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Aan de voorzitter van de gemeenteraad  

van de gemeente Papendrecht, 

de heer C.J.M. de Bruin 

Markt 22 

3351 PB Papendrecht  

 

 

Datum maandag 30 november 2015 

Onderwerp Ontwerp omgevingsvergunning Noordhoek / Bouwstoffenhandel Rivierendriesprong / 

Legalisering ‘via de achterdeur’ 

 

 

Geachte heer De Bruin, 

 

Namens de fractie van Onafhankelijk Papendrecht wordt hierbij een aantal schriftelijke vragen ex 

artikel 40 van het Reglement van Orde bij u ingediend met het verzoek deze ter beantwoording op 

schrift door te geleiden naar het College alsook om deze ter kennis te brengen van de overige leden 

van de Raad. 

 

Tijdens de commissie Ruimte van vorige week woensdag (25 november) hebben we in algemene zin 

met elkaar de stand van zaken ten aanzien van de ontwerp omgevingsvergunning besproken. Het 

ging niet erg de diepte in, vandaar dat wij nog wat meer de diepte in willen gaan en alsnog een paar 

vragen willen stellen om bouwstenen voor het volgende debat op te halen. 

 

Naar aanleiding hiervan hebben wij dus nog een aantal wat meer specifieke vragen die gaan over het 

(vergunde) gebruik van de trechters. Volgens ons zijn er vier trechters binnen de inrichting. Voor 

twee trechters geldt een vergunning. Als de revisievergunning zou worden verleend dan zou dit 

betekenen dat in het vervolg niet twee maar vier trechters vergund zijn. Althans, zo maken wij dit op 

uit de stukken. Graag ontvangen wij daarover meer juridische duidelijkheid. 

 

Legalisering ‘via de achterdeur’ 

Op pagina 35 van het ontwerp van de omgevingsvergunning valt te lezen dat op 25 juni 2012 een 

bouwvergunning is verleend voor onder andere twee trechters. De miieu-activiteiten van de op 13 

februari 2013 ingediende aanvraag ziet op vier trechters. Na beoordeling van de ontvankelijkheid is 
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dit geconstateerd en besproken met de aanvrager. De aanvraag is hierop niet aangevuld. Gelet op de 

onlosmakelijke activiteit van milieu- en bouwactiviteiten en het feit dat voor twee trechters geen 

vergunning voor de activiteit bouwen is verleend, noch is aangevraagd, kan alleen gebruik worden 

gemaakt van de twee vergunde trechters. 

 

Op pagina 8 van het ontwerp van de omgevingsvergunning valt te lezen onder Hoofdstuk 1.5 

(Onlosmakelijke activiteit) dat enkel van twee trechters, waarvoor een bouwverguning is verleend, 

gebruik mag worden gemaakt. 

 

In hoofdstuk 1.5.2. staat dat de trechters waarvoor geen vergunning is verleend buiten werking 

gesteld dienen te worden.  

 

1. Worden of zijn deze twee trechters ook daadwerkelijk buiten werking gesteld c.q. wanneer 

zijn dan wel zullen deze twee trechters buiten werking worden gesteld? 

 

In hoofdstuk 1.5.3. schrijft u dat het bepaalde onder hoofdstuk 1.5.2. niet meer van toepassing is op 

het moment dat ingevolge artikel 2.1 lid 1 a Wabo vergunning is verleend voor alle binnen de 

inrichting aanwezige trechters waarvoor een verunning geldt ingevolge artikel 2.1. lid 1 onder e 

Wabo. Betekent dit in concreto niet dat als de(ze) revisievergunning wordt verleend niet alleen van 

de twee trechters waarvoor een vergunning is verleend gebruik mag worden gemaakt, maar ook van 

de andere twee trechters, waarvoor geen vergunning is verleend, dus in totaal voor alle vier de 

trechters vergunning wordt verleend? Dit zou neerkomen op legalisering via de achterdeur. En dat is 

in strijd met de wet. 

 

2. Is deze methode van legaliseren - via de achterdeur – niet in strijd met de wet? Graag uw 

uitgebreide toelichting op deze vraag. 

 

De vrijstelling 

Volgens ons wenst het College ten onrechte vrijstelling te geven van het bestemmingsplan voor de 

puinbreker respectievelijk het puinbreken. Wij betwijfelen of een revisievergunning mag worden 

gebruikt om met een bestemmingsplan strijdige bebouwing respectievelijk activiteiten te legaliseren 

maar ook als dat wél zou mogen had de historie van De Rivierendriesprong voor het College wat ons 

betreft reden moeten zijn geen vrijstelling te verlenen. 

