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1. Inleiding
Voor het project Lob van Gennep hebben acht overheden in 2019 het initiatief genomen een verkenning uit te voeren. Het project kent drie doelstellingen:
 Het verbeteren van de hoogwaterbescherming in de Lob van Gennep volgens de wettelijke
norm met een overstromingskans van 1/300ste per jaar.
 Het verbeteren van de waterbergende werking van de Lob van Gennep om bij extreem hoogwater te zorgen voor een waterstandsverlaging stroomafwaarts.
 Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in de Lob van Gennep.
Het project Lob van Gennep kent een gefaseerde aanpak volgens de spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De fasering bestaat uit de fasen: verkenning, planuitwerking en realisatie. Februari 2022 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de voorkeursbeslissing vastgesteld en is de planuitwerkingsfase gestart.

1.1 Doel van participatie
Het project Lob van Gennep is al in een vroeg stadium gestart met gebiedsparticipatie. Inbreng
van bewoners en andere belanghebbenden zorgt immers voor betere plannen. Daarnaast is het
van groot belang om de omgeving te informeren over de plannen en de opgave die er liggen voor
het gebied, in gesprek te zijn/blijven en terug te koppelen welke ideeën en suggesties wel of niet
worden meegenomen en waarom.
In de planuitwerkingsfase willen we deze constructieve samenwerking tussen de mensen in het
projectgebied en het project vasthouden en verder uitbouwen.
We blijven de omgeving en belanghebbenden:
 informeren over de inhoud en het proces van het project;
 in staat stellen om tijdig en op zinvolle wijze hun inbreng te leveren. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de diverse werkateliers over maatwerklocaties, spreekuren, themasessies of de formele
inspraakprocedures;
 terugkoppelen over de wijze waarop aangedragen ideeën en suggesties in de plannen zijn
verwerkt en de reden daarvan.
Door dit in nauwe samenwerking met de omgeving te blijven doen, werken we aan (het behoud
van) begrip en draagvlak voor de te nemen maatregelen in het projectgebied. Dit geldt voor zowel bewoners als ondernemers in het gebied als voor bestuurders, overheden en belangenverenigingen. En begrip en draagvlak zorgen voor energie en inspanning. Mensen in het gebied zijn
trots op hun gebied. Ze wonen en werken er graag en zijn daarom erg bereid om mee te denken
aan de inrichting ervan. Door aan de voorkant kennis, zorgen en ideeën op te halen en dit te verwerken in de plannen, verwachten we aan het eind van de planuitwerkingsfase een gedragen
plan en daarmee minder kans op beroepen. Zoals hierboven al staat beschreven: Inbreng van bewoners en andere belanghebbenden zorgt immers voor betere plannen.

2. Participatieplan
Dit participatieplan beschrijft het participatieproces van de planuitwerkingsfase Lob van Gennep
tot aan het vaststellen van het Projectbesluit. Het beschrijft hoe de omgeving, te weten
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belanghebbenden en belangstellenden van het projectgebied1 Lob van Gennep, betrokken en geinformeerd worden.
In de planuitwerkingsfase wordt – samen met de omgeving - de voorkeursbeslissing verder in detail uitgewerkt. Naast dijkversterkingsmaatregelen vormen ruimtelijke maatregelen onderdeel
van het totale, integrale plan. Gebiedsparticipatie heeft daarmee een duidelijke relatie met het
ruimtelijk, technische en planprocedure spoor. Input uit het gebied wordt ingebracht in deze
werksporen en vice versa. Gebiedsparticipatie vormt daarmee de drager van deze werksporen en
de drager voor positieve bestuurlijke besluitvorming in de stuurgroep en in de eigen besturen
van betrokken partijen.

