Van: Patrick van der Broeck
Verzonden: zondag 31 januari 2021 16:12
Aan: Hans Verdellen; Marc Breugelmans; Jacques Arntz; Peter Freij; Jeroen Achten; Ad Berger;
Elian Knops
CC: Erik Keulers; Erik Wijnands
Onderwerp: woord “Integriteit” toevoegen.
Beste fractievoorzitters,
Deze mailwisseling hadden jullie tegoed. Zoals jullie kunnen lezen, zit het woord ‘integriteit’ er
impliciet in, zoals we in onze bespreken ook al aannamen. Met deze mailwisseling is dat mogelijke
misverstand de wereld uit.
Met vriendelijke groet,
Patrick

Van: Annemieke Nijhof
Datum: 28 januari 2021 om 22:06:34 CET
Aan: Patrick van der Broeck, Jannita Robberse, Jan Boelhouwer
Kopie: Erik Wijnands, Erik Keulers
Onderwerp: RE: aanvaarding opdracht integriteitscommissie

Dag Patrick,
Dank voor je mail. We hebben dit gisteren in de commissie besproken en wij zullen inderdaad in het
kader van het onderzoek kijken naar het handelen van betrokken ambtenaren en bestuurders en ook
(zover het onderzoek dat toelaat) een oordeel uitspreken over de integriteitsaspecten van het gehele
proces en zo nodig het individuele handelen van de betrokkenen. Daarbij merken we wel op dat we
thans het onderzoek niet insteken als ‘persoonsgebonden onderzoek’, waarbij het onderzoek zich
specifiek richt op een persoon.
Ik verwijs daarbij naar de door jou geformuleerde vragen en die zullen we allen zo goed mogelijk en
zo snel mogelijk trachten te beantwoorden.
Annemieke

Van: Patrick van der Broeck
Verzonden: maandag 25 januari 2021 16:01
Aan: Annemieke Nijhof; Jannita Robberse
CC: Erik Wijnands; Erik Keulers
Onderwerp: Re: aanvaarding opdracht integriteitscommissie
Geachte leden van de integriteits Cie, beste Annemieke en Jannita,

Verleden week donderdag hebben wij een gesprek gehad met de fractievoorzitters. Daarbij is ook de
“onderzoeksopdracht commissie integriteit casus grondtransacties loobeekdal“ aan de orde geweest.
Vanuit een aantal fractievoorzitters werd opgemerkt dat (zoals dat wel in mijn opdrachtverstrekking
aan u is verwoord bij vraag 3) in uw opdracht niet expliciet is opgenomen dat er gekeken wordt de
integriteitsaspecten die aan de orde kunnen zijn bij “de betrokken ambtenaren en bestuurders“ (Uw
vraag 3 en daaraan gerelateerd ook vraag 4).
Om onbedoelde misverstanden te voorkomen, verneem ik graag jullie reactie of dit wel impliciet in
de opdracht is opgenomen.
Met vriendelijke groet,
Patrick van der Broeck

Op 19 jan. 2021 om 09:53 heeft Annemieke Nijhof het volgende geschreven:
Geachte heer van der Broeck, beste Patrick,
Op 7 januari heb je de integriteitscommissie op de hoogte gesteld van de publiciteit rondom
grondtransacties uit 2016 die door de rechtsvoorganger van het Waterschap Limburg, Waterschap
Peel en Maasvallei, zijn gesloten in het kader van een beekherstelproject in het Loobeekdal. De
integriteitscommissie heeft in overleg met het waterschap en na intern beraad besloten het verzoek
om te adviseren over deze kwestie te aanvaarden en heeft bijgaande opdrachtbeschrijving in overleg
met het Waterschap opgesteld.
Wij zullen, met inschakeling van een onafhankelijk onderzoeksbureau, zo spoedig mogelijk de
gestelde vragen beantwoorden. Wij verwachten dat dit circa 6-8 weken in beslag zal nemen.
We hebben met treurnis vernomen dat onze voorzitter, Jan Mans, wegens omstandigheden niet
actief kan bijdragen aan dit onderzoek. Ik zal om die reden tijdelijk het voorzitterschap waarnemen.
Omwille van de samenstelling en ervaring van de integriteitscommissie verzoeken we voor dit
onderzoek een adviseur aan de commissie toe te voegen, met een vergelijkbaar profiel van onze
voorzitter , met ruime politiek-bestuurlijke ervaring.
Met vriendelijke groeten, mede namens Jannita,
Annemieke Nijhof