 

3. Bent u van mening dat een revisievergunning mag worden gebruikt om een met een 

bestemmingsplan strijdige bebouwing en/of activiteiten te legaliseren? 

 

De historie is er een van meerdere door de (ook de hoogste) rechter rechtmatig bevonden 

handhavingsacties van de kant van de gemeente  wegens illegale activiteiten bij het bedrijf in 

kwestie. Er is geen aanleiding De Rivierendriesprong tegemoet te komen met een vrijstelling die 

volledig voorbijgaat aan al wat wij en anderen in de loop der tijd gemotiveerd hebben ingebracht 

tegen het puinbreken. De door De Rivierendriesprong gepleegde eigenrichting dient niet beloond te 

worden met een vrijstelling. 
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4. Waarom wilt u dan toch – ondanks alle signalen uit de samenleving – overgaan tot het 

verlenen van een vrijstelling? 

 

Gebrek aan vertrouwen bij inwoners van Papendrecht in het bedrijf ter plekke 

In het advies van de Bezwaarschriftencommissie van 20 april 2015, waarin de bezwaren tegen een 

vergunning door meer dan vijftig (50) bewoners worden behandeld komt het beeld naar voren dat bij 

de bewoners ter plekke angst bestaat voor opslag van asbest en asfalt, dat er een groot gebrek aan 

vertrouwen bestaat in het bedrijf in kwestie, door ervaringen uit het verleden, dat de loods niet 

geschikt is om puin in te breken omdat er te grote openingen in zitten waardoor stof en geluid 

ontsnappen en dat het bedrijf in kwestie te dicht op de woonhuizen staat. Daarnaast bestaat er angst 

dat het buiten puin breken tot veel extra overlast zal leiden, zeker als er nog een betoncentrale bij 

zou komen. 

 

Een van de bewoners is nog explicieter en geeft lucht aan zijn angst voor de productie van 

recyclinggranulaat in de buitenlucht, met asbest erin. Ook met betrekking tot de wijze van hoe men 

zal omgaan met ontdekking van deze materialen, asbest en asfalt, dat van het reguliere bouwpuin 

gescheiden dient te worden. De vergunning is niet duidelijk over de grenswaarden van bepaalde 

vezelproducten, ervaringen uit het verleden, gebrek aan vertrouwen van de bewoners in het bedrijf 

in kwestie dan wel in de bedrijfsleiding spelen een rol, de hoogte van de te bouwen betoncentrale is 

in strijd is met het geldende bestemmingsplan. En ook worden genoemd dat een verhoging naar 

milieucategorie 4 zo dicht bij woningen wettelijk niet toegstaan is. 

 

Dat er vervolgens bij de inwoners (de terechte) angst bestaat ten aanzien van de negatieve effecten 

van verhoging van de milieucategorie en vergunningverlening aan het bedrijf in kwestie voor de 

volksgezondheid. 

Het doorzetten van vergunningverlening kwalificeert een van de bezwaarmakers als onbehoorlijk 

bestuur. De bezwaarschriftencommissie adviseerde het bestreden besluit te herzien. 

 

Gepleegde strafbare feiten in het verleden, geen openbaarmaking aan de Gemeenteraad 

Op pagina 56 van het ontwerp van de omgevingsvergunning gaat het College procedureel in op de 

gevolgde weg met betrekking tot toetsing aan de landelijke wetgeving Bibob (Wet bevordering 

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Het advies van het Landelijk Bureau Bibob 

(LBB) was reden voor Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om de voor 1 januari 2014 vereiste 

verklaring van geen bedenkingen te weigeren.  Het College van B&W maakt een andere afweging. 

Die afweging is vertrouwelijk en wordt onttrokken aan controle door de Gemeenteraad.  

 

5. Waarop is het vertrouwen van het College gebaseerd dat het bedrijf in kwestie zich (van nu 

af aan wél) houdt aan de gemaakte afspraken/ (extra) voorschriften? 