2.1 Werken volgens de Omgevingswet
Dit participatieplan wordt opgesteld volgens de regels uit de Omgevingswet. De Omgevingswet
bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving in één wet. De wet gaat naar verwachting eind 2022 / begin 2023 in. Het project Lob van Gennep werkt reeds vanaf de start van het
project in de geest van deze nieuwe wet. Door al in een vroeg stadium de omgeving bij het project te betrekken en hen te vragen naar gebiedskennis, oplossingsrichtingen en kansen voor het
gebied, ontstaat er meer draagvlak en sluit de planvorming beter aan bij het gebied.
Het uitvoeren van het project volgens de Omgevingswet wil vooral zeggen dat je zorgvuldig het
proces doorloopt en bewust vastlegt welke stappen je zet. Participatie is een belangrijk onderdeel, maar de exacte invulling is maatwerk. In dit plan wordt deze maatwerkaanpak voor de Lob
van Gennep verder toegelicht. Het plan wordt tegelijk met de voorkeursbeslissing met de omgeving gedeeld.

2.2 Terugblik: uitvoering participatieplan Verkenningsfase
In de Verkenningsfase is aan de hand van het Participatieplan Lob van Gennep (versie 25 april
2019) samen met mensen uit het gebied toegewerkt naar een voorkeursbeslissing. Het gebied,
de opgave, kansen en knelpunten zijn verkend en kansrijke oplossingen zijn uitgewerkt. Er hebben vier rondes gebiedsparticipatie plaatsgevonden:
 Informatieronde en belangenscan;
 Oplossingsronde – deel 1;
 Oplossingsronde – deel 2;
 Zienswijzeronde.
Belangstellenden en belanghebbenden hebben in elke ronde ideeën, oplossingsrichtingen, initiatieven en aandachtspunten kunnen inbrengen. Door deelname aan informatieavonden en inloopavonden, maar ook door deelname aan omgevingswerkgroepen of werkateliers. Ook werden
er keukentafelgesprekken en (inloop)spreekuren gehouden en was het project bereikbaar via
website, email en telefoon.
Vanwege de coronapandemie zijn diverse bijeenkomsten niet fysiek doorgegaan, maar zijn alternatieve, online sessies gehouden. Het project was te allen tijde bereikbaar voor suggesties en
vragen.

1

Het projectgebied omvat de vier deelgebieden Middelaar / Plasmolen, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide.
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De verkenningsfase startte april 2019 met de startbeslissing van de minister en is geëindigd met
de voorkeursbeslissing in 2022.

2.3 Participatie in de Planuitwerkingsfase
In de Planuitwerkingsfase wordt de voorkeursbeslissing (VKB) ‘Reguliere Dijken’ verder in detail
uitgewerkt en vastgelegd in een projectbesluit. Het doel van de participatie in deze fase is om
alle belanghebbenden en belangstellenden de gelegenheid te bieden om betrokken te worden
bij de totstandkoming van het projectbesluit. Om zo uiteindelijk het best mogelijke plan te realiseren.
Waarover gaan we met wie participeren en wat willen we ophalen?
Participeren over
(Delen van) het dijktraject:
Hoe wordt het dijktraject vormgegeven
en hoe past het in de omgeving?
Ook zijn er in het projectgebied specifieke uitdagingen, waarvoor maatwerk
geleverd moet worden.
Specifieke thema’s:
Over het gehele project heen zijn er
thema’s die in de Planuitwerkingsfase
nader uitgewerkt gaan worden. Deze
thema’s komen op verschillende plekken
langs het dijktraject voor en dienen
daarom integraal over het hele gebied
opgepakt te worden. Denk bijvoorbeeld
aan recreatie, cultuurhistorie, verkeer,
natuur en groencompensatie.

Het projectbesluit:
Aan het eind van de planuitwerkingsfase
is er een formeel inspraakmoment waarbij men een zienswijze kan indienen op
het ontwerp-projectbesluit. Het projectbesluit beschrijft hoe het project zal worden uitgevoerd.

Met wie?
Omwonenden, grondeigenaren en belanghebbenden.

Per thema een representatieve groep van 10 specialisten, inwoners en ondernemers uit het gebied.
In navolging van de positief ontvangen sessie met
jeugd uit Ottersum, kan
een vervolgsessie over bijvoorbeeld recreatie in het
Niersdal (strandje, wandelroutes) of een sessie met
jeugd uit een ander dorp
worden gehouden.
Alle belanghebbenden en
belangstellenden.

