De Stichting Belangenbehartiging Hoogwaterbescherming (SBH) heeft antwoord gekregen op haar
‘symbolische’ zienswijze op het bestemmingsplan ‘8 woningen Antoniusstraat Ven- Zelderheide.
Het antwoord van de gemeente komt er kortgezegd op neer dat de gemeente begrijpt dat het gaat
om een symbolische zienswijze waarbij de kern gelegen is in het verzet van SBH om de zgn. ‘Lob van
Gennep’ in te zetten als waterbergend gebied.
SBH is dus niet tegen de bouw van woningen in de ‘Lob van Gennep’, maar is van mening dat, als je in
een gebied woningen laat bouwen en bedrijven laat huisvesten, je deze moet beschermen tegen
hoogwater met fatsoenlijke dijken en als overheid het gebied niet inrichten als
waterberging/(nood)overloop om het op enig moment doelbewust plaatselijk tot wel 4 meter onder
water te kunnen zetten.
Een passage in het antwoord van de gemeente springt eruit ‘…..De toekomstige bewoners worden op
de gebruikelijke wijze geïnformeerd over het project Lob van Gennep…’. Iedereen die zich in de
afgelopen decennia in het gebied heeft gevestigd, weet wat de gemeente Gennep verstaat onder
‘gebruikelijke wijze’: niets, geen woord.
Daarom geven we de gemeente het advies toekomstige bewoners het volgende document te laten
ondertekenen.

Waterbergingsverklaring ‘Lob van Gennep’
Ondergetekende(n) verklaren hierbij dat ze ze zich ervan bewust zijn dat ze zich gaan
vestigen in een gebied dat door de overheid is aangewezen als als ‘waterberging’. Concreet
houdt deze ‘waterbergende functie’ in dat de overheid op een door haar gekozen moment
het gebied onder water kan zetten met waterstanden van plaatselijk tot wel 4 meter.
Ondergetekende(n) verklaren voorts dat zij kennis hebben van de volgende consequenties:
1. Bewoners in het gebied moeten op bevel van de overheid evacueren en zelfstandig een
veilig heenkomen zien te vinden.
2. Het is onduidelijk hoelang zij geëvacueerd moeten blijven, gesproken wordt over een
periode van enkele maanden.
4. Er bestaat grote kans dat de eigendommen en het gebied zwaar vervuild of onherstelbaar
beschadigd zullen raken.
5. Er is vooralsnog door de overheid niets geregeld met betrekking tot de schadeafhandeling,
de kans is groot dat bewoners ook in de toekomst maar een gering percentage van de
werkelijke schade vergoed zullen krijgen.
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