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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 woensdag 20 januari 2016 

Onderwerp Claim Rivierendriesprong BV op gemeente van € 1,1 miljoen, verzoek om RIB, verzoek 
om totaal inzicht in de gemaakte kosten zijdens de gemeente van 01-01-2013 tot 01-01-
2016, controlerende taak Gemeenteraad faciliteren 

 
Geachte heer De Bruin, 
 
Met referte aan de commissie Ruimte van vorige week, waarbij aan het eind van de vergadering bij 
de Rondvraag de wethouder, in het College belast met de portefeuille waarvan deel uitmaakt het 
bedrijf de Rivierendriesprong, de mededeling deed inzake een door de STAB toegekend advies met 
betrekking tot een claim van het bedrijf ten opzichte van de gemeente, een bedrag ten belope van € 
1,1 miljoen, waarover partijen thans in onderhandeling zijn gegaan, verzoeken wij u namens de 
fractie van Onafhankelijk Papendrecht de Raad te willen bedienen met een RIB, een zogenaamde 
Raadsinformatiebrief, zodat wij als raadsleden ons enigszins op de hoogte kunnen stellen van deze 
zaak alsmede het advies van de STAB om zo enigszins tot een invulling te kunnen geraken van onze 
controlerende rol als Raad ten opzichte van het College. De portefeuillehouder in kwestie had al 
aangegeven dat de nieuwe feiten en ontwikkelingen eerst in de pers zouden komen en pas daarna 
ons als Raad zouden worden toegezonden. 
 
Gelet op de complexiteit van dit dossier hebben wij eerder al aangegeven er begrip voor op te 
kunnen brengen dat onze vragen welke werden ingediend op 30 november 2015 nog niet konden 
worden beantwoord, maar dat daarover een keurige uitstelbrief zijdens het College is gestuurd, uw 
brief met kenmerk 951995 met datum 22 december 2015, ons bereikt heeft, waarmee uw College 
wat ons betreft ook de tijd vergund is om met een goed en volledig, zij het niet zeer tijdig, antwoord 
op al onze vragen te komen. Dat is iets waar wij naar uitzien. 
 
Waar wij intussen ook naar uitzien is een nader verklarend antwoord op de door onze bij brief van 24 
april 2015 aan uw College gestelde vragen, welke door uw College ten dele werden beantwoord bij 
brief van 20 oktober 2015 met (eveneens) kenmerk 951995. Ten dele omdat wij uw College 
verzochten inzage te verstrekken ten aanzien van de kosten die de gemeente / uw College heeft 
gemaakt op het gebied van juridische inhuur van expertise (Landsadvocaat Pels cs.) en de kosten van 
de ambtelijke inzet tot aan de peildatum 01 januari 2016. U gaf als College in bovengenoemde brief 
aan eenmaal per jaar deze gegevens te willen verstrekken, en aangezien wij nu in het nieuwe jaar zijn 
beland achten wij ons vrij u daar weer eens naar te vragen. Alvast dank voor de te nemen moeite. 
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Het gaat dan om de kosten in dit dossier gemaakt door de gemeente van 01 januari 2013 tot 01 
januari 2016. Inkomsten voor de gemeente (betalingen die voortvloeien uit procedures inzake last 
onder dwangsom) mogen hierbij vanzelfsprekend ook opgenoemd worden. 
 
Bij onze dossiervorming zit een presentatie1 (te raadplegen op onze website) waarin wij tot een 
schatting komen van de totale kosten die het bedrijf de Rivierendriesprong de gemeente intussen al 
heeft gekost. Graag vragen wij u naar onderstaande tabel te kijken en eventuele correcties, 
opmerkingen of aanvullingen hierop te geven, opdat wij als gemeenteraadsfractie een beeld krijgen 
van de kosten die vanaf 01 januari 2013 tot 01 januari 2016 zijn gemaakt c.q. zullen worden gemaakt. 
 

Gemeentelijke kosten in verband met het bedrijf De Rivierendriesprong BV. In euro’s 

Kosten stofonderzoek, betaald door de provincie Zuid-Holland, 17.000 

Advocaatkosten (Pels c.s.), tot 07 januari 2015, cie. Ruimte, 67.500 

Ambtelijke inzet, exclusief bestuurskosten, tot 07 januari 2015, cie. Ruimte, 212.500 

Kosten Bibob advies, gemeente, tot 07 januari 2015, cie. Ruimte, 500 

Subtotaal A (de optelling € 380.500 minus kosten stofonderzoek € 17.000) 363.500 

Claim bedrijf per heden, advies van de STAB (nog niet ontvangen) 1.100.000 

Subtotaal  B kosten 2013-2015 inclusief claim 1.463.500 

Tweede claim bedrijf op gemeente (nog te verwachten) PM 

 
Hoeveel euri belopen intussen de bestuurskosten op dit dossier? 
 