Wat ophalen?
Kennis, kansen, zorgen en
wensen van omwonenden,
grondeigenaren en belanghebbenden. Met als doel het
dijkontwerp verder in detail
uit te werken
Input om te komen tot een integrale aanpak voor deze
thema’s, die aansluit bij de
beleving van de omgeving.

Vragen en verzoeken vanuit
de omgeving die leiden tot
verduidelijking van bepaalde
projectonderdelen, of eventueel zelfs het verbeteren ervan.

Traject in drie rondes
Er vinden drie rondes gebiedsparticipatie plaats:
 Uitwerkingsronde – deel 1;
 Uitwerkingsronde – deel 2;
 Zienswijzeronde.
Ronde
Uitwerkingsronde –
deel 1 “VKB – het wat”

Focus van inbreng
 Uitwerking dijktraject:

Hoe
 Ateliers / werkplaatsen
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(april t/m juli 2022)

Wat is de exacte opgave binnen de VKB
en wat zijn de mogelijkheden?
 Uitwerking thema’s

Uitwerkingsronde –
deel 2 “VKB – het hoe”
(september t/m december 2022)

 Uitwerking dijktraject:
Wat gaan we doen?
 Uitwerking thema’s

Zienswijzeronde

 Zienswijze op projectbesluit

 Keukentafelgesprekken, (inloop) spreekuren
 Brede omgevingswerkgroep
 Informatiebijeenkomst voor
colleges en raden
 Ateliers / werkplaatsen
 Keukentafelgesprekken,
spreekuren
 Brede omgevingswerkgroep
 Informatiemarkt
 Informatiebijeenkomst voor
colleges en raden
 Informatiemarkten
 Indienen van een zienswijze
op projectbesluit en beantwoording daarvan

Participatiemethodieken uit verkenningsfase die behouden blijven:
 Keukentafelgesprekken: gesprekken bij mensen thuis.
 (Inloop)spreekuren: momenten waarop geïnteresseerden hun vragen kunnen stellen aan en
kennis kunnen delen met het projectteam, dat op locatie werkt.
 Informatiemarkten: de klassieke manier van interactie tussen project en omgeving. Aan de
hand van informatiepanelen en/of presentaties wordt informatie toegelicht en worden gesprekken gevoerd.
 Informatiebijeenkomsten voor colleges en raden: toelichting van stand van zaken door projectteam aan politieke stakeholders en uitwisseling van kennis en geluiden uit het gebied.
 Zienswijzeronde: in de Planuitwerkingsfase wordt de voorkeursbeslissing verder in detail uitgewerkt en vastgelegd in een Projectbesluit. In het Projectbesluit wordt aangegeven en gemotiveerd hoe de participatie is verlopen. Hoe zijn partijen betrokken, wat is het resultaat
van de participatie? Het ontwerp-Projectbesluit wordt, samen met de benodigde vergunningen en andere besluiten ter uitvoering van het Projectbesluit, ter inzage gelegd. Dit is naar
verwachting in 2023 en zal vooraf via de geëigende kanalen bekend worden gemaakt. Gedurende een periode van 6 weken kan iedereen die dat wenst een zienswijze op het Projectbesluit en de overige besluiten indienen. Meer informatie en de planning volgen later. Vervolgens zal het bevoegd gezag op deze zienswijzen reageren in een Nota van Antwoord en indien de zienswijzen aanleiding geven, zal het Projectbesluit hierop worden aangepast. Daarna
zal het definitieve Projectbesluit door het bevoegd gezag worden vastgesteld.

