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Persbericht 

College Papendrecht maakt draai 
inzake asbestverwerking bij Nedstaal 
na politieke druk Lijst Lammers  
 

 
Enkele dagen voordat de termijn voor het indienen van een zienswijze afliep 
heeft de Fractie Lijst Lammers grote politiek druk op het College van B&W van 
de gemeente Papendrecht gezet om ervoor te zorgen dat het College een 
zienswijze zou indienen. 
 
Deze missie is geslaagd. Het College heeft een zienswijze ingediend. 
 
 
Het College had in november 2012 al zijn bestuurlijk akkoord gegeven1 aan de 
proefnemingen en dit achter de rug van de Raad om gedaan. De Raad was niet door 
het College geïnformeerd, zoals dat normaal gesproken wel altijd gebeurt. De Raad 
had op 6 december 2012 nog een vergadering, bij die gelegenheid had het College 
de Raad immers kunnen informeren. 
 
Maar het College had kennelijk besloten om de Raad niet te informeren. 
Verantwoordelijk portefeuillehouder, wethouder Joke Reuwer, liet al maanden niets 
meer van zich horen en deed alsof er niks aan de hand was. Papendrechters 
moesten uit de krant vernemen wat er bij Nedstaal aan de hand was. Op dit moment 
wordt uitgezocht of hier eventueel sprake is van belangenverstrengeling. 
 
Pas nadat er een stroom van protest vanuit de samenleving en vanuit de lokale 
politieke partijen, zoals het Papendrechts Algemeen Belang en de Lijst Lammers, 
was losgebarsten, werd de Raad van Papendrecht summier geïnformeerd. Toen de 
Lijst Lammers met een extra ingelaste Raadsvergadering in het weekend dreigde, 
ging het College, inclusief portefeuillehouder Reuwer, om “als-een-blad-om-de-
boom”. Het College ruilde zijn standpunt dat er niks mis was met de proefneming bij 
asbestverwerking om voor het indienen van een zienswijze die hier haaks op stond. 
 

                                                           
1
 Zie daarvoor de brief van de Lijst Lammers in bijlage nummer 4 bij dit persbericht. 



De op donderdag 17 januari jl. uitgebrachte contra-expertise gaf duidelijk aan dat het 
bedrijf Nedstaal zich niet aan de bestaande en reeds eerder verleende vergunningen 
had gehouden. Eens temeer was dat reden tegen de vergunningverlening voor 
asbestverwerking aan Nedstaal te zijn en een zienswijze op te stellen en in te 
dienen. 
 
Op het allerlaatste moment keerde het College van Papendrecht dus op zijn 
schreden terug en diende, met de hete adem van de Raad in zijn nek, een zienswijze 
in. Nog net op tijd voordat de termijn van indiening op maandag 21 januari jl. was 
afgelopen. Ook de gemeente Alblasserdam en de Gemeenschappelijke Regeling 
Drechtsteden dienden zienswijzen in. 
 
Doordat de Lijst Lammers de druk zo hoog had opgevoerd werd in elk geval bereikt 
dat de gemeente Papendrecht formeel een vinger in de pap houdt naast het reguliere 
bestuurlijke overleg. De Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid gaat nu verder met de 
procedure van de aanvraag door Nedstaal. 
 
Inzet is en blijft de vergunning aan Nedstaal te weigeren. Asbestverwerking in onze 
regio is veel te gevaarlijk en schadelijk voor de volksgezondheid. Het procedé dat 
Nedstaal voor ogen staat is onveilig en schadelijk voor mens en milieu. Gezondheid 
gaat boven financieel gewin en profijt. 
 
 
 

Einde persbericht 

 
Informatie over dit persbericht kunt u inwinnen bij de heer Ruud Lammers. 
Telefoon 06-10964340. 
Website http://www.papendrecht.nl/bestuur/gemeenteraad/lijst-lammers 
 
Additionele informatie bijgevoegd bij dit persbericht: 
In de bijlagen tenslotte treft u de relevante documenten aan: 

1. de vragen die zijn gesteld aan het college 
2. de contra expertise 
3. de brief inzake de zienswijze van het college, na de ommezwaai 
4. de brief van de Lijst Lammers van 18 januari, met daarin opgenomen de 

bewijsstukken van het ambtelijk akkoord en het bestuurlijk akkoord van het 
college van B&W van Papendrecht 