Zoals de informatie er nu uitziet was onze inschatting van de claim aan de conservatieve kant. 
Kennelijk heeft de STAB een hoger bedrag geadviseerd. Om dat na te gaan zouden wij als gezegd 
graag inzage willen krijgen in het advies van de STAB. 
De fractie van O.P. heeft herhaaldelijk gesteld dat uitplaatsing van het bedrijf naar een geschikte 
industrielocatie in Dordrecht / Drechtsteden tot de mogelijkheden behoort. Voordelen zijn onder 
andere dat het bedrijf ongestoord kan (door-) groeien en meer geluid en stof produceren, want er 
ligt geen woonwijk in de buurt op minder dan vijftig meter afstand, zoals dat wel het geval is aan de 
Noordhoek. Keer op keer heeft uw college hierop geantwoord dat dat te duur zou zijn of worden. 
Nu we zien dat de kosten van handhaving van het bedrijf op dezelfde locatie alhier steeds meer 
(gemeenschaps-) geld gaat kosten, wordt onze vraag wederom opportuun. Waarom niet in overleg 
treden met de collega’s in Dordrecht teneinde voor dit multi-probleem een duurzame oplossing te 
vinden? 
 
Namens Milieudefensie Drechtsteden wordt er met uw ambtenaren overleg gevoerd over een 
andere ontsluitingsweg van het bedrijf. Hoe ver bent u daar nu mee? En mocht het bedrijf kunnen 
worden uitgeplaatst naar Dordrecht, dan zou de ecozone kunnen worden uitgebreid, iets dat 
duurzaam is en goed voor de bewoners ter plekke. Minder verkeer ter plekke over de dijk, minder 
uitstoot van schadelijke stoffen, meer (weliswaar door de mens gecreëerde natuur) ecozone 
enzovoorts. Ook hierop vernemen wij graag uw visie (en/of antwoord). 
 
Met vriendelijke groet, 
hoogachtend, 
 
Ruud Lammers.

                                                           
1
 Website O.P. http://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/dossiers/rivierendriesprong/wat-speelt-er/ 

 

http://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/dossiers/rivierendriesprong/wat-speelt-er/


 
 

 
 3 

Bijlage 1 
 
Artikel verschenen in De Klaroen 
R3S-claim van 1,1 miljoen euro voor Papendrecht 
di 19 jan 2016, 8:38 
 

 
PAPENDRECHT • Bouwstoffenhandel Rivierendriesprong aan de Noordhoek in Papendrecht is in 
onderhandeling met de gemeente Papendrecht over een claim van 1,1 miljoen euro. 
Dat werd vorige week duidelijk tijdens een commissievergadering in het Papendrechtse 
gemeentehuis. 
 
Rivierendriesprong heeft intussen de jarenlang bevochte definitieve omgevingsvergunning bijna in de 
hand. De lopende planschadeclaim van het bedrijf hangt echter ook nog als een molensteen om de 
schouders van het Papendrechtse gemeentebestuur. Die claim kan zomaar minimaal 1,1 miljoen 
euro gaan kosten. 
 
Geleden schade 
De claim wordt door Rivierendriesprong gebaseerd op de schade die het bedrijf heeft geleden. 
"Waardevermindering van de gronden heeft plaatsgevonden omdat in het bestemmingsplan onder 
anderen de gebruiksmogelijkheden van het perceel zouden zijn beperkt," aldus wethouder Kees 
Koppenol. 
 
De oorspronkelijke claim van het bedrijf bedroeg overigens 15 miljoen euro. In 2014 werd die claim 
nog door de gemeente afgewezen. Bij die beslissing was zelfs de landsadvocaat betrokken. 
 
Ander bedrag 
De Rotterdamse rechtbank, waar de zaak vervolgens diende, wees het STAB (Stichting Advisering 
Bestuursrecht) aan om onderzoek te doen en advies uit te brengen. Kortgeleden liet dat bureau 
weten dat er inderdaad sprake is van planschade. Er kwam alleen een wat ander bedrag uit. Volgens 
taxateurs bedraagt de waardevermindering van de grond 1,1 miljoen. Nog steeds een behoorlijk 
bedrag. 
 
Dat advies is via de rechtbank bij de partijen terecht gekomen, die er nu druk mee bezig zijn. "Het is 
tenslotte een fors bedrag", aldus Koppenol. Hij bevestigde dat hij met het oog op de voortgang niet 
inhoudelijk op de zaak kon in gaan. "Maar gezien de onverwachte wending in de zaak en de hoogte 
van de bedragen vond ik het passen om u om deze manier te informeren", zei hij richting de 
plaatselijke politici.   
 
De geruchten gaan overigens dat met de 1,1 miljoen euro het einde nog niet in zicht is. De gemeente 
Papendrecht staat mogelijk nog een tweede miljoenenclaim te wachten. 
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Bijlage 2 
 
We zijn nu een jaar verder maar de angel is nog steeds niet uit dit dossier gehaald. 
 
Persbericht van 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. 


