Persbericht vanuit de Stichting (SBH)
In de bijlage bij deze mail treft u een persbericht aan betreffende het antwoord van het
College van B&W Gennep op vragen van de D66 fractie in de raad van Gennep.
Voor een beter begrip leggen we u kort uit wat er in ons gebied speelt.
Het tweede Groningen ligt in Noord-Limburg.
In 1996 heeft het gebied dat aangemerkt wordt als de ‘Lob van Gennep’ (Middelaar,
Plasmolen, Milsbeek, Ottersum, Ven-Zelderheide en haar buitengebied) de ‘juridische
status’ gekregen als winterbed met een waterbergende functie. Momenteel heeft een
stuurgroep (Rijkswaterstaat, waterschappen en vertegenwoordigers provincies en
gemeenten) plannen in de maak om de waterbergende functie te effectueren. Het plan
dat, naar onze stellige indruk, de voorkeur geniet van deze stuurgroep is het inrichten
van dit gebied als een noodoverloopgebied. Bij hoogwater zal een schuif met een lengte
van circa 300 meter volledig opengezet worden en zal het water het gebied instromen,
met als gevolg dat vijf dorpen gemiddeld 2 meter onder water komen te staan (met
uitschieters naar 4 meter). Dit zal een desastreus effect hebben voor de 7.000 inwoners
en bedrijven met 2.000 directe arbeidsplaatsen. De woede onder inwoners en
ondernemers is groot, getuige bijeenkomsten met een massale opkomst. Aan de andere
kant zijn lokale politici voor het overgrote deel in de openbaarheid muisstil. Zij hebben
hun ziel en zaligheid gelegd in de handen van twee wethouders: een uit de gemeente
Gennep en een uit Mook & Middelaar. Uit gesprekken met raadsleden weten wij dat
binnenskamers het plan met de schuif niet op een raadsmeerderheid kan rekenen, maar
raadsfracties willen of durven dit grotendeels niet publiek te maken om verschillende
redenen.
Dit persbericht gaat over vragen die de raadsfractie van D66 uit Gennep stelde aan haar
College en het antwoord daarop.
Tevens willen we van de gelegenheid gebruik maken om onze standpunten aan u
kenbaar te maken. Daartoe hebben we onze zienswijze bijgevoegd die we hebben
ingediend bij het platform participatie naar aanleiding van de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau van de Stuurgroep Lob van Gennep.

