Aan het bestuur van Waterschap Limburg
Postbus 2207
6040CC Roermond

Betreft: Amendement Advies Commissie Integriteit in Casus ‘Grondtransacties Loobeekdal’
Maastricht, 12 mei 2021
Het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg in vergadering bijeen op 12 mei 2021 ter behandeling van AB-voorstel
2021, nummer 30 inzake Advies Commissie Integriteit in casus ‘Grondtransacties Lookbeekdal’.
Constaterende:
-

Dat er door Hoffman noch het Waterschap Limburg een bedrijfseconomische analyse van de deal tussen WPM
en Loonen cs is uitgevoerd door een onafhankelijk expert op het gebied van agrarisch onroerend goed;
Dat het model dat gebruikt is geworden geen goede weergave biedt van economische waarden, waarbij de
werkzaamheden van beide partijen niet in de berekening worden meegenomen;
Dat de integriteitscommissie niet de koppeling heeft gemaakt tussen de processen en de bedrijfseconomische
waarden van de deal.

Overwegende:
-

-

Dat het algemeen bestuur integriteit zeer belangrijk vindt binnen ons Waterschap;
Limburgers het vertrouwen in ons waterschap niet mogen verliezen, ook al betreft het hier aangelegenheden
van een rechtsvoorganger;
Dat het onze plicht is het onderzoek netjes en precies uit te voeren en daarom ook de transactie zelf moet
worden onderzocht, aangezien deze nog niet is meegenomen in het onderzoek middels een onafhankelijk
expert in agrarische zaken;
Dat in de beoordeling van de integriteitscommissie daarmee nog niet alle zaken zijn meegenomen en daardoor
het algemeen bestuur nog geen volledige afweging heeft kunnen maken.

Concluderend:
Dat Limburg mee kijkt naar hoe wij onze integriteit op orde houden en verdedigen en dat de zaken die het
onderzoek onbelicht laat meegenomen moeten worden voor een juiste afweging.
Besluit:
Vervangt beslispunt 1 door “De integriteitscommissie de opdracht te geven om de transactie van de familie Loonen
met het Waterschap Limburg door een onafhankelijke agrarisch onroerend goed expert te laten onderzoeken op
de daadwerkelijke waarde met een ruime onderbouwing van alle facetten van de deal.”
Vervangt beslispunt 2 door “De commissie het rapport van de onafhankelijke agrarisch expert te laten onderzoeken
en vervolgens haar bevindingen over de integriteit hernieuwd aan het AB voor te leggen met de informatie en de
beantwoording van de vragen die zij vandaag meegekregen heeft in de AB vergadering.”
Vervangt beslispunt 5 door “Het dagelijks bestuur zo spoedig mogelijk na het nieuwe advies van de
integriteitscommissie haar implementatieplan aan het AB voor te leggen.
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