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De Lob van Gennep

De Lob van Gennep is er 
enerzijds op gericht om het gebied 
tussen Mook en Gennep beter te 
beschermen tegen hoogwater.

Dit door de huidige dijken hoger 
en sterker te maken en anderzijds 
op het verbeteren van de nu al 
aanwezige waterbergende 
werking.
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Oplossingsrichtingen

Momenteel bevindt het project zich 
in de verkenningsfase. Er liggen nu 
zeven voorstellen waarvan twee 
voorstellen reeds zijn onderzocht. 
De laatste vijf worden de komende 
periode onderzocht. 

Wat houden deze 
oplossingsrichtingen in?
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Huidige situatie handhaven

Dit is eigenlijk geen oplossing, de 
dijken dienen minimaal volgens 
nieuwe normen in de waterwet 
versterkt te worden.





gennep

1. Dubbele dijken

Verhogen/versterken van huidige 
dijken aan de Maas en Niers. 
(Deze dijken worden ca. 0,5 tot 1 meter hoger).
Om de dorpskernen komen nieuwe 
dijken aan van ca. 1 - 3 meter hoog. 
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2. Verbindende dijken

Verhogen/versterken van de huidige 
dijken aan de Maas en de Niers. 
(Deze dijken worden ca. 0,5 tot 1,5 meter hoger).
Tussen Ottersum en Milsbeek komt 
een waterkerende instroomvoorziening.
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Vijf nieuwe alternatieven

3.

4.
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Vijf nieuwe alternatieven

5.

6.

7.
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Keuze pas eind 2020

De zogenaamde Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau komt begin 2020 ter 
inzage. 

Hierin staat welke oplossingen we 
verder uitwerken en onderzoeken en 
welke effecten op milieu en 
leefomgeving we in beschouwing 
nemen. 

Pas eind 2020 adviseert de stuurgroep 
een oplossing aan de minister.
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Standpunt D66 gennep

-D66 heeft nog geen standpunt 
genomen. We wachten eerst tot de 
denkrichtingen compleet zijn uitgeput 
of wanneer er een besluit bij de raad 
voorligt.

-Ons insteek is wel dat de bewoners 
van de Lob een zo hoog mogelijk 
bescherming krijgen tegen het 
hoogwater en dat er een mogelijkheid 
is tot wederopbouw wanneer zich een 
catastrofe zou voordoen.
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Vertrouwen op eigen kracht 
van mensen

- Bewoners Lob (ook van na 1995) willen 
geen risico lopen op kapitaalvernietiging 
van hun woning.

- We wonen in een overstromings- en 
retentiegebied en daar kunnen we 
onszelf tegen beschermen door een 
overstromingsverzekering af te sluiten

- Deze actie beschermt de inwoners 
tegen elk voorstel voor de Lob van 
Gennep, op één na.
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Overstromingsverzekering
- Bewoners Lob kunnen hun 
bezit verzekeren bij 
overstroming.

- Hier ligt eventueel een taak 
voor de Gemeente Gennep om 
ter zijne tijd een collectieve 
verzekering te regelen voor 
bewoners Lob.

- Bij inundatie keert men niet uit!
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Wat is inundatie ?
Betekenis: het opzettelijk onder 
water zetten van een gebied.

- Ongeacht de reden voor inundatie 
keert de verzekering niets uit.

-Dit geeft een gegronde reden om 
overheid tot volledige compensatie 
over te halen en dit vooraf in de wet 
vast te laten leggen wanneer 
gekozen zou worden voor voorstel 
2. “Verbindende Dijken”.
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Wat vinden jullie hiervan?

- Verdere vragen en/of 
opmerkingen?

~~~ Afsluiting ~~~
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