
Lijst Lammers 

Papendrecht, 28 juni 2013 

 

Persbericht 

 

 

Verlies Noordoevers 
 

 

De fractie Lijst Lammers heeft als enige fractie in de Papendrechtse Raad in 

maart 2012 gewaarschuwd voor het verwachte verlies. Desondanks stemde 

toen een overgrote meerderheid van de gemeenteraad van Papendrecht in 

met het Noordoevers – Transformatiezone dossier. 
 

De fractie Lijst Lammers had ook om nader onderzoek gevraagd. Ook dat kwam er toen niet. 

Een halfjaar later werd het project afgeblazen. Noordoevers – Transformatiezone betreft een mislukt 

woningbouwproject dat miljoenen euro’s is gaan kosten. 

 

Het Noordoevers – Transformatiezone project (op grondgebied van Hendrik-Ido-Ambacht) was geen 

project waaraan de Raad van Papendrecht zich daarvoor overigens al expliciet had gecommitteerd. 

Het werd vorig jaar (maart 2012) tot een regionaal project verklaard. Volgens de fractie Lijst 

Lammers was dat toen op dat moment ook helemaal niet nodig geweest. 

 

De fractie Lijst Lammers gaat tijdens de Raad van 4 juli 2013 in elk geval een amendement indienen. 

Met dit amendement wordt beoogd dat er geen sprake meer zal zijn van een verdere deelname, van 

welke aard en in welke omvang dan ook, aan de ontwikkeling van het betreffende plangebied. 

“Laten we er met elkaar een dikke streep onder zetten”, aldus Lammers. 

 

 

De inwoneraantallen per 1 juli 2012 zijn als volgt (bron CBS): 

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden  

 Aantal 

inwoners 

%  Percentagegewijs verlies 

verdeling per gemeente  

 Percentagegewijs 

verlies per inwoner 

Alblasserdam  19.569 7%  €                            760.321,74   €                             38,85  

Dordrecht  118.607 44%  €                        4.608.282,49   €                             38,85  

Hendrik Ido Ambacht  28.564 11%  €                        1.109.807,86   €                             38,85  

Papendrecht 32.016 12%  €                        1.243.929,72   €                             38,85  

Sliedrecht  24.328 9%  €                            945.224,96   €                             38,85  

Zwijndrecht  44.589 17%  €                        1.732.433,23   €                             38,85  

Totaal  267.673 100%  €                      10.400.000,00   €                             38,85  

 



In bovenstaande opstelling zien we dat als we uitgaan van het tot nu toe bekende verlies van € 10,4 

miljoen
1
 dit omgerekend en percentagegewijs per inwoner neerkomt op een bedrag van € 38,85. 

 

Toch al gauw het equivalent van een flinke tas met boodschappen. 

 

Niet valt uit te sluiten dat het verlies in zijn totaliteit nog hoger uit zal vallen. Meer informatie volgt 

daarover waarschijnlijk in de loop van de komende weken en maanden. 

 

“Laat dit een les zijn. Een les dat wij als gemeente Papendrecht nooit meer dergelijke risico’s van 

financiële aard met belastinggeld van onze eigen mensen gaan lopen in projecten op grondgebied 

van een andere gemeente, welke gemeente dat dan ook zal zijn”, aldus Lammers. 

 

 

Einde persbericht 

 

Informatie over dit persbericht kunt u inwinnen bij de heer Ruud Lammers. Telefoon 06-10964340. 

Websites http://www.papendrecht.nl/bestuur/gemeenteraad/lijst-lammers 

http://www.ruudlammers.org 

Bijlage: concept amendement t.b.v. Raad 4 juli 2013 

                                                           
1
 De geprognosticeerde boekwaarde is als volgt opgebouwd: 

- kosten gemeente Hendrik-Ido-Ambacht (verwerving) € 5.095.000 

- rentekosten gemeente Hendrik-Ido-Ambacht € 194.000 

- kosten gemeente Zwijndrecht (gemeentewerf en plankosten) € 3.120.000 

- rentekosten gemeente Zwijndrecht € 1.104.000 

- voorbereidingskosten saneringsplannen € 260.000 

- ISV subsidie (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing)  

  voorbereidingskosten bodemsanering € -/- 260.000 

- plankosten 1 april 2012 tot en met 30 juni 2013 € 650.000 

- onvoorzien € 250.000 

Totaal verwachte boekwaarde per 1 juli 2013 (afgerond) € 10.400.000 

(Bron: Raadsvoorstel nummer 057/2013) 


