Onderzoekopdracht Commissie Integriteit casus
grondtransacties Loobeekdal
De aanleiding
Op 23 december 2020 zijn door Weekblad Peel en Maas vraagtekens gesteld bij deze casus. Op 7 januari
2021 zijn over dezelfde transacties vragen gesteld door NRC. De voorzitter van het waterschap heeft
gemeend, daarin gesteund door de fractievoorzitters, dat het feit dat er tot tweemaal toe vragen worden
gesteld over dezelfde casus, een integriteitsmelding rechtvaardigt. Hij heeft daarom aan de Commissie
Integriteit van het waterschap verzocht deze melding in behandeling te nemen en te komen tot een advies.
Het verzoek
De voorzitter heeft als hoeder van de integriteit aan de Commissie Integriteit gevraagd om een
onderzoeksopdracht te formuleren en daarbij aan te geven welke ondersteuning nodig wordt geacht voor
het uitvoeren van de opdracht en voorts, of de commissie hierbij gebruik wil maken van externe expertise.
De voorzitter heeft verder aangegeven dat voor hem bij het formuleren van de onderzoeksopdracht in
ieder geval vier 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 voormalig Waterschap
Peel en Maasvallei. Daar waar dat zo is, heeft de voorzitter gevraagd om de transacties 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.

Beoordeling verzoek
De Commissie Integriteit heeft zich gebogen over de melding en het verzoek om de melder, de voorzitter
van het waterschapsbestuur, te adviseren over deze kwestie.
De commissie is graag bereid tegemoet te komen aan het verzoek van de voorzitter en hem te adviseren
over deze kwestie.
De aanpak
De commissie acht het van belang dat er een onafhankelijk feitenonderzoek wordt uitgevoerd naar de
werkwijze van het waterschap, op zodanige wijze dat alle beschikbare informatie rond de totstandkoming
van de transacties toegankelijk is en in de juiste context bezien kan worden. Hiertoe wenst de commissie
een onafhankelijk bureau naar integriteitsmeldingen in te schakelen welk bureau voldoende geautoriseerd
dient te worden om inzage te krijgen in de interne en externe informatiehuishouding van het waterschap.

Teneinde te komen tot een keuze voor een extern bureau, heeft de commissie de voorkeur voor het
uitnodigen van twee door haar zelf te kiezen partijen, die tijdens een gesprek met de commissie hun visie
kunnen geven op de kwestie en op de voorgestane aanpak op hoofdlijnen op basis van de hieronder
geconcretiseerde onderzoeksopdracht.
Daarna maakt de commissie een keuze, zal offerte worden gevraagd van de voorkeurspartij en zal de
opdracht worden verstrekt.
Onderzoeksopdracht

Het onderzoek moet zich ten minste richten op de volgende gegevens:

1

1. Het beleidskader: wat was ten tijde van de transacties in het Loobeekdal het vigerende beleidskader
van Waterschap Peel en Maasvallei? Door wie en wanneer is dit beleidskader vastgesteld? Hoe vaak is
dit beleidskader door het waterschap toegepast? Is het beleidskader expliciet over de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden? Wie heeft welk mandaat? Bevat het beleidskader
onderzoek of taxatieverplichtingen? Over welke informatie beschikt het bestuur, in welk stadium?
Wordt er informatie vertrouwelijk gehouden in verband met de onderhandelingspositie met andere
spelers?
2. De toetsing van de transactie Loonen en de andere transacties in het Loobeekdal aan het toen

vigerende beleidskader.
3. De betrokken ambtenaren en bestuurders bij de grondverwerving.
4. De bestuurlijke afwikkeling van de transacties in het Loobeekdal en de specifieke transactie met
Loonen: over welke informatie beschikte het bestuur bij goedkeuring van de transacties?
5. De kenmerken van de transacties in het Loobeekdal en de specifieke kenmerken van de transactie met
Loonen:
kwantitatieve omvang van de transactie: verkoop ha, ruil ha;
kwalitatieve omvang van de transactie: omzetting functies, waardeverandering, afwikkeling van
waardeverandering;
• beheerovereenkomsten als onderdeel van de transactie;
• overige aspecten van de transacties (kosten notaris, taxateur, etc.).

•
•

Voor de oordeelsvorming van de integriteitscommissie zijn de volgende vragen aanvullend van belang:
Pasten de totale kosten van de grondtransacties binnen de kaders/ programmaramingen van het
beekherstel project ?
Hebben er in dezelfde periode in het Loobeekdal andere grondtransacties gespeeld tussen waterschap
en terreineigenaren die relevant zijn voor de beantwoording van de vraag of er een 'fair deal' heeft
plaatsgevonden?

•

•

Doorlooptijd
De commissie begrijpt dat er zo snel mogelijk een advies van de Commissie Integriteit wordt verlangd.
Hierover kunnen echter pas uitspraken worden gedaan nadat er met het in te schakelen extern bureau is
gesproken en afspraken zijn gemaakt over de doorlooptijd van de aan dit bureau te verstrekken opdracht.

Roermond, 19 januari 2021
Commissie Integriteit,
Jan Mans
Jannita Robberse
Annemieke Nijhof
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