Aangepaste en nieuwe participatiemethodieken:
Ateliers / werkplaatsen
Doelgroep: grondeigenaren en/of -gebruikers, omwonenden en ondernemers van een deel
(straat of buurt) van het dijktraject of een locatie waarvoor een maatwerkoplossing nodig is. De
uitwerking gaat om optimalisaties binnen de voorkeursbeslissing, waar bij een aantal locaties ook
verder inzichtelijk gemaakt wordt wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het type waterkering, het medegebruik van bermen, de herontwikkeling van erven et cetera. Deze ateliers /
werkplaatsen kunnen zowel binnen met kaarten als buiten wandelend plaatsvinden. Belangrijk is
om buiten te checken wat binnen bedacht is en vice versa.
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Voor bepaalde maatwerklocaties, zoals de sportvelden bij Achates en de KRW-maatregel in Milsbeek wordt een op maat gerichte participatie- en communicatie aanpak gemaakt. De maatregelen aldaar zijn van een dusdanig grote omvang dat deze niet in de reguliere ateliers kunnen worden opgepakt.
Opzet: In de uitwerkingsrondes wordt in diverse ateliers het dijktraject met bijbehorende ruimtelijke maatregelen verder in detail uitgewerkt.
Brede Omgevingswerkgroep
Doelgroep: In de Verkenningsfase waren zes omgevingswerkgroepen: Ondernemers, Agrariërs,
Dorpsraden, Middelaar / Plasmolen, Milsbeek en Ottersum / Ven-Zelderheide. In de Planuitwerkingsfase gaan we verder met één brede omgevingswerkgroep.
Opzet: De brede omgevingswerkgroep zal vanuit het brede projectgebied fungeren als klankbordgroep en denkt mee over het proces om te komen tot het projectbesluit. Resultaten en bevindingen uit de ateliers en themasessies worden op hoofdlijnen teruggekoppeld aan de brede
omgevingswerkgroep.
Themasessies
Doelgroep: In deze sessies denkt een beperkt aantal deelnemers vanuit het gebied samen met
specialisten na over de uitwerking van deze thema’s voor de Lob van Gennep. Per thema is een
sessie met andere deelnemers.
Opzet: Over het gehele project heen zijn er thema’s die in de Planuitwerkingsfase nader uitgewerkt gaan worden. Deze thema’s komen op verschillende plekken langs het dijktraject voor en
dienen daarom integraal over het hele gebied opgepakt te worden. Denk bijvoorbeeld aan recreatie (recreatieve routes / ommetjes), cultuurhistorie / archeologie, verkeer, techniek, waterhuishouding (Middelaar), natuur en groencompensatie.
De resultaten uit deze themasessies worden ingebracht in de ateliers / werkplaatsen en staan
ook weer op de agenda van de brede omgevingswerkgroep en maken onderdeel uit van de informatiemarkten.

7

Uitwerkingskader
Tijdens de planuitwerking worden voor onderdelen van het project, zoals de dijkversterkingsmaatregelen, soms verschillende opties uitgewerkt. Om vervolgens een afweging en keuze te kunnen maken tussen verschillende varianten of opties is een uitwerkingskader opgesteld. Het kader
geeft daarnaast richting aan de uitwerking van de ontwerpen; het omvat de aspecten die daarbij
een rol spelen.
Onderstaand overzicht vormt het uitwerkingskader dat bij de start van de planuitwerking in beeld
is om de verschillende varianten en opties met elkaar te vergelijken.
Thema
Hoogwaterveiligheid

