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Persbericht  dinsdag 19 april 2016 
 

Kosten gemeente voor dossier Rivierendriesprong 
rijzen de pan uit    
 
Het College gaat een nieuwe vergunning aan de Rivierendriesprong verlenen. Op vragen van 
Onafhankelijk Papendrecht geeft het College aan dat het aannemelijk is dat de kosten die de 
gemeente voor dit dossier heeft moeten maken een bedrag belopen van maar liefst € 665.000,--. 
  
Het betreft kosten voor de vele juridische procedures, externe advieskosten, ambtelijke inzet bij 
vergunningsaanvragen, toezicht en handhaving. Een door de Stichting Advisering Bestuurs-
rechtspraak toegewezen claim van de Rivierendriesprong op de gemeente van € 1.145.000 komt daar 
nog bovenop. Totaal belopen de kosten over de laatste drie jaar nu al € 1,8 miljoen en het einde is 
nog niet in zicht. 
 
Bouwstoffenhandel de Rivierendriesprong is sinds 2004 aan de Noordhoek gevestigd en ontwikkelt 
zich steeds meer in de richting van zware industrie. Het bedrijfsterrein aan de Noordhoek is eigenlijk 
niet geschikt voor zware industrie, omdat er op minder dan 50 meter afstand een woonwijk is 
gelegen. Die woonwijk ligt er sinds de 70-er jaren van de vorige eeuw. Het is dus logisch dat er naar 
alternatieven wordt gekeken, teneinde de overlast te beperken. 
 
1. Alternatief ontsluiting via Parc Nieuwland 
 

 

Dit alternatief is haalbaar en het 
zou bij omwonenden tot veel 
minder overlast van transport over 
de dijk leiden. 
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2. Alternatief uitplaatsing naar geschikte bedrijfsterreinlocatie 
 
Het andere alternatief is uitplaatsing naar een geschikte bedrijfsterreinlocatie in Dordrecht, waar 
locaties in de milieucategorie 4 en hoger nog beschikbaar zijn. Het College van Dordrecht is bereid 
hierover met de gemeente Papendrecht in gesprek te gaan. 
 
Beide alternatieven zijn aangedragen bij het College. Van alternatief 1 heeft het College geoordeeld 
dat het te duur zou zijn. Maar bij een eerlijk kostenbeeld horen op zijn minst ook de vermelding van 
eventuele opbrengsten en/of besparingen, zowel materieel als immaterieel. Die zijn nooit inzichtelijk 
gemaakt. Alternatief 2 is nooit serieus besproken en ook niet onderzocht. 
 
Het bedrijf wil gaan puinbreken in de open lucht, wat tot meer geluids- en stofoverlast voor direct 
omwonenden aan de Noordhoek zal leiden. Zij ervaren nu al dagelijks zeer veel overlast door dit 
bedrijf. Daarnaast vinden er gemiddeld 800 vrachtwagenbewegingen per etmaal over de smalle dijk 
plaats. Inmiddels zijn de omwonenden een juridische procedure gestart om hun bezwaren tegen de 
vergunningverlening door het College kracht bij te zetten. 
 
“Er is dus eigenlijk niet serieus gekeken naar alternatieven of maar half, telkens met het argument 
dat deze aangedragen alternatieven te duur zouden zijn. Als we nu zien dat in de afgelopen drie jaar 
de keuze die het College heeft gemaakt – vergunningverlening op de bestaande locatie – feitelijk ook 
zeer duur uitpakt, is de vraag gerechtvaardigd of de alternatieven het niet waard zijn nog eens wat 
serieuzer bestudeerd te worden” aldus Lammers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einde persbericht contactpersoon: Ruud Lammers telefoon (06) 10964340 
 
Bijlage hieronder: overzicht van de kosten die de gemeente Papendrecht heeft gemaakt in de jaren 
2013-2015 voor het dossier Rivierendriesprong alleen. 
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Kostenberekening gemeente Papendrecht 
       

Dossier: Rivierendriesprong 
        

  
        

          
Welke kosten heeft de gemeente Papendrecht in de afgelopen drie jaar voor dit dossier gemaakt? 

Oppositiepartij Onafhankelijk Papendrecht komt tot de volgende kosten opstelling: 
   

         
KOSTEN 

Kosten gemaakt in 2013+2014: 
        

Kosten stofonderzoek, betaald door de provincie Zuid-Holland, 
   

 €        17.000,00  

Af: minus kosten stofonderzoek € 17.000 
      

 €      -17.000,00  

Advocaatkosten (Pels c.s.),  
       

 €        67.533,65  

Ambtelijke inzet, exclusief bestuurskosten, (schatting 2500 uur) uurtarief € 85,- 
  

 €     212.500,00  

Kosten Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (2013, tot 2 november 2014) 
   

 €        83.473,52  

vergunningverlening/toezicht/handhaving OZHZ (extra kosten) 
    

 €        42.935,00  

Kosten Bibob advies, gemeente, 
       

 €              500,00  

subtotaal kosten 2013+2014 
       

 €     406.942,17  

          
Kosten gemaakt in 2015: 

        
Externe kosten (juridisch advies en juridische bijstand) 

     
 €     115.000,00  

vergunningverlening/toezicht/handhaving OZHZ (alleen de verhoging van het budget) 
  

 €        20.000,00  

vergunningverlening/toezicht/handhaving OZHZ op dit moment niet bekend 
  

 (pm)  

Ambtelijke inzet, exclusief bestuurskosten,  
      

 €     123.000,00  

subtotaal kosten 2015 
       

 €     258.000,00  

          
subtotaal kosten 2013+2014+2015 

       
 €     664.942,17  

         
(+pm) 

          
Claim nr.1 bedrijf, advies van de Stichting Advisering 
Bestuursrechtspraak (toegewezen) 

  €  1.145.000,00 

 
over deze claim wordt naar zeggen wethouder 
onderhandeld     

Claim nr.2 ??? is aangekondigd 
      

PM 
 

"Baten" 
Verbeurde dwangsommen (2015), door het 
bedrijf aan de gemeente te voldoen 

 €        50.000,00  
 

 


