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Geachte leden van de integriteitscommissie,
Conform het in uw bezit zijnde Protocol begeleiding integriteitsonderzoeken Waterschap Limburg
2019 verzoek ik u hierbij in mijn rol als hoeder van de integriteit een integriteitsadvies uit te brengen
inzake grondtransacties uit 2016 tussen de familie Loonen en Waterschap Peel en Maasvallei,
rechtsvoorganger van Waterschap Limburg.
Op 23 december jongstleden zijn door Weekblad Peel en Maas vraagtekens gesteld bij deze
transacties. Op 7 januari zijn over dezelfde transacties vragen gesteld door NRC. Hoewel uit een
reconstructie door het waterschap blijkt dat er conform de regels is gehandeld, heb ik gemeend,
daarin gesteund door de fractievoorzitters, dat het feit dat er tot twee maal toe vragen worden
gesteld over een en dezelfde casus, een integriteitsmelding rechtvaardigt. Ik verzoek u bij deze de
melding in behandeling te nemen en te komen tot een advies.
De vragen zoals deze door Weekblad Peel en Maas zijn gesteld inclusief de beantwoording en de
vragen van NRC inclusief de beantwoording heb ik u al eerder doen toekomen, evenals het inmiddels
in NRC gepubliceerde artikel. De vragen richten zich op de integriteit van de transacties, maar doen
ook een appèl op het gevoel: het waterschap heeft misschien wel correct gehandeld, maar had men
niet meer moeten laten meetellen dat een van de leden van de tegenpartij wethouder is en daarom
meer veiligheden moeten inbouwen?
Indien u bereid bent deze integriteitsmelding in behandeling te nemen wil ik u vragen om een
onderzoeksopdracht te formuleren en daarbij aan te geven welke ondersteuning u nodig heeft voor
het uitvoeren van de opdracht en of u hierbij gebruik wilt maken van externe expertise.

1/2

zaaknr. 2020-Z3658
doc.nr. 2021-D4647

Bij het formuleren van de onderzoeksopdracht zouden voor mij in ieder geval een viertal vragen van
belang zijn:
1. Heeft Waterschap Peel en Maasvallei en haar rechtsopvolger (Waterschap Limburg) zich bij deze
transacties gehouden aan de eigen beleidskaders?
2. Hoe oordeelt u over het proces van grondtransacties met particulieren zoals die hebben
plaatsgevonden in het Loobeekdal, en daarbij de transacties met de familie Loonen in het
bijzonder?
3. Hoe oordeelt u over de integriteitsaspecten vanuit Waterschap Peel en Maasvallei dan wel
Waterschap Limburg ten opzichte van deze transacties?
4. Hoe kijkt u naar transacties waarbij, zoals in dit geval, een ambtsdrager betrokken is als
eigenaar? Zijn hier extra processtappen gewenst?
De grondtransacties hebben grotendeels plaatsgevonden onder vigerend beleid van Waterschap Peel
en Maasvallei. Daar waar dat zo is zou ik u willen vragen om de transactie niet alleen aan dat
vigerend beleid te toetsen, maar ook een doorkijk te geven hoe deze transacties onder vigerend
beleid van Waterschap Limburg zouden kunnen worden beoordeeld.
Uiteraard zijn ook eventuele aanbevelingen die voortvloeien uit uw bevindingen, van
harte welkom.
Graag verneem ik zo snel mogelijk of u bereid bent om deze integriteitsmelding in behandeling te
nemen, waarbij ik het op prijs stel tevens van u ter vernemen op welke termijn u verwacht resultaten
van uw onderzoek te kunnen presenteren.
In het verdere verloop van uw onderzoek fungeert Erik Wijnands namens Waterschap Limburg voor u
als ambtelijk aanspreekpunt.
Met vriendelijke groet,

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck
dijkgraaf
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