 

Uitgangspunt is volgens het College dat De Rivierendriesprong zich na vergunningverlening strikt 

houdt aan de vergunningvoorschriften en overige wet- en regelgeving. Indien blijkt dat de 

vergunninghouder na vergunningverlening de vergunningsvoorschriften niet naleeft, niet vergunde 

activiteiten verricht of anderszins in relatie komt te staan met nog niet bekende of nieuwe strafbare 

feiten als bedoel in artikel 3, eerste lid, onder a en b van de wet Bibob, komen ook de reeds in de 

adviezen van het LBB genoemde strafbare feiten in een andere daglicht te staan.  
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Het bedrijf heeft ernstige strafbare feiten gepleegd maar krijgt, als het aan dit College ligt, nog een 

kans. De afweging die het College heeft gemaakt vond plaats in de achterkamertjes. Er zijn dus door 

De Rivierendriesprong strafbare feiten gepleegd. Welke strafbare feiten dat zijn wordt aan de 

Gemeenteraad, als hoogste orgaan binnen de Gemeente, niet geopenbaard. Er zijn de afgelopen 

periode door het College hoge kosten1 gemaakt in deze zaak. Als het bedrijf zich niet aan de 

gemaakte afspraken/voorschriften houdt zal dit bedrag nog verder oplopen. 

 

6. Welk realiteitsgehalte kent het College toe aan de, overigens aan de Gemeenteraad niet 

openbaar gemaakte, extra gemaakte voorschriften (pagina 23)? 

7. Is het College bereid de strafbare feiten, gepleegd door het bedrijf in kwestie, zo mogelijk in 

een vertrouwelijk gedeelte van de commissie Ruimte aan de Gemeenteraad te openbaren? 

8. Hoe wil het College de juridische advies- en procedurekosten beperken, teneinde 

gemeenschapsgeld te sparen, als het bedrijf zich wederom niet aan de voorschriften zal 

houden? 

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw bereidwilligheid om op onze vragen te willen antwoorden. 

 

Met vriendelijke groet, 

hoogachtend, 

 

Ruud Lammers. 

  

                                                           
1
 Meer info leest u op onze website http://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/dossiers/rivierendriesprong/ 
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We zijn nu een jaar verder maar de angel is nog steeds niet uit dit dossier gehaald. 

 

Persbericht d.d. 21 november 2014 

 

 
 

 

Gemeente zwalkt bij vergunningverlening Rivierendriesprong 

 

Eind december 2013 maakte de gemeente bekend een revisievergunning aan Bouwstoffenhandel De 

Rivierendriepsprong aan de Noordhoek 35 te weigeren. Daarvoor droeg de gemeente tal van 

argumenten aan zoals ernstige overlast bij bewoners in de directe omgeving. De huizen liggen op 

minder dan vijftig meter afstand van het bedrijf. Maar ook uitstoot van veel fijn- en grofstof, dag en 

nacht geluidsoverlast van lopende banden, veel lawaai van het intensieve vrachtverkeer, het storten 

van grind enz. Op een doordeweekse dag vinden er 800 vrachtwagenbewegingen over de dijk plaats.  

 

Het landelijk bureau Bibob gaf een negatief advies af: een waarschuwing dat het bedrijf criminele 

gelden witwast. Sinds 2004 zit het bedrijf er illegaal. De gemeente heeft dat gedoogd. Pas in 2013 

werden aan de gemeenteraad alle problemen in volle omvang duidelijk. Vervolgens kwam de 

milieudienst in actie. Deze legde een last onder dwangsom op. Maar deze werd om onverklaarbare 

redenen nooit ten uitvoer gebracht. Regels werden niet gehandhaafd. 

 

Recent kwam het College met de mededeling dat het bedrijf ineens wél een vergunning krijgt. Dat is 

in tegenspraak met de weigering van vorig jaar. De bewoners aan de Noordhoek en omgeving zijn 

ten einde raad. Over hun hoofd heen dreigt besloten te worden dat het bedrijf ook nog eens mag 

uitbreiden. Waar eerst nog sprake was van een verbod op puinbreken wil het College dat nu 

toestaan. Ook zou het bedrijf een betoncentrale mogen oprichten. 

 

De gemeente heeft de plicht het woongenot van alle inwoners van Papendrecht te beschermen. De 

huizen stonden er eerder dan het bedrijf. De gemeente zwalkt bij de vergunningverlening en laat de 

bewoners in de buurt van de Noordhoek in de kou staan. 

 

Onafhankelijk Papendrecht vindt dat dit niet kan. 


