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 FUNCTIEPROFIEL 
 
 
 Waterschap Limburg, Waterschapsbedrijf Limburg 

 commissie Integriteit, voorzitter en drie leden 
 
 Verinnerlijkt integer gedrag 

 
 
Standplaats:  Roermond   
 

 
 WATERSCHAP LIMBURG, WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG 
 
Waterschap Limburg (WL) 
Waterschap Limburg zorgt in de hele provincie voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en 
voldoende water.  
 
Voldoende water 
Te veel water is een probleem, maar te weinig ook. WL gaat verdroging van landbouw- en 
natuurgebieden tegen door het water te stuwen, de beken te laten meanderen en toe te zien op de 
naleving van regels voor het onttrekken van water.  
Schoon water 
Een goede kwaliteit van het water in beken en rivieren is onontbeerlijk voor de dieren en planten in 
en om het water. En ook de mens moet zonder gevaar voor de gezondheid kunnen recreëren in het 
oppervlaktewater.  
Samen verantwoordelijk voor het watersysteem 
Het oppervlaktewater, de beekbodem, de oevers en het grondwater in een gebied hangen nauw met 
elkaar samen en beïnvloeden elkaar. Dit noemen we het watersysteem. Het waterschap heeft een 
grote verantwoordelijkheid in het beheren van het watersysteem.  
Veilige dijken, droge voeten 
WL draagt zorg voor droge voeten en hoogwaterveiligheid. WL beheert de dijken langs de Maas, Roer 
en Niers. Waar nodig vinden verbeteringen plaats om aan de nieuwste veiligheidsnormen te voldoen. 
WL legt regenwaterbuffers aan en richt beken opnieuw in om meer water te kunnen bergen. Daarnaast 
toetst WL of de bouwplannen van gemeenten, bedrijven en particulieren ‘waterproof’ zijn.   
 
Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) 
WBL produceert gezuiverd afvalwater en zet zuiveringsslib om in waardevolle grondstoffen en energie. 
Dankzij innovatieve zuiveringstechnologieën worden schadelijke stoffen steeds beter verwijderd. De 
kwaliteit van het water wordt hierdoor zó goed, dat het in de toekomst als waardevolle grondstof 
wordt ingezet voor andere doeleinden, zoals droogtebestrijding in de landbouw en proceswater in de 
industrie. Bij WBL werken ruim 200 gedreven, vindingrijke professionals. Van monteur en 
rioleringsadviseur tot innovatietechnoloog: samen zorgen ze ervoor dat het zuiveringsproces 24/7 
blijft draaien. WBL beschikt over een schat aan kennis en vakmanschap. Hierdoor is WBL in staat om 
uitdagingen om te zetten in kansen. 
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Producent van gezuiverd water 
WBL zuivert het afvalwater van Limburg: zo'n 150 miljoen m³ per jaar. Via een uitgebreid riolerings- en 
leidingstelsel stroomt het water naar 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Limburg, waar het 
afvalwater wordt behandeld en geschikt wordt gemaakt voor hergebruik. 
Leverancier van grondstoffen, kennis en big data 
WBL haalt zowel schadelijke als waardevolle stoffen uit afvalwater. Met de circulaire economie in het 
vizier geeft WBL de teruggewonnen waardevolle grondstoffen, nutriënten en het resterende slib een 
nieuwe bestemming. Ook stelt WBL kennis en big data beschikbaar voor het oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken. 
Transport 
WBL is eigenaar en beheerder van 150 gemalen en 530 kilometer watertransportleidingen. Om het 
zuiveringsproces 24/7 draaiende te houden, werkt WBL continu aan het onderhoud en de vernieuwing 
van onze installaties en infrastructuur. 
 
Naar de website: https://www.waterschaplimburg.nl en https://www.wbl.nl  
 
 ACHTERGROND 
Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg willen als een betrouwbare, transparante en 
moderne overheid midden in de maatschappij staan. Integriteit staat in Limburg hoog op de 
(bestuurlijke) agenda. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft besloten om de bemensing van 
de bestaande commissie Integriteit uit te breiden naar vijf personen: één voorzitter en vier leden. De 
reden voor uitbreiding van de commissie is om afhankelijk van eventueel binnenkomende meldingen 
een team van minimaal drie leden te kunnen vormen om gebaseerd op beschikbare expertise 
onderzoeken uit te kunnen voeren.  
 
