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De dorpsraad van Milsbeek, SL!M heeft zich ingespannen voor objectieve en zuivere besluitvorming 

over de Lob van Gennep. Als dorpsraad willen we dat alle aspecten die van belang zijn op tafel 

komen en dat belangen objectief en goed afgewogen worden. De besluitvorming mag niet worden 

gestuurd door oneigenlijke of individuele belangen. 

SL!M is op vele manieren betrokken bij de Lob en de inpassing van de dijk. We kunnen ons niet 

onttrekken aan de indruk dat de discussies over de Lob en de dijk deels worden gedomineerd door 

belangen die weinig relevant zijn. Er gaan oneigenlijke argumenten en onjuiste informatie rond. 

Uiteraard is het goed om met direct aanwonenden te praten over de inpassing van de nieuwe dijk. 

Vooralsnog vertrouwen we er op dat de projectorganisatie een goede afweging maakt tussen de 

hoogwaterveiligheid van het achterliggende gebied en aspecten zoals uitzicht en de invloed van de 

dijk op de tuin. We doen niets af aan dit soort individuele belangen en begrijpen goed dat 

betrokkenen hiervoor opkomen. Het zijn echter individuele belangen die ondergeschikt zouden 

moeten zijn aan hoogwaterveiligheid.  

In de gesprekken over de dijk hebben we daarom aangegeven dat het primaire doel moet zijn de 

bescherming tegen hoog water, rekening houdende met klimaatvoorspellingen. Negeren van het 

veranderende klimaat is in onze ogen buitengewoon onverstandig. We wijzen bijvoorbeeld op de 630 

mm regen die begin oktober in een etmaal in Italië viel. Dergelijke hoeveelheden neerslag waren 

voor het gebied ongekend. 

U maakte onlangs bekend dat (voorlopig) gekozen is voor een normdijk. Weliswaar is de keuze aan 

de minister, maar het lijkt niet waarschijnlijk, dat hiervan zal worden afgeweken. Normdijk klinkt 

geruststellend, maar wij denken dat velen in het gebied zich onvoldoende realiseren welke 

bescherming een normdijk biedt. Dit is met name belangrijk voor de mensen in de laaggelegen 

gebieden. De betrokkenheid van deze dorpsgenoten is naar onze mening onder de maat. We willen 

hiermee niet beweren dat deze mensen geen gelegenheid hebben gekregen zich uit te spreken, maar 

het komt ons voor dat daar tot nu toe beperkt gebruik van is gemaakt. Dit kan leiden tot 

onderwaardering van het belang van deze groep.  

We verzoeken u dringend om de bewoners van de lager gelegen gebieden actiever te informeren en 

met hen in gesprek te gaan, zoals dat ook is gedaan met bewoners aan de dijk.  

Graag gaan we hierover met u in gesprek. 