Toelichting en concretisering
Het ontwerp moet voldoen aan de wettelijke waterveiligheidsnorm: de
waterkeringen moeten een zodanige bescherming bieden dat de kans op
overstroming niet groter is dan 1/300e per jaar.
Aanvullend wordt gekeken naar de robuustheid en betrouwbaarheid van de
waterkeringen in de situaties dat daadwerkelijk hoogwater optreedt.
Ruimtelijke kwaliteit
Mate waarin het ontwerp bijdraagt aan een verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit, uitgedrukt in de mate waarin het ontwerp voldoet aan de leidende
principes voor ruimtelijke kwaliteit Lob van Gennep
Mate waarin er sprake is van een integrale benadering van de
waterveiligheids- en ruimtelijke opgave
Mate waarin het ontwerp bijdraagt aan belevings-, gebruiks- en
toekomstwaarde: o.a. landschap, cultuurhistorie, recreatie, toerisme,
landbouw, natuur, leefbaarheid/verkeer, ontwikkelingsruimte in het gebied
Ruimte voor de Maas en Mate waarin het ontwerp ruimte creëert voor de Maas en de Niers dan wel zo
Niers
min mogelijk ruimte afneemt
Draagvlak
Mate waarin het ontwerp kan rekenen op begrip en draagvlak bij bewoners en
ondernemers
Mate waarin het ontwerp kan rekenen op bestuurlijk draagvlak bij
samenwerkingspartners
Omgeving/milieu
Mate waarin het ontwerp voor de Milsbeekse uiterwaard en monding van de
Kroonbeek bijdraagt aan de Kaderrichtlijn water doelen.
Beperken van effecten op milieu en leefomgeving, zoals die in kaart worden
gebracht in een op te stellen Milieueffectrapport.
Duurzaamheid, beheer Mate waarin het project op een duurzame wijze is te realiseren
en toekomstvastheid
Mate waarin het ontwerp goed beheerbaar en onderhoudbaar is
Mate waarin het ontwerp ook in het perspectief van toekomstige
ontwikkelingen blijft voldoen of goed aanpasbaar is
Balans tussen kosten en Mate van balans tussen kosten en dekking (aan de hand van kostenraming en
dekking
dekkingsoverzicht)

2.4 Conditionerende processen / conditionering
Parallel aan de verkenning en de planuitwerking vinden de zogenaamde conditionerende processen plaats. Deze processen lopen door, over de faseovergangen heen (verkenning-, planuitwerking- en realisatiefase). Het gaat bijvoorbeeld om het verleggen van kabels en leidingen, uitvoeren van onderzoeken (bijvoorbeeld natuur, bodem, archeologie en explosieven) en het verwerven van gronden. Resultaten uit deze processen zijn van belang voor de verdere detaillering van
het dijkontwerp, en worden vervolgens ook ingebracht in de gebiedsparticipatie.
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Dit zijn immers vaak de eerste werkzaamheden die buiten echt zichtbaar zijn, voordat de schop
daadwerkelijk de grond in gaat om de dijken te versterken en verhogen. Er zijn onderzoekers in
het veld die metingen verrichten, boringen doen en mogelijk overlast veroorzaken. Hierover
dient zorgvuldige participatie (wel of geen toestemming bijvoorbeeld) en communicatie plaats te
vinden, niet alleen met de perceeleigenaren, maar ook met andere omwonenden om te duiden
waarom deze werkzaamheden plaatsvinden en dat een zorgvuldig proces wordt doorlopen.

2.5 Grondverwerving
Ook grondverwerving is een proces dat om een zorgvuldige aanpak met de omgeving vraagt. De
omgeving heeft vaak alle begrip voor het verbeteren van de hoogwaterveiligheid in het gebied,
maar voor grondeigenaren is het wel even slikken als er grond (van hen) nodig is voor de verbreding / versterking van de dijk.
Al in de verkenningsfase zijn brieven gestuurd naar grondeigenaren die mogelijk geraakt worden
door het project Lob van Gennep. Veel van de grondeigenaren hebben we al in werkateliers, omgevingswerkgroepen of keukentafelgesprekken gesproken, maar nog niet allemaal. In de brief
hebben we laten weten dat we in de nabijheid van / op hun gronden plannen hebben voor dijkversterking en dat we in de planuitwerkingsfase (of, indien gewenst, eerder) met ze in gesprek
gaan.
De voorkeursbeslissing geeft een indicatie van de te verwerven gronden. In de planuitwerkingsfase wordt meer in detail duidelijk welke gronden we nodig hebben om de dijkversterking mogelijk te maken of om bijvoorbeeld de verplaatsing van de voetbalvelden te kunnen realiseren. Op
dat moment kunnen we concreter met grondeigenaren om tafel.

2.6 Doorkijk participatie Realisatiefase
Na de vaststelling van het Projectbesluit start de realisatiefase. De start van de realisatie is naar
verwachting voorzien in de loop van 2024. Voor de realisatiefase zal het participatieplan geactualiseerd worden. Dat plan zal dan meer gericht zijn op de omgang met de omgeving tijdens de
voorbereiding en uitvoering van de maatregelen. Daarbij gaat het vooral om het voorkomen/verminderen van bouwhinder.
Dat betekent dat al aan het einde van de planuitwerkingsfase vooruitgekeken gaat worden naar
de bouwcommunicatie. Zowel door het project Lob van Gennep zelf als door de aannemer die
verantwoordelijk is voor de realisatie.

