
 

 
 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad  

van de gemeente Papendrecht, 

de heer C.J.M. de Bruin 

Markt 22 

3351 PB Papendrecht  

 

 

Datum Maandag, 12 september 2016 

Onderwerp Juridische procedures Gemeente / de Bouwstoffenhandel De Rivierendriesprong 

Papendrecht B.V. en overige vragen 

 

 

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 Gemeenteraad.  

 

1. Kunt u ons een (chronologisch) overzicht verschaffen (zo mogelijk voorzien van een korte 

toelichting) van alle juridische procedures tussen de Gemeente en het bedrijf de 

Bouwstoffenhandel De Rivierendriesprong Papendrecht B.V. (hierna ook: het bedrijf) vanaf 01 

oktober 2010 tot op heden (01 september 2016)? 

2. We zien bij verschillende (bouw-) werkzaamheden in Papendrecht ook vrachtwagens rijden van 

de Bouwstoffenhandel De Rivierendriesprong Papendrecht B.V. Is dat niet vreemd als er sprake 

zou zijn van het bestaan van juridische procedures tussen de Gemeente en het bedrijf? 

3. Is er een afspraak gemaakt tussen de Gemeente en het bedrijf als het gaat om het beëindigen 

c.q. afbouwen van bestaande juridische procedures en mogen wij alsdan de inhoud van die 

afspraak kennen? 

4. De kosten die de Gemeente in de jaren 2013, 2014 en 2015 heeft gemaakt, welke wij op basis 

van openbare documenten hebben becijferd op een bedrag van € 664.942,17, welke door uw 

College eerder niet werden ontkend, lopen ook dit jaar (2016) door en verder op.  

 



 

In uw brief met kenmerk 951995 gaf u aan jaarlijks een overzicht te willen verstrekken van de 

kosten die de Gemeente heeft moeten maken ten behoeve van dit dossier. Kunt u ons een 

update geven t/m 1 september 2016? 

5. Vindt u het ethisch verantwoord dat de Gemeente aan de ene kant enorme kosten maakt én 

blijft maken die rechtstreeks met (het opereren van) dit bedrijf samenhangen en dat anderzijds 

de samenwerking tussen de Gemeente en het bedrijf in kwestie gewoon door lijkt te lopen, alsof 

er niets aan de hand zou zijn? 

 

Dank voor de te nemen moeite deze vragen te willen beantwoorden. 

Namens de fractie van Onafhankelijk Papendrecht, 

 

Ruud Lammers 

Fractievoorzitter 

 

Bijlage: de kostenberekening vanaf 2013. 

 

Kostenberekening gemeente Papendrecht 
       Dossier: Rivierendriesprong 

        Datum: woensdag 9 maart 2016 

        

          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 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) 

 


