Ter behandeling door de Stuurgroep ‘Lob van Gennep’.
Graag doorzenden aan alle leden.
Tevens ontvangen we graag een ontvangstbevestiging.

Gennep, 17 mei 2020
Onderwerp: MER-rapportage ‘Lob van Gennep’.
Wij vragen u in het kader van het voornemen een milieueffectrapport op te
stellen ter voorbereiding van de voorkeurbeslissing ‘Lob van Gennep’ aandacht
voor het volgende.
De Stichting Belangenbehartiging inzake Hoogwaterbescherming Milsbeek,
Middelaar, Ottersum, Plasmolen en Ven-Zelderheide (SBH) heeft op 20 april jl.
haar zienswijze ingediend met betrekking tot de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD), inzake het beleidsvoornemen tot de aanleg van
voorzieningen in of nabij het gebied plaatselijk bekend als de ‘Lob van Gennep’.
In de bijlage bij deze mail treft u onze zienswijze aan inclusief de daarbij
behorende bijlagen.
Wij verzoeken u als Stuurgroep erop toe te zien dat de MER-commissie door
het bevoegd gezag gevraagd wordt om haar advies te geven over de NRD, met
name gelet op de aspecten zoals die weergegeven zijn in onze zienswijze.
Daarbij denken we in eerste instantie aan alle gevolgen die het voor inwoners,
bedrijven en het milieu met zich meebrengt mocht de ‘Lob van Gennep’ ingezet
zal worden als noodoverloopgebied, retentiebekken of bij calamiteiten.
Wij verzoeken tevens dat u erop zult aandringen dat de MER-commissie zal
spreken met onze stichting SBH. De Stichting en diverse met haar verbonden
direct betrokkenen uit het gebied hebben kennis opgebouwd inzake de
historie van het gebied, beschikken over kennis omtrent diverse juridische en
maatschappelijke aspecten, kennen de verschillende meningen van inwoners
en ondernemers en spreken derhalve nadrukkelijk de behoefte uit om deze
kennis te delen met MER-commissie.

Wij vertrouwen erop dat u ons verzoek zult honoreren. Mocht u nadere
informatie wensen dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Hoogachtend

Drs. H.J.H. (Bert) Jurgens
Voorzitter Stichting Belangenbehartiging Hoogwater (SBH)
Panoven 10
6591MB Gennep
Jurgens@planet.nl
0485-519014
Dit verzoek is tevens gezonden aan:
Algemene Besturen van het Waterschap Limburg en van het Waterschap AA en
Maas;
Provinciale Staten van Limburg, Brabant en Gelderland;
Colleges van Gedeputeerde Staten van Limburg, Brabant en Gelderland;
Colleges van B&W van Gennep en Mook en Middelaar;
Gemeenteraden van Gennep en van Mook en Middelaar;
De Stuurgroep Lob van Gennep;
De MER-commissie.