3. Communicatieplan
Onderdeel van dit participatieplan is ook de communicatie: de wijze waarop belanghebbenden
en belangstellenden geïnformeerd worden over het project. De communicatieaanpak voor de
planuitwerkingsfase is hieronder uitgewerkt.
Uitgangspunt
1. De informatievoorziening
over het project op peil houden

Uitleg
De omgeving zowel via online als offline kanalen actief op de
hoogte houden van de stand van zaken van het project. Zo worden
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de website en sociale media kanalen geactualiseerd, blijft de
maandelijkse digitale nieuwsbrief, worden nieuwsberichten in huis
aan huis bladen geplaatst en vinden er o.a. diverse bijeenkomsten
plaats en nieuwe opnames voor Lob Actueel.
2. Mensen centraal stellen

In beeld brengen wat de dijkversterkingsopgave betekent voor
mensen die in het gebied wonen. Zo worden bijvoorbeeld verhalen
van inwoners en ondernemers gedeeld via “Verhalen achter de
dijk”.

3. Bestuurders informeren

Bestuurders worden actief geïnformeerd over de voortgang van
het project. Een (jaarlijks) veldbezoek maakt hier onderdeel van
uit.

4. Samenwerking met HWBP,
WL en andere organisaties
voortzetten

Met de diverse samenwerkingspartners wordt informatie uitgewisseld over de stand van zaken van het project. Daarnaast wordt er
over en weer nieuws gedeeld waar mogelijk.

5. Informatie rondom de voorkeursbeslissing en het projectbesluit delen

Zodra de minister de voorkeursbeslissing en later het projectbesluit neemt, wordt dat kenbaar gemaakt aan de omgeving. Daarbij
wordt ook uitleg gegeven over de betekenis en consequenties van
het besluit.

6. Zichtbaar zijn en mijlpalen
vieren

Er gebeurt veel in een project voordat daadwerkelijk de schop de
grond in gaat. Dit maken we expliciet zichtbaar door bijvoorbeeld
paaltjes te plaatsen waar het nieuwe dijktracé mogelijk komt, actief over de veldonderzoeken te communiceren, verslag te maken
van diverse bijeenkomsten en de media op de hoogte houden via
persberichten of -bijeenkomsten. Mijlpalen vieren we samen met
de omgeving, bijvoorbeeld door middel van een feestelijke dag
met allerlei activiteiten in de overgang naar de planuitwerkingsfase.

4. Bereikbaarheid project Lob van Gennep
Het project is dagelijks bereikbaar via telefoon, online meetings, mail, sociale media of fysiek op
locatie. Dat er meerdere mogelijkheden zijn, maakt het voor inwoners en ondernemers makkelijker om vragen te stellen, ideeën te geven of zorgen te uiten. In de verkenningsfase werd dit buitengewoon gewaardeerd. Met name de keukentafelgesprekken en de (inloop)spreekuren zijn
goed bezocht (zie ook de figuur hieronder). Samen kijken naar een gebiedskaart helpt het juiste
gesprek te voeren. Ook het persoonlijk contact met het projectteam werd gewaardeerd en
zorgde ervoor dat de omgeving met suggesties kwam.
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4.1 Praktische informatie
Meer informatie over het project Lob van Gennep is te vinden op de website www.lobvangennep.nl. Daar staat onder andere de interactieve plankaart van het project.
Het project is verder bereikbaar via info@lobvangennep.nl of 088 – 88 90 354

Plankaart Lob van Gennep

4.2 Colofon
Lob van Gennep is een gezamenlijk project van het Rijk (Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat), waterschappen Limburg en Aa en Maas, provincies Limburg, NoordBrabant en Gelderland en gemeenten Gennep en Mook en Middelaar.
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