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Kennisgeving voorkeursbeslissing Lob van Gennep, Ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat maakt bekend dat voor het project Lob van Gennep de
voorkeursbeslissing is genomen. De voorkeursbeslissing en de daarbij horende stukken liggen van
4 april tot en met 16 mei ter inzage.

Aanleiding en doel
Het project Lob van Gennep heeft drie doelen: het verbeteren van de hoogwaterbescherming van het
gebied, het verbeteren van de waterbergende werking om te zorgen voor waterstandsverlaging
stroomafwaarts en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.
De dijken die de Lob van Gennep beschermen tegen hoogwater uit de Maas voldoen niet meer aan de
wettelijke norm voor waterveiligheid. Daarom moeten de dijken worden verhoogd en versterkt.
Tegelijkertijd draagt het project, in situaties waarbij extreem hoogwater optreedt, bij aan waterstandsverlaging in de Maas voor stroomafwaarts gelegen gebieden. Het aanpassen van de inrichting in het
gebied ter verbetering van de waterveiligheid biedt ook kansen om de aanwezige gebiedskwaliteiten
te versterken en te verbinden.

Participatie in de regio
Tijdens de verkenning waren er diverse mogelijkheden om kennis te nemen van het project, om mee
te denken, te reageren en om oplossingen aan te dragen. Hier is in de regio vorm aan gegeven door
onder andere: informatiemarkten, spreekuren, keukentafelgesprekken en diverse omgevingswerkgroepen. Ook is in de werkateliers samen met inwoners en ondernemers in diverse rondes gewerkt aan de
tracékeuze, de dijkversterking en de bijbehorende maatregelen voor ruimtelijke kwaliteit.

Voorkeursbeslissing
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft in maart 2022 de voorkeursbeslissing genomen. Het
alternatief ‘Reguliere Dijken’ is in de voorkeursbeslissing opgenomen als het alternatief dat de
voorkeur heeft. In dit alternatief worden de dijken verhoogd en versterkt volgens de wettelijke
waterveiligheidsnorm. Ook worden nieuwe dijken aangelegd op plekken waar nu nog geen dijken
liggen. De overstromingskans van het gebied wordt zo verkleind naar 1/300 per jaar. Tegelijkertijd
worden maatregelen genomen om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te versterken.
In de voorkeursbeslissing zijn de alternatieven ‘Reguliere Dijken’, ‘Verbindende Dijken met vaste
drempel(s)’ en ‘Verbindende Dijken met waterkerende instroomvoorziening’ uitgewerkt, onderzocht en
beoordeeld. Hiervoor is onder andere een milieueffectrapport (planMER) opgesteld. In een passende
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beoordeling zijn mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebieden in beeld gebracht.
Met de voorkeursbeslissing wordt geanticipeerd op de Omgevingswet, die naar verwachting op
1 januari 2023 in werking treedt. Tegen de voorkeursbeslissing kan geen beroep worden ingesteld.

Nota van Antwoord
Alle zienswijzen op de ontwerp-voorkeursbeslissing (juni 2021) zijn beantwoord door de Minister van
Infrastructuur en Waterstaat. Alle zienswijzen en de reactie daarop zijn gebundeld en opgenomen in
de Nota van Antwoord.

Vervolg
Met de voorkeursbeslissing eindigt de verkenning en start de planuitwerking. In deze fase worden de
dijkversterking en de landschappelijke inpassing daarvan uitgewerkt in een projectbesluit.
Het ontwerp van het projectbesluit wordt ter inzage gelegd en daarover kan een ieder een zienswijze
naar voren brengen. Het projectbesluit wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur van Waterschap
Limburg en behoeft goedkeuring van gedeputeerde staten van Limburg. Tegen de goedkeuring van
het projectbesluit kan beroep worden ingesteld. De planuitwerking eindigt in de loop van 2024. Daarna
gaat de schop in de grond en starten de uitvoeringswerkzaamheden. Naar verwachting worden deze
afgerond in 2026.

Participatieplan
Het project Lob van Gennep zet de uitgebreide gebiedsparticipatie voort. In het participatieplan staat
beschreven hoe de omgeving in de planuitwerkingsfase wordt betrokken bij het project. Dit participatieplan is in te zien op de website http://www.lobvangennep.nl

Stukken bekijken
Alle documenten staan vanaf 4 april 2022 op: www.platformparticipatie.nl/lobvangennep
www.lobvangennep.nl
Op papier kunt u, op afspraak de stukken van 4 april tot en met 16 mei bekijken bij:
Gemeentehuis Mook en Middelaar, Raadhuisplein 6, Mook, telefoon 024 696 91 11
Gemeentehuis Gennep, Ellen Hoffmanplein 1, Gennep, telefoon 0485 49 41 41
Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, Roermond, telefoon 088 889 01 00
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, Den Haag, telefoon 070 456 89 99.
Voor het inzien van de stukken op deze locaties, dient u vooraf een afspraak te maken.

Informatie
Meer informatie over het project op:
www.platformparticipatie.nl/lobvangennep
www.lobvangennep.nl
Vragen over het project of de documenten?
Bel via telefoonnummer 088 88 90 354 of mail naar info@lobvangennep.nl
Op de hoogte blijven van dit project?
Meld u aan voor de nieuwsbrief op www.lobvangennep.nl
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