



Planning landschapsplan en groencompensatie
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Voorkeursbeslissing

Planning Lob van Gennep

Ontwerp-
voorkeursbeslissing

20212019 Q2 Q12022

Afronding 
project

20242023 2026

Start realisatieStart planuitwerkingStart verkenning

Jaarrond onderzoek flora-fauna

Ontwerp 
Projectbesluit

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stappen:
1. Uitwerken landschapsplan
2. Uitwerken gevolgen dijkversterking
3. A Uitwerken compensatiemaatregelen en -plan

B Eventueel bijstellen compensatieplan

Projectbesluit



• Toewerken naar gedragen landschapsplan en groencompensatieplan.
• Met bevoegde gezagen: vanwege formele rol in besluitvorming.
• Èn door omgeving te betrekken: om tot gedragen plan te komen met:
• Ideeën en suggesties meenemen uit (keukentafel)gesprekken.
• Lokale belangenpartijen: Animo, IVN Niers en Maas, VNC, LLTB afdeling.
• Dorpsraden.
• Terreinbeheerders: Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten.
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Aanpak landschapsplan–compensatieplan: proces / 
participatie
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Afsluiting plenair deel



• Informeren over besluit voorkeursbeslissing.
• Volgende bijeenkomsten brede omgevingswerkgroep: voor-

en najaar 2022.
• Degene die zich aanmelden voor de brede OWG zullen in 

voorjaar uitnodiging ontvangen.
• Aanmelden via info@lobvangennep.nl
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Afsluiting



• Inventariseren 
openstaande vragen

• Bespreken vragen
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Openstaande vragen tot 21.00 uur



Bedankt voor 
jullie aandacht!


