Middelaar, 05 mei 2020
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Van de gemeente Mook en Middelaar
In afschrift aan de leden van de gemeenteraad
Geacht College,
In deze Corona-tijd is het stil rondom de plannen inzake de ‘Lob van Gennep’.
Maar dat houdt niet in dat wij als bewoners achteroverleunen tot het onzalige
virus haar biezen heeft gepakt en we hier na deze intelligente lock-down moeten
constateren dat we nog hogere dijken met een schuif of met meerdere
inlaatdrempels hebben gekregen op initiatief van de Stuurgroep Lob van
Gennep.
SBH, onze Stichting Belangenbehartiging Hoogwaterbescherming (VenZelderheide, Ottersum, Milsbeek, Plasmolen en Middelaar) die is ontstaan uit
het burgerinitiatief ‘Nee tegen de vloedgolf!’ heeft op 20 april jl. een
uitgewerkte zienswijze ingediend met bijlagen van onze technische mensen.
Gezien de recente berichtgeving in de media in het kader van de
klimaatverandering met name over lange periodes van droogte, hadden we
verwacht dat er bij de Stuurgroep ‘Lob van Gennep’ ook sprake zou zijn van
‘voortschrijdend inzicht’, mede op initiatief van de provincie Overijssel/het
Interprovinciaal overleg.
Namelijk niet alleen vrees voor hoog water maar ook zorg voor te droge oevers
–de huidige en toekomstige klimaatverandering duidt op extremen - dus op naar
een intelligente Lob down hadden we verwacht, maar helaas.
Vele zienswijzen zijn ingediend en binnen niet al te lange tijd mogen we
antwoord op deze zienswijzen verwachten.
Op 13 september 2018 besloot uw gemeenteraad tot deelname aan het vervolg in
het MIRT project, met een duidelijk voorbehoud: deelname voor wat betreft
nader onderzoek.
Uw raad wil de keuze van het Waterschap/Projectteam afwachten, een keuze die
men einde 2020 verwacht en bij toetsing van die variant zal de veiligheid van de
inwoners voorop staan, zo lazen we in voornoemd raadsbesluit. Een keuze die
o.i. echter niet door het Waterschap/Projectteam wordt gemaakt maar door de
Stuurgroep waarin ook de gemeente Mook en Middelaar vertegenwoordigd is.
In de Gemeentewet worden de taken omschreven van de gemeenteraad. Op
hoofdlijnen zijn dat er drie: volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle.
Inwoners en bedrijven zijn gebaat bij bescherming tegen hoogwater. Hier ligt

naar onze stellige overtuiging een taak voor de gemeenteraad: de belangen van
inwoners en bedrijven serieus nemen en hen hierin vertegenwoordigen.
Daarnaast dient de gemeenteraad de grenzen aan te geven waarbinnen de
bestuurlijke bevoegdheden mogen worden uitgevoerd. Tenslotte moet de
gemeenteraad erop toezien dat het College haar taken naar behoren uitvoert.
Een schuif van pakweg ruim 300 meter in een extra hoge dijk, die op elk
willekeurig moment opengezet kan worden of met meerdere inlaat drempels,
onder graaft de fundamentele veiligheidsnorm van een overstromingskans van 1
keer in de 300 jaar. En met name voor Plasmolen, Middelaar – gelegen in het
diepste gebied van de Lob van Gennep- met desastreuze gevolgen.
Gezien het bovenstaande onze vragen aan uw College:
- wanneer wordt de gemeenteraad van Mook en Middelaar daadwerkelijk in het
besluitvormingsproces betrokken?
- hoeveel invloed heeft de gemeenteraad op het proces van besluitvorming?
- komen er stukken over de Lob van Gennep ter besluitvorming in de raad?
- welke bevoegdheid heeft de portefeuillehouder van de gemeente in het proces?
- op welk moment in het proces dient uw college/ de portefeuillehouder
verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad, aan onze
volksvertegenwoordigers, aan de stem van het volk?
Graag vernemen wij dus van uw college hoe het besluitvormingsproces in uw
gemeente is vastgelegd.
Verder, op korte termijn zullen wij uw college, u allen informeren over onze
ingediende zienswijzen met name met betrekking tot doel, nut en noodzaak van
het beoogde waterbergende gebied de Lob van Gennep waarbij ook ruime
aandacht voor de verregaande consequenties voor de kern Mook.
Mocht uw college vragen hebben naar aanleiding van ons schrijven, neemt u dan
contact op met ondergetekende. Uiteraard is SBH ook bereid tot
overleg/informatie uitwisseling met de raadsfracties van de verschillende
partijen.
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