
 

Staat hier links een ‘digitaal waarmerk’? Dat betekent dat deze brief digitaal gewaarmerkt is. Het waarmerk toont aan dat de 
brief bij gemeente Nederweert gemaakt is en daarna niet is gewijzigd (gemanipuleerd). U kunt het waarmerk controleren op 
www.nederweert.nl/waarmerkchecker.  

 

 

 
Geachte fractie, 
 
Hierbij sturen wij u de antwoorden naar aanleiding van de artikel 41 vragen die u heeft gesteld over 
dhr. H. Vrehen. 
 

1. Wat is de reactie van uw College op dit artikel? Hoe beoordeelt het College het beeld over 
een vermeende vooraanstaande organisatie (Stichting IKL) en haar bestuurscultuur dat 
hiermee ontstaat? 

 
Het college heeft kennis genomen van het artikel en wacht verdere onderzoeken af.  
 

2. Welke opdrachten en/of bijdragen/subsidies heeft de gemeente Nederweert in de periode 
2013 tot op heden verstrekt aan IKL Limburg, Polo BV, Werkbank BV, @Nexus BV of 
BosWerkt BV? Kunt u ons een overzicht geven van deze opdrachten, bijdragen/subsidies en 
hun doelstellingen en het al dan niet behaalde resultaat? 

 
Gemeente Nederweert heeft in de periode 2013-heden één subsidie en 3 opdrachten voor 
diensten/leveringen verstrekt aan IKL. Daarnaast is dhr. Vrehen via NBD Holding twee maal 
opdracht verleend voor het voorzitterschap van respectievelijk de Raad van Inspiratie en 
bestuurlijke bijeenkomst van het werkveld landbouw en natuur (SML). In totaal is voor € 
27.310,06 aan opdrachten en subsidies betaald. 
Een overzicht treft u aan in de bijlage. 
 
Met uitzondering van het ophalen van burgerinitiatieven in Nederweert-Eind zijn alle 
opdrachten naar tevredenheid uitgevoerd. Bij de opdracht in Nederweert-Eind hebben we 
besloten te opdracht na fase 1 te stoppen omdat er te weinig was opgehaald om door te 
gaan met fase 2.  

 
 

3. Volgens de website van Nationaal Park De Groote Peel voert IKL Limburg het secretariaat 
van het overlegorgaan. Welke (financiële) afspraken liggen hieraan ten grondslag? 
 
In 2019 is hiervoor een bedrag van € 1000,- (excl BTW) betaald door provincie Limburg. 
Daarna zijn geen afspraken meer gemaakt of betalingen gedaan. 
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4. Is bekend of er bij Nationaal Park De Groote Peel verdere constructies en verwevenheden 

zijn met IKL Limburg en/of de eerder genoemde BV’s? Indien dit niet bekend is, is het 
college dan voornemens om dit te laten onderzoeken? 
 
De Peelgemeenten en de provincies Limburg en Noord-Brabant werken samen aan een plan 
van aanpak voor nieuwe standaard Nationaal Park de Peelvenen. Op verzoek van Stichting 
overlegorganen Nationale Parken heeft dhr. Vrehen (als directeur van NBD Holding) hier aan 
mee gewerkt.  
 

5. Is het college het met onze fractie eens dat de functie van voorzitter van Nationaal Park De 
Groote Peel onverenigbaar is met een dergelijk integriteitsschandaal? Zo ja, welke stappen 
gaat uw college zetten om te zorgen dat er een andere voorzitter komt? 

 
Gelet op de recente ontwikkelingen is beantwoording van deze vraag niet meer relevant. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Nederweert, 
De secretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
 
 
drs. J.C.T. (Johan) Bakens  B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak 
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Bijlage 
 
Overzicht opdrachten en subsidies aan organisaties die zijn verbonden aan dhr. H. Vrehen. 
 

Jaar Omschrijving Naam  Bedrag excl. 
BTW 

Toelichting 

2021 Zaad voor 
bloemenlint 

Stichting IKL  €   1.192,66  Opdracht naar tevredenheid 
uitgevoerd. 

2020 Nestkasten 
Nederweert 

stichting IKL  €   7.133,90  Verzamelopdracht met volledig 
programma tbv bestrijding 
eikenprocessierups. Naar 
tevredenheid uitgevoerd 

2016 Opdracht voor 
het ophalen van 
burgerinitiatieve
n in Nederweert-
Eind ten 
behoeve van 
Rowven. 

stichting IKL  €   5.536,50  Opdracht is verleend voor 2 fases. 
Vanwege de tegenvallende resultaten 
in het ophalen in fase 1, is fase 2 niet 
uitgevoerd. 

2016 Begeleiding 
bestuurlijke 
bijeenkomst 
werkveld 
landbouw en 
natuur (SML) 

NBD Holding  €   1.125,00  Opdracht naar tevredenheid 
uitgevoerd. 

2015 Incidentele 
subsidie IKL  

stichting IKL  €   6.082,00  Subsidie voor ondersteuning 
vrijwilligers in natuureducatieprojecten. 
Eenmalig aan deelgenomen in 
transitiefase van IKL. 

2014-
2015 

Voorzitter Raad 
van Inspiratie 
(Buitengebied in 
Balans) 

NBD Holding  €   6.240,00  Opdracht naar tevredenheid 
uitgevoerd. 

       € 27.310,06    

 


