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datum 15 juni 2021 
uw kenmerk -  
zaaknr. 2021-Z30431 
documentnr. WLDOC-1037746042-1202 
onderwerp Aanvulling beantwoording artikel 35-vragen over betrokkenheid van dhr. Loonen bij Waterbelang / 

aanvullende vragen m.b.t. casus Loobeekdal en de deal met Loonen c.s. 
  

Beste heren, 

 

In aanvulling op onze brief van 8 juni 2021 met kenmerk WLDOC-1037746042-882 met betrekking tot 

de beantwoording van uw artikel 35 vragen van 16 mei 2021, bericht ik u het volgende. 

 

Uit nader onderzoek blijkt dat op 19 juni 2019 tussen maatschap Loonen, gemeente Venray en 

Waterschap Limburg aanvullende afspraken zijn gemaakt rond de casus Loobeekdal en de deal met 

Loonen c.s. Deze afspraken zijn niet meegenomen bij de beantwoording van vraag 7 naar de invulling 

van de 32 aanvullende voorwaarden (de zgn. 32-puntenlijst). 

 

Aanvullend aan de in het antwoord op vraag 7 opgevoerde maatregelen zijn in het overleg op 19 juni 

2019 twee afspraken met kostenconsequenties gemaakt, die verband houden met 2 punten uit de 

32-puntenlijst: 

 

• Punt 5: Met betrekking tot de ruilverkavelingslasten van percelen die aan partij Loonen zijn 

toebedeeld is afgesproken dat de herinrichtingsrente van € 9.100,75 per jaar en met eindjaar 

2021 die op het moment van akte passeren nog verschuldigd is, voor 50% door Waterschap 

Limburg aan maatschap Loonen wordt vergoed. De akte is op 12-6-2020 gepasseerd, dus hieruit 

kunnen nog circa € 13.600 aan kosten voortkomen. 

  

• Punt 26: Met betrekking tot de door gemeente Venray aan maatschap Loonen gevraagde 

financiële compensatie voor het uitbreiden van het bouwvlak, is afgesproken dat Waterschap 

Limburg, gemeente Venray en maatschap Loonen ieder 1/3 gedeelte voor hun rekening nemen. 

Dit impliceert voor het waterschap kosten ter grootte van € 20.500.  

 

De in ons antwoord van 8 juni 2021 opgevoerde totale kosten van € 375.692,10 stijgen daarmee met 

€ 34.100,00 tot € 409.792,10. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

2/2    Zaaknr. 2021-Z30431 
Docnr. WLDOC-1037746042-1202 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Overeenkomstig het bepaalde in  

artikel 35 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur zal een  

afschrift van deze brief ter kennisneming worden toegezonden aan de leden van het algemeen  

bestuur.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, 

 

 

 

de secretaris, de dijkgraaf, 

ir. E.J.M. Keulers MMO drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck 

 


