Geacht college B&W Mook en Middelaar,
SBH vraagt u met klem: Koester onze democratie, onze lokale democratie.
In deze corona-tijd is het stil rondom de plannen voor 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 stilzwijgend hoge dijken met een
schuif in de dijk hebben gekregen.
Wij als SBH vroegen uw college op 5 mei jl. om de besluitvormingsprocedure
met betrekking tot de ‘Lob van Gennep’, we kregen keurig een
ontvangstbevestiging op 7 mei jl. maar nog geen antwoord.
Geen probleem, want uw college constateerde toen blijkbaar: we moeten eerst
onze raadsleden informeren middels het verstrekken op 7 mei jl. van een
document wat SBH al lang bekend was uit de Gennepse politiek. Gewoon
eenzelfde exemplaar wat naar onze mening de democratie geweld aandoet.
In Gennep was namelijk door raadsfracties gevraagd naar het
besluitvormingsproces maar het duurde bijna 3 maanden voordat er een
antwoord kwam. Menig fractie aldaar is nu verontrust dat onze
volksvertegenwoordigers aldus qua besluitvorming slechts terzijde staan.
Democratie… als het over hun eigen bewoners gaat ter zake van zo’n belangrijk
thema wat enorm leeft bij de bewoners.
Het antwoord van uw college, 7 mei verzonden naar uw raadsleden stelt
namelijk:
Van democratische besluitvorming kan en mag geen sprake zijn. Het enige dat
de raadsfracties mogen doen is het meegeven van ‘wensen en bedenkingen aan
de portefeuillehouder die namens het College zitting heeft in de Stuurgroep.
Daarmee wordt voorbijgegaan aan het feit dat de gemeenteraad het hoogste
bestuursorgaan is. De gemeenteraad geeft immers aan wat er in een gemeente
moet gebeuren en ziet toe op het werk van burgemeester en wethouders. De
gemeenteraad wordt bovendien direct door de inwoners van de gemeente
gekozen: zij zijn dus in feite de stem van het volk.
Het antwoord van het College van B&W, ‘nee, jullie mening telt niet in dit
dossier’, betekent dus in feite dat de mening van de bewoners niet telt.

Een college dat zonder enige nuancering/toelichting een document van …… (
vult u zelf de naam maar in) overneemt en snel naar de gemeenteraadsleden
stuurt op 7 mei jl, dit wellicht eerst naar aanleiding van onze vraag op 5 mei
jl., koestert niet bepaald de lokale democratie.
En uw portefeuillehouder ventileert naar bewoners: we gaan voor optimale
veiligheid!! Met een schuif van pakweg 300 meter lengte in een extra hoge dijk
die in feite op elk willekeurig moment opengezet kan worden ??? Bedoelt hij ‘de
Lob van Gennep’ is de optimale veiligheid met een overstromingskans van 1
keer in de 3000 jaar?
Klaarblijkelijk niet beseffende dat in geval de ’Lob van Gennep’ na een paar
dagen tijd gevuld is er 40 miljoen m3 water voor de Startsedijk staat en een
immense hoeveelheid water 4700 m3/sec zijn weg vervolgd. Een hoeveelheid
die de spoorbrugbrug bij Mook niet kan passeren
Wat is dan doel, nut en noodzaak hier voor dit gebied, voor de kern Mook
en voor stroomafwaarts?
Wij als SBH/NTDV bezien met belangstelling uw reactie en de reactie van de
gemeenteraadsleden, kijken uit naar de eventuele vraagstelling door partijen in
uw gemeenteraadsvergaderingen.
U heeft ongetwijfeld kennisgenomen van de uitzending Hofbar NPO 2 dinsdag
12 mei jl. Naar aanleiding hiervan en van onze recente info naar alle landelijke,
regionale en plaatselijke media blijft het onderwerp ’de Lob van Gennep’
actueel en daar zullen we als SBH/NTDV ons voor blijven inspannen.
Dat verdienen we als Lob bewoners, duizenden hebben reeds onze petitie
getekend en het aantal neemt dag na dag toe.
Ook heeft SBH de Commissie voor de Milieueffectrapportage verzocht om een
integrale beoordeling van de NRD, plan MER, project MER en de commissie
verzocht om als SBH gehoord te worden. SBH zal een afschrift van deze
aanvrage doen toekomen aan de Provinciale Staten van de 3 provincies, GS van
de provincies, DB’s van de Waterschappen Limburg, Aa en Maas en de lokale
politiek etc.
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