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Dordrecht, 22 december 2014 

Betreft: Revisievergunning Rivierendriesprong 1306070 

 

 

Geacht  college, 

 

Ondergetekende maakt hierbij bezwaar tegen het op 3 december j.l. bekendgemaakte besluit van de 

gemeente Papendrecht  om een omgevingsvergunning te verlenen op 28 november 2014, voor het 

binnenplans afwijken van de bestemming ten behoeve van het binnen breken van puin in “Loods 

A”(conform het op de overzichtstekening aangegeven Gebouw A, behorende bij de aanvraag, 

rapport Peutz van 27 oktober 2014) op het adres Noordhoek 35 (zaaknummer 1306070).  

Daarvoor voeren wij de volgende punten aan: 

 

1. In de vergunning voor het inpandig puin breken  is nergens aangegeven, dat er nadere eisen 

worden gesteld aan de Loods A. Te denken valt aan een afzuiginstallatie, welke de lucht 

ververst en een filterinstallatie, die het stof afvangt inclusief mogelijke asbestdeeltjes. Wij 

vinden een dergelijke voorziening noodzakelijk, omdat anders in het kader van het 

werkklimaat binnen, de deuren tijdens het breken open zullen staan als natuurlijke ventilatie, 

waardoor zowel de geluidsoverlast als de stofoverlast zullen blijven. 

2. In de revisievergunning wordt ook aangegeven dat deze vergunning vooruitloopt op een 

geheel nieuwe vergunning waarin de milieucategorie wordt verhoogd naar 4.  Dit 

waarschijnlijk met het doel om nog meer milieubelastende activiteiten toe te staan. 

3. Naast de geluidsoverlast en de stofoverlast maken we ons ook zorgen over de aard van de 

stoffen die via de lucht worden verspreid. Uit de stukken is op te maken dat de 

Rivierendriesprong ook asbest verwerkt en of opslaat. Daarbij produceert het 

bedrijf  granulaat waarin asbest aanwezig kan zijn. Ons bezwaar is dat in de huidige 

verleende vergunning  nog een vrijgavenorm hanteert met de oude grenswaarde voor 

chrysotiel (een serpentijne vezel) andere asbest soorten (met een amfibole vezelstructuur) 

van 10.000 vezels per kubieke meter In een rapport van de Gezondheidsraad is reeds in 2010 

aangegeven dat de grenswaarden voor asbest verlaagd dienen te worden. Wij verzoeken het 



college van burgemeester en wethouders de abusievelijk verlening direct in te trekken en tot 

handhaving van de nieuwe grenswaarden over te gaan.  

4. Er wordt door u voorbijgegaan aan de stof- en geluidsoverlast door de vrachtwagens, die het 

puin aan en afvoeren. 

5. U bent  verantwoordelijk voor de controle van de lokale luchtkwaliteit. Na een inventarisatie 

van mogelijke bronnen behoort u de luchtkwaliteit vast te stellen. Daarbij behoort u speciale 

aandacht te hebben voor die plaatsen waar verwacht wordt dat de luchtkwaliteit niet aan de 

grenswaarden voldoet. Uw college behoort de uitstoot van de Rivierendriesprong dus mede 

te beoordelen in het licht van andere bronnen in en in de omgeving van uw gemeente. In dit 

geval bijvoorbeeld de bedrijven met een hoge milieucategorie in de buurt en de fijnstof van 

het verkeer waaronder de A15.  In de revisievergunning is niet gemotiveerd dat erg geen 

overschrijding van deze grenswaarden zal plaatsvinden. 

6. Eind vorig jaar sprak de gemeenteraad van Papendrecht in de volle breedte haar zorg uit 

over de overlast door de Rivierendriesprong en de noodzaak deze overlast voor de 

omwonenden te verminderen. Milieudefensie Drechtsteden deelde en deelt deze zorg. Uw 

gemeentebestuur heeft als eerste taak de gezondheidsbelangen van haar burgers te 

beschermen. Op deze verantwoordelijkheid spreken wij u aan. 

Tot slot 

Al jaren wordt er door de omwonenden overlast ondervonden van de Rivierendriesprong.  Wij 

verwachten van uw college dat u het terugdringen van deze overlast tot uw taak rekent. Het 

vertrouwen bij de bewoners dat u dit als uw belangrijkste opdracht ziet,  is de afgelopen jaren 

behoorlijk geschaad. Dat betekent dat u vertrouwende wekkende maatregelen zult moeten nemen 

om dit vertrouwen te herwinnen. Allereerst geen vergunningen verlenen, welke de overlast 

legaliseert  of zelfs laat toenemen. Daarnaast het in samenspraak met de bewoners opstellen van 

een uitermate transparant handhavingplan. Daardoor alleen kan het vertrouwen terugkomen bij de 

omwonenden.  

Is dit alles niet mogelijk dan lijkt verplaatsing van het bedrijf nog de enige oplossing. 

Dit alles brengen wij in als organisatie, die zich statutair inzet voor milieubescherming in de 

Drechtsteden. 

Hoogachtend, 

Namens Milieudefensie Drechtsteden 

 

 

WJJM Verbakel 

Voorzitter. 


