
 

 
 
 
Persbericht  17 december 2014 
 

Stop de Asbestemissie in de openlucht bij 
Bouwstoffenhandel De Rivierendriesprong 
Papendrecht BV 
 
Aan de alarmerende asbestemissie bij de Bouwstoffenhandel De Rivierendriesprong Papendrecht BV 
dient zo spoedig mogelijk door Burgemeester en College van Papendrecht een einde te worden 
gemaakt. De veiligheid én de volksgezondheid van de inwoners van Papendrecht zijn in groot gevaar. 
 
Het College van B&W is van plan vergunningen te verlenen aan het bedrijf, maar volgens 
deskundigen die door Onafhankelijk Papendrecht zijn benaderd bestaat er een reëel gevaar dat er 
asbest gebroken werd, wordt en zal worden in de openlucht door het bedrijf. Dat is wettelijk 
verboden, het bedrijf in kwestie heeft geen toestemming om asbest te breken in de openlucht. 
 
In een telefonisch onderhoud d.d. dinsdag 16 december 2014 met de wethouder milieu, Kees 
Koppenol, heeft gemeenteraadslid Ruud Lammers, tevens fractievoorzitter van Onafhankelijk 
Papendrecht, van hem te horen gekregen “dat er geen onomkeerbare besluiten zijn genomen”.  
De vergunning kan dus alsnog worden geweigerd en worden ingetrokken. Onafhankelijk Papendrecht 
roept het College van B&W vandaag op om de vergunning aan Bouwstoffenhandel De 
Rivierendriesprong Papendrecht BV (eventueel met terugwerkende kracht) te weigeren, terug te 
roepen, in te trekken, tegen te houden. Daar zijn een aantal goede redenen voor. 
 
1- het bedrijf ligt dicht op een woonwijk, op minder dan 50 meter afstand. Dat is niet conform de 
zogenaamde SBI afstanden. De woonwijk was er eerder dan het bedrijf, dat zich in 2004 illegaal op 
het perceel aan de Noordhoek heeft gevestigd. 
 
2- er vindt asbestemissie plaats, in de openlucht. Het gaat minimaal om 10 ton (dat is 10 duizend 
kilo) per jaar. Dat is wettelijk verboden. Bouwstoffenhandel De Rivierendriesprong Papendrecht BV 
heeft geen enkele kwalificatie om asbest te mogen verwerken. Bovendien mag er geen enkele 
asbestemissie in de openlucht plaatsvinden.  
Desgevraagd wist de wethouder niet dat er asbest wordt gebroken aan de Noordhoek. 
 
3- de omwonenden van Bouwstoffenhandel De Rivierendriesprong Papendrecht BV zijn in direct 
levensgevaar, wat onmiddellijke stopzetting van alle bedrijfsactiviteiten van dit bedrijf rechtvaardigt. 
Onafhankelijk Papendrecht roept het bevoegd gezag op om nu direct in te grijpen. 
 
4- eerst dienen nu alle ingediende vragen te worden beantwoord alvorens er een vergunning of 
meerdere vergunningen aan dit bedrijf kunnen worden verleend. Opschaling naar een hogere milieu 
categorie dan 3.1 mag wettelijk niet. Wethouder Koppenol wil opschalen naar categorie 4 en zelfs 
categorie 5, zo was te lezen in de Klaroen. Hier is mogelijk sprake van overheidscorruptie. Dat dient 
te worden uitgezocht. Wij zullen een raadsonderzoek voorstellen als de wethouder niet terugkomt 
op zijn uitspraken. 



 
5- de Bouwstoffenhandel De Rivierendriesprong Papendrecht BV is de facto een criminele 
organisatie. Er vinden strafrechtelijke feiten plaats en er wordt volgens onze verdenking ook zwart 
geld wit gewassen. Het bedrijf heeft een Bibob onderzoek aan de broek. De inhoud daarvan is 
geheim. Maar op grond van artikel 2.20 van de Wabo is het bevoegd gezag bevoegd een vergunning 
aan het bedrijf te weigeren. 
Onafhankelijk Papendrecht is van mening dat wethouder Koppenol en het College van B&W dit Bibob 
onderzoek kunnen aangrijpen om aan deze criminele organisatie in Papendrecht een halt toe te 
roepen. Meewerken aan vergunningverlening aan dit bedrijf is uit den boze. 
 
6- het zwalkende beleid van wethouder Kees Koppenol (CDA) kost de gemeente miljoenen euro’s 
wegens claims die niet nodig waren geweest als het College van B&W zijn werk goed had gedaan en 
goed had bestuurd. Namelijk: vergunning weigeren. Dat was het College ook van plan in december 
2013. Wij willen weten wat er is gebeurd in de tussenfase. 
 
Op basis van de informatie die nu recent, notabene pas na het Raadsdebat van 11 december 2014, 
boven tafel is gekomen verzoekt de fractie van Onafhankelijk Papendrecht het College van B&W in 
actie te komen conform de eisen en uitgangspunten van transparantie die mogen worden gesteld 
aan gedegen, betrouwbaar en zorgvuldig openbaar bestuur. De overheid, ook de eerste lokale 
overheid die de gemeente is, kan en mag geen zaken doen met criminele organisaties en dient zich 
daar verre van te houden. Als het College zich hier niet aan houdt, zal Onafhankelijk Papendrecht een 
motie van wantrouwen indienen en het College verzoeken om op te stappen. 
 
Wij roepen u in herinnering dat de emissie richtlijn van asbest in de openlucht “nihil” is. Afwijkingen 
hiervan zijn wettelijk niet toegestaan, en wij gaan ervan uit dat het College zich aan de wettelijke 
voorschriften houdt. Het gewogen gehalte aan asbest van het menggranulaat (Rapport Peutz) 
bedraagt maximaal 100 mg per kg. Onderzoek gaf aan dat er overlast van bouwstof voor de 
omwonenden van het bedrijf te verwachten zou zijn. De gemeente is verantwoordelijk voor de 
controle van de lokale luchtkwaliteit. Honderd duizend ton is de capaciteit van de puinbreker. Het 
gehalte aan asbest van het meng granulaat bedraagt maximaal 100 mg per kg. 
 

100 milligram  Is 0,1 gram 

100.000.000 kilo puin is 100.000 ton 

10.000.000.000 totaal milligram asbest  

10.000.000 totaal gram asbest  

10.000 totaal kilo asbest is 10 ton asbest 

 
Dat komt neer op een emissie van 10 duizend kilo asbest per jaar door het bedrijf. Het puinbreken 
gebeurt deels (half) overdekt en deels in de open lucht. Als je per jaar honderd duizend ton puin 
breekt, dan is het niet moeilijk tien duizend kilo asbest mee te vermalen, mee te shredderen, mee te 
verwerken. Het gaat dan om bouw puin dat asbest bevat en dat in de openlucht wordt gebroken. 
 
 
Einde persbericht contactpersoon: Ruud Lammers telefoon (06) 10964340 
 
Bijlagen: alle door onze fractie ingediende vragen bij het College van B&W van Papendrecht. 
Toelichting: zogenaamde artikel 40 vragen (Reglement van Orde) dienen binnen een maand na 
indiening te worden beantwoord. Het College heeft om uitstel gevraagd. Onafhankelijk Papendrecht 
heeft het College gevraagd om alle vragen ruim voor aanvang van de commissievergadering Ruimte 
van 07 januari 2015 van een antwoord te voorzien. 


