Aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ter attentie van minister Mevr. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
Per mail aan:

dbo-min@minienw.nl

Betreft:
Lob van Gennep
Uw kenmerk: IENW/BSK-2020/114214
Datum:

29 juni 2020

Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,
De Stichting Belangenbehartiging Hoogwaterbescherming en de Verontruste Lob Ondernemers hebben
kennisgenomen van uw brief aan de Tweede Kamer over het voorgenomen besluit inzake de
‘beleidsuitwerking rivierbed Maasvallei’ (uw kenmerk: IENW/BSK-2020/114214).
U geeft in uw schijven aan de Tweede Kamer aan dat zodra een dijk veilig is, dat wil zeggen aan de
huidige norm voldoet, de status rivierbed in het achterliggende binnendijkse gebied vervalt.
Dat is een verheugend bericht omdat u aangeeft dat de status rivierbedding ook vervalt voor de vijf
Limburgse gebieden die eerder werden aangemerkt als retentiegebied (te weten de dijkringen 84, 81, 79,
61 en 54).
Voor ons, inwoners en bedrijven van de ‘Lob van Gennep’, dus een vreugdevolle mededeling, want –zoals
u al schreef – zou dit bevorderlijk zijn voor de ‘gemoedsrust van en de leefbaarheid voor de bewoners’.
Ware het niet dat u in de brief aan de Tweede Kamer de bovengenoemde wettelijke status rivierbedding
voor de gebieden ‘Lob van Gennep’ (dijkring 84) en ‘Thorn-Wessem’ (dijkring 79) laat vervallen, maar
nadrukkelijk aangeeft dat zij hun functie als waterbergende gebieden blijven behouden. Dit bevreemdt
ons zeer, en wij willen hier de volgende kanttekening bij plaatsen.
Bij het aanwijzen van de vijf voornoemde retentiegebieden werd, in het kader van de compenserende
maatregelen, het criterium gehanteerd dat er in een retentiegebied geen (volledig) bebouwde kernen
mochten zijn gelegen. Indien dit criterium, zoals ook bij andere Limburgse gebieden is gebeurd, bij de
‘Lob van Gennep’ zou zijn toegepast, dan zou de ‘Lob van Gennep’ nooit aangewezen mogen worden als
retentiegebied (zie hiervoor het document Kamerstukken II 2017/18, 27625, nr. 409, p. 5), gewoonweg
vanwege het feit dat er zich binnen de nu geschetste contouren van de ‘Lob van Gennep’ vijf volledig
bebouwde dorpskernen liggen (te weten Milsbeek, Middelaar, Plasmolen, Ottersum en Ven-Zelderheide).
In totaal wonen hier meer dan 7.000 inwoners en zijn er 2.000 directe arbeidsplekken. Het aanwijzen van
de ‘Lob van Gennep’ in zijn geheel als retentiebekken, ofwel de inzet als noodoverloopgebied ingeval er
een waterkerende inlaatvoorziening (een ‘schuif’) in de dijk wordt geplaatst, heeft voor veel beroering
onder inwoners en ondernemers gezorgd. Zo is een petitie gestart tegen de ‘schuif in de dijk’ die al door
duizenden mensen – online en offline – is ondertekend.
In een toelichting bij uw brief aan de Tweede Kamer geeft u aan dat ‘…doordat we dijken versterken
wordt het hele stroomgebied in Limburg bestand tegen overstromingen van de Maas. Omwonenden en
bedrijven geven we nu de zekerheid dat als een dijk aan de nieuwe strenge norm voldoet, het land achter

deze dijk niet meer gebruikt wordt als overstroomgebied bij hoogwater...’. Dit impliceert naar onze
stellige overtuiging dat de waterbergende functie voor de ‘Lob van Gennep’ dient te vervallen.
Wij verzoeken u om de Tweede Kamer en uw gesprekspartners tijdig te informeren over bovenstaande
kanttekening en in het kader van het programma Integraal Riviermanagement te zoeken naar oplossingen
die ertoe bijdragen dat inwoners en bedrijven in de ‘Lob van Gennep’ op gelijke wijze worden behandeld
als inwoners en bedrijven die elders in Limburg zijn gevestigd.
Mocht u vragen hebben over bovenstaande dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. We
maken van de gelegenheid gebruik om u uit te nodigen het gebied ‘Lob van Gennep’ te bezoeken om
aldaar kennis te nemen van de problematiek en de vijf dorpskernen waar het om gaat te bezoeken.
Inwoners en ondernemers zouden dit zeer op prijs stellen.

Hoogachtend,
Namens de Stichting Belangenbehartiging Hoogwaterbescherming en de Verontruste Lob Ondernemers,

drs. H.J.H. Jurgens
N.B.:

Graag ontvangen wij een ontvangstbevestiging.

Contactgegevens:
Bert Jurgens
Panoven 10
6591MB Gennep
0485 519014
0653 343311
jurgens@planet.nl

