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Onderwerp
Oplegging geheimhouding stukken integriteitscasus Grondtransacties Loobeekdal
Voorstel
1. overeenkomstig het bepaalde in artikel 43, lid 1, van de Waterschapswet geheimhouding
opleggen op alle onder de agendapunten 2A en 2B van deze vergadering geagendeerde stukken,
welke geheimhouding in acht dient te worden genomen totdat het algemeen bestuur besluit
deze op te heffen;
2. het algemeen bestuur in de vergadering van 12 mei 2021 voorstellen de geheimhouding met
onmiddellijke ingang op te heffen.
Relatie met Bestuursprogramma 2019-2023
Niet van toepassing.
Bestuurlijke samenvatting
Onder de agendapunten 2A en 2B zijn voorstellen geagendeerd met betrekking tot de
integriteitscasus ‘Grondtransacties Loobeekdal’. Een en ander zal uiteindelijk moeten uitmonden in
een finaal oordeel van het algemeen bestuur, tot welk oordeel zal moeten worden gekomen in de
AB-vergadering van 12 mei a.s. Door het opleggen van geheimhouding kan eenieder kennis nemen
van het advies van de Commissie Integriteit en van het daaraan ten grondslag liggende feitenrelaas
en kunnen de AB-leden zich in alle rust een oordeel hierover vormen.
In verband hiermee wordt voorgesteld om tot aan het moment van behandeling van het advies van
de Commissie Integriteit in de AB-vergadering van 12 mei a.s. geheimhouding op te leggen met
betrekking tot alle onder de agendapunten 2a en 2b geagendeerde stukken.
Artikel 43 van de Waterschapswet zegt met betrekking tot het opleggen van geheimhouding het
volgende:
1. Het dagelijks bestuur kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet
openbaarheid van bestuur, geheimhouding opleggen omtrent het in een besloten vergadering
behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de vergadering worden overgelegd.
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Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens die
vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt zowel door hen die bij de behandeling aanwezig
waren als door hen die op andere wijze van het behandelde of van de stukken kennis nemen, in
acht genomen totdat het dagelijks bestuur haar opheft.
2. Op grond van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de
geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter of een commissie van het
waterschap, ieder ten aanzien van de stukken die zij aan het dagelijks bestuur of de leden van dit
bestuur overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt.
3. Indien het dagelijks bestuur zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot
geheimhouding geldt tot het algemeen bestuur heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht
genomen totdat het algemeen bestuur haar opheft.
Geheimhouding als bedoeld in artikel 43, lid 2, is door de voorzitter al opgelegd met betrekking tot
alle aan u als dagelijks bestuur verstrekte stukken in dit verband, hetgeen ook op de stukken is
aangegeven met het woord GEHEIM.
Aan het dagelijks bestuur wordt thans voorgesteld over te gaan tot oplegging van geheimhouding als
bedoeld in artikel 43, lid 1.
Gelet op het bepaalde in artikel 43, lid 3, dient de opgelegde geheimhouding in acht te worden
genomen totdat het algemeen bestuur haar opheft. Aangezien het de bedoeling is om de geheimhouding op te heffen gelijk aan het begin van de behandeling van het desbetreffende agendapunt in
de AB-vergadering van 12 mei a.s., zal het AB daartoe op 12 mei a.s. expliciet moeten besluiten.
Vanaf het moment dat het AB op 12 mei heeft besloten de geheimhouding op de stukken op te
heffen, zijn de stukken (met uitzondering van het niet geanonimiseerde feitenrelaas) openbaar,
zodat in alle transparantie en openbaarheid de beraadslagingen en oordeelsvorming door het AB
kunnen plaatsvinden.
Beoogd effect
Voorkomen dat stukken voortijdig in de publiciteit komen.
Duurzaamheid
Niet van toepassing.
Argumenten
Niet van toepassing.
Risico’s
Indien een van de AB-leden de geheimhouding schendt, zal daarvan aangifte worden gedaan en een
strafrechtelijk onderzoek worden opgestart.
Consequenties Informatievoorziening
Niet van toepassing.
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Financiële consequenties

Geen.
Vervolg
Niet van toepasing.
Communicatie
Richting AB-leden wordt het opleggen van de geheimhouding gecommuniceerd.
Bijlage
Geen.
De secretaris-directeur,
ir. E.J.M. Keulers MMO
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