Inhoud van de taak 
De commissie Integriteit heeft grofweg de navolgende taken:  
- samen met de portefeuillehouder Integriteit, die een zorgplicht heeft ten aanzien van de integriteit 

van WL en WBL, invulling geven aan het integriteitsbeleid van WL en WBL en de daarbij behorende 
verinnerlijking;  

- het uitvoeren van de integriteitsonderzoeken op de wijze zoals beschreven in het Protocol 
begeleiding integriteitsonderzoeken Waterschap Limburg 2021;  

- samen met de portefeuillehouder Integriteit de kennis over integriteit binnen het algemeen 
bestuur ontwikkelen en de integriteit van de leden van het algemeen bestuur bevorderen;  

- het uitvoeren van de integriteitstaken, waaronder de risicoanalyse integriteit, in het kader van de 
installatie van de leden van het dagelijks bestuur;  

- het onderzoeken van geloofsbrieven, waaronder de VOG van toetredende leden van het algemeen 
bestuur. 

 
In het ‘Protocol begeleiding integriteitsonderzoeken Waterschap Limburg 2021’ wordt het behandelen 
van klachten aangaande overtreding van de Gedragscode opgedragen aan een onafhankelijke 
commissie Integriteit. De commissie Integriteit verricht onderzoek op basis van klachten over 
(mogelijke) integriteitsschendingen door een lid van het algemeen bestuur, een burgercommissielid, 
een lid van het dagelijks bestuur of de werkwijze van het waterschap in zijn geheel. De commissie 
Integriteit bepaalt zelfstandig welke onderzoeksvragen en -methoden ze noodzakelijk acht ten 
behoeve van het onderzoek. 
De commissie Integriteit toetst en beoordeelt integriteitsmeldingen op basis van relevante wet- en 
regelgeving en de Gedragscode en begeleidt mede feitenonderzoeken. De commissie brengt een 

https://www.waterschaplimburg.nl/
https://www.wbl.nl/
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rapportage uit aan de portefeuillehouder Integriteit van het waterschap met daarin het oordeel over 
de voorliggende melding en aanbevelingen richting de toekomst. 
Van de commissie Integriteit mag worden verwacht dat op een zorgvuldige, onpartijdige en objectieve 
wijze invulling wordt gegeven aan de werkzaamheden.  
De commissie Integriteit brengt jaarlijks een verslag uit aan het dagelijks bestuur over de werkzaam-
heden en kan aanbevelingen doen omtrent de Gedragscode. Bij de werkzaamheden wordt de 
commissie Integriteit bijgestaan door een ambtelijk secretaris. De commissie Integriteit kan een 
beroep doen op secretariële ondersteuning.  
 
Kwaliteitseisen commissieleden 
In de commissie Integriteit dienen de volgende kwaliteiten aanwezig te zijn:  
- relevante bestuurlijke en/of politieke ervaring;  
- toezichthoudende ervaring;  
- ervaring met onderzoek op het vlak van bestuurlijke, ambtelijke en publieke integriteit;  
- kennis op juridisch, ethisch en financieel terrein.  
 
Daarnaast wordt van alle commissieleden verwacht dat zij:  
- beschikken over natuurlijk gezag;  
- expert zijn op één van de bovengenoemde kwaliteitseisen;  
- uitstekende kwalificaties en een erkende reputatie hebben;  
- van onbesproken gedrag zijn;  
- beschikken over voldoende kritisch vermogen;  
- beschikken over hoogwaardige contactuele en relationele vaardigheden;  
- beschikken over politieke en omgevingssensitiviteit;  
- maatschappelijk geëngageerd zijn;  
- onafhankelijk en objectief tot oordeelsvorming overgaan;  
- integer en onpartijdig zijn.  
 
Specifieke eisen voorzitter 
Van de voorzitter van de commissie Integriteit worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten 
verwacht, te weten:  
- het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de commissie te 

vervullen;  
- de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij menings- en besluitvorming 

in de commissie.  
 

 BENOEMING 
De leden worden benoemd door het algemeen bestuur op voordracht van de portefeuillehouder voor 
de duur van de zittingsperiode van het algemeen bestuur. Herbenoeming is mogelijk. Een onderzoek 
naar de antecedenten kan onderdeel uitmaken van de procedure. Beoogde benoemingsdatum is in de 
algemene bestuursvergadering van september 2022, waarbij de benoemingstermijn eindigt bij de 
verkiezingen in 2027. 
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 VERGOEDING 
De voorzitter en leden van de commissie ontvangen respectievelijk een vergoeding van € 200,00 en 
€ 175,00 per bijeenkomst voor het bijwonen van fysieke en online vergaderingen en bijbehorende 
werkzaamheden. Daarnaast worden reis- en verblijfskosten vergoed.  
 

 
 CONTACT 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: 
 
Alfred Eilering, senior consultant  
06-22211310 | alfred.eilering@beljonwesterterp.nl 
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