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Persbericht 

 
 
Meer onderbouwing nodig voor project Lob van 
Gennep 
 

Het nog op te stellen milieueffectrapport voor de dijkversterking in de Lob van 

Gennep moet de doelen goed onderbouwen en duidelijk omschrijven waarom de 

waterbergende functie van het gebied belangrijk is. Dat zegt de Commissie voor 

de milieueffectrapportage in haar advies. De minister van Infrastructuur en Wa-

terstaat heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van 

het rapport. 

 

Het Rijk, provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland, gemeenten Gennep en 

Mook en Middelaar en waterschappen Limburg en Aa en Maas willen de dijken in de 

Lob van Gennep verbeteren omdat ze niet meer voldoen aan de veiligheidsnorm. Ook 

willen ze de waterbergende functie en de ruimtelijke kwaliteit van het gebied versterken. 

Voordat de minister over het project besluit, worden de milieugevolgen onderzocht. 

 

In de omgeving van de Lob van Gennep is veel weerstand tegen de plannen. Vooral 

het feit dat het gebied een waterbergende functie heeft ligt gevoelig. De Commissie 

adviseert helder en duidelijk te omschrijven waarom deze waterbergende functie be-

langrijk is en wat dit betekent voor de inwoners van het gebied. 

 

Nadat eerder twaalf alternatieven zijn bekeken, willen de betrokken overheden in het 

milieurapport nu drie alternatieven onderzoeken. De Commissie adviseert te beschrij-

ven of en hoe de milieugevolgen een rol speelden bij eerder gemaakte keuzes. 

 

 

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de minister van Infrastructuur en Waterstaat - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3447
http://www.commissiemer.nl/

