Lob van Gennep, hoofdpijndossier of kans?
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van SL!M op 26 november 2013 hebben dorpsgenoten hun zorgen
uitgesproken over de Lob van Gennep. SL!M heeft destijds met de betrokkenen gesproken en
geconstateerd dat er sprake was van terechte zorgen. Omdat het niet aan SL!M is om de
dorpsgenoten hierover duidelijkheid te geven heeft SL!M de zorgen op 16 januari 2014 schriftelijk
voorgelegd aan het college van B&W van Gennep. Daarbij is verzocht om duidelijkheid te geven over
de Lob van Gennep. We zijn ruim 5 jaar verder en maken een tussenbalans op.
In de loop van de jaren zijn er antwoorden op tafel gekomen en heeft SL!M veel overleg gehad over de
Lob van Gennep. Antwoorden die werden gegeven riepen nieuwe vragen op. Het bleek een taaie en
complexe materie. Door SL!M is in 2015 een bijeenkomst georganiseerd waarin de gemeente, het
Waterschap en Rijkswaterstaat hebben getracht om de onduidelijkheden weg te nemen. Ook heeft de
gemeente in 2016 in het weekblad “1Gennep” drie artikelen gepubliceerd over de Lob van Gennep.
In mei 2018 is het meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT-rapport)
gepubliceerd waarin staat dat er onderzoek nodig is
om te bekijken of de bergende werking van het gebied
geoptimaliseerd kan worden. Daarbij moet worden
gekeken naar hoogwaterbescherming in het gebied zelf
en benedenstrooms. Dit onderzoek is een gezamenlijk
project geworden van gemeenten Gennep en Mook en
Middelaar, waterschappen Limburg en Aa en Maas,
provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland en
het Rijk (Rijkswaterstaat en het Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat). Zij zijn de
initiatiefnemers. Waterschap Limburg treedt namens
de samenwerkende overheden op als trekker van de
verkenning. Een stuurgroep en een projectgroep Lob
van Gennep zijn ingesteld. Een belangrijke opdracht bij
de verkenning is om draagvlak te krijgen bij de
bewoners van het gebied. Een website is opgezet en er
is bijvoorbeeld een factsheet uitgebracht (zie kader).

In de factsheet “Deltaprogramma Maas Lob van Gennep” wordt de lob in juni
2019 als volgt beschreven.
Cruciale schakel in Maas door waterbergende
functie: Het gebied is van origine

onderdeel van het rivierbed. Door zijn
lage ligging heeft het gebied een
waterbergende werking. De huidige
dijken stromen bij piekafvoeren hoger
dan in de jaren 1993 en 1995 - dus bij
extreem hoog water - over. Dan stroomt
water van de Maas het gebied in. De
hoogwaterpiek wordt als het ware
‘geparkeerd’, waardoor stroomafwaarts
sprake is van lagere waterstanden. Als het
kritische hoogwater voorbij is, loopt het
gebied weer leeg. De Lob van Gennep
speelt hierdoor een belangrijke rol bij
hoogwaterbescherming stroomafwaarts.
Om deze reden is in het Nationaal
Waterplan vastgelegd, dat de Lob van
Gennep behouden blijft voor het
rivierbed.

De dorpsraden in het gebied van “de Lob” werken
hierbij samen en hebben de werkgroep “Lob van
Gennep” opgericht. In deze werkgroep komt veel eigen
deskundigheid samen. De werkgroep is onafhankelijk
en geen verlengstuk van de projectgroep “Lob van
Gennep”. In deze fase wordt vooral de informatie verzameld voor een later standpunt van de
dorpsraden.

De afgelopen periode zijn door de projectgroep Lob van Gennep informatieavonden georganiseerd. In
plaats van breed draagvlak hebben de informatieavonden veel commotie, verzet en onbegrip
opgeleverd. Het bestuur van SL!M maakt zich zorgen over de commotie die is ontstaan. Noodzaak en
uitgangspunten bij oplossingen die door de projectgroep zijn gepresenteerd waren blijkbaar
onvoldoende bekend of worden zelfs bestreden. Voor veel betrokkenen kwamen de gepresenteerde

oplossingen als donderslag bij heldere hemel. Vooral de mededeling dat eventuele schade als gevolg
van overstromingen slechts ten dele of bij een groep mensen helemaal niet wordt vergoed hakte er
flink in.
Het bestuur van SL!M meent dat er door de overheden weliswaar veel informatie is verstrekt, maar
dat belangrijke informatie ontbreekt. Hierover zijn we eind september in gesprek gegaan met de
voorzitter van de stuurgroep, de dijkgraaf Patrick van der Broeck. Wethouder Rob Peperzak was
hierbij. Heel in het kort hebben we de dijkgraaf verzocht om met de informatievoorziening over de Lob
van Gennep een nieuwe start te maken. Begonnen moet worden om de grilligheid van de Maas beter
uit te leggen. Ook de aspecten die burgers en bedrijven raken moeten beter worden onderzocht. Pas
als deze zaken duidelijk zijn kan aan de inwoners van (en bedrijven in) de Lob worden gevraagd om
mee te denken over oplossingen. Tot die tijd moeten deze geparkeerd worden. Ook hebben we
duidelijk gemaakt dat we wantrouwen en desinformatie een groot probleem vinden. Er zijn beelden
ontstaan die niet op onderzoek of feiten zijn gebaseerd. Een deel van de burgers zit met deze beelden
in de loopgraven. Zelfs goedwillende vrijwilligers die zich inzetten voor duidelijkheid worden met
wantrouwen bekeken. We vinden dit zeer ongewenst. Als bestuur van SL!M vinden we dat keuzes op
basis van onderzoek en feiten moeten worden gemaakt en niet op basis van emotie. Dat neemt niet
weg dat we de schrik en emotie kunnen begrijpen. Ook aan de gemeenteraad hebben we dit gemeld.
Belangrijk is ook dat burgers zich bij hun zorgen gehoord kunnen voelen door de politiek.
Aan SL!M wordt regelmatig gevraagd welke oplossing wij het beste vinden. Vooralsnog vinden wij dat
er niets te kiezen valt zolang de duidelijkheid over belangrijke aspecten ontbreekt. Wij roepen
iedereen op om aan te dringen op die duidelijkheid en in de tussentijd geen onjuiste informatie te
verspreiden. We hebben er vertrouwen in dat de stuurgroep en de projectgroep ons signaal goed
oppakken.
Ronald Starrenburg, voorzitter SL!M

