Lob van Gennep
Bestuur SL!M naar het Gouvernement
De commissie RLN van het provinciebestuur had op 28-5 de Lob van Gennep op de agenda staan. Het
bestuur van SL!M was uitgenodigd om in de vergadering een toelichting vanuit het gebied te geven.
Deze uitnodiging namen we graag aan. Han de Kreuk en Ronald Starrenburg (secretaris en
voorzitter) waren daarom op 28-5 te gast bij het provinciehuis in Maastricht.
Aan de statenleden van de commissie hebben we toegelicht dat het project veel onrust geeft. Er zijn
zelfs actiegroepen en de emoties lopen soms hoog op. Die onrust begrijpen we, maar tegelijk pleiten we
voor objectieve informatie, rust en respect.
De status “rivierbed” is onbegrijpelijk en de ongelijke behandeling bij schadevergoedingen
onrechtvaardig. Daarom hebben we ook bij de statenleden gepleit voor het opheffen van de bijzondere
status en de beperkingen op de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen. De brief aan de Minister
hierover hebben we uiteraard onder de aandacht gebracht. Aanwezig was de gedeputeerde Carla
Brugman. Zij heeft waterbeleid in haar portefeuille en is tevens lid van de stuurgroep Lob van Gennep.
Nadrukkelijk hebben we aangegeven dat met spoed duidelijk moet worden wat de consequenties zijn
van de Lob van Gennep voor burgers en bedrijven. Het uitblijven van duidelijkheid zal ruimte blijven
geven voor onrust, angst en veronderstellingen. De communicatie rondom het project moet beter.
Inhoudelijke vragen vanuit de commissieleden hebben we kunnen beantwoorden. Opvallend vonden
we dat een deel van de commissieleden niet goed op de hoogte was met de Lob van Gennep of zelfs het
hoogwaterrisico ontkende. Onze oproep om te kiezen op basis van goed onderzoek en concrete
informatie bleek ook daar niet overbodig.

Besluit Minister over de gebiedsstatus
Al tijdens de eerste bijeenkomst in 2019 in Milsbeek over de Lob van Gennep hebben we als SL!M
aangegeven dat de burgers en bedrijven in de Lob van Gennep dezelfde rechten zouden moeten
hebben als elders in Nederland. Het kan niet zo zijn dat we beschermd worden door dijken en
tegelijk in een rivierbed wonen.
Samen met de andere dorpsraden in de Lob van Gennep hebben we een brief gestuurd naar de
Minister van Infrastructuur en Waterstaat met het verzoek de status rivierbed op te heffen. Ook
overheden die betrokken zijn bij de Lob van Gennep hebben zich hiervoor ingespannen. Op 18 juni
maakte de Minister bekend dat de status “rivierbed achter de dijken” komt te vervallen zodra de
werkzaamheden starten om de dijken op wettelijke hoogte te brengen. Daarmee vervallen ook de
beperkingen van de wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen. Dit besluit is een stap in de goede
richting, maar we realiseren ons dat het slechts een bouwsteen is in de discussie over de Lob van
Gennep. Er zal nog veel onderzocht en duidelijk moeten worden voordat er keuzes kunnen worden
gemaakt.
Ronald Starrenburg, voorzitter SL!M

