memo
Aan de Gemeenteraad van de gemeente Papendrecht,
Van Ruud Lammers
Papendrecht
Onderwerp

vrijdag 7 oktober 2016
Rivierendriesprong / Gemeente Papendrecht

Naar aanleiding van het verslag bij agendapunt 101 vergunningverlening aan de Rivierendriesprong
mocht de fractie van O.P. nog een memo opstellen en nasturen. Dat doen wij bij deze.
Op 30 september 2016 heeft de rechter een uitspraak gedaan. Deze uitspraak is ook aan de
raadsleden toegestuurd. Na bestudering van deze uitspraak hebben wij kunnen lezen dat aan eiseres
(Rivierendriesprong) een tegemoetkoming in planschade op basis van artikel 6.1 van de Wro is
toegekend van € 1.145.000, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van ontvangst
van de aanvraag, de griffierechten en een veroordeling in de proceskosten. Totale schade voor de
gemeente: € 1.147.684,52 exclusief PM nog te bepalen en te betalen rente.
De kosten die de gemeente in dit dossier heeft moeten maken lopen verder op. Vanaf 2013-2015
belopen deze kosten € 664.942,17 exclusief PM-posten. De schade in dit dossier beloopt tot op
heden een bedrag van € 1.762.626,69 exclusief PM-posten en met verrekening van de verbeurde
dwangsommen uit 2015. Als wij een inschatting moeten maken van de lopende advocaatkosten,
kosten van externen en ambtelijke inzet voor dit jaar, dan naderen we voor de periode 2013-2016
een (sub-)totaal van € 2 miljoen.
Het gaat ons er nu even niet om dat wij al weer bijna vier jaar naar voren brengen dat we als
gemeente beter kunnen gaan praten (en het bedrijf uitplaatsen naar een geschikte locatie in
Dordrecht/ overige Drechtsteden) in plaats van blijven (door-)procederen.
Het gaat er ons nu wel om met dit memo aan te geven dat we als gemeente op het verkeerde spoor
zitten. Wij hebben ideeën hoe de gemeente dit soort zaken zou kunnen voorkomen, en wij hopen ter
zake dan ook op een open en niet vooringenomen dialoog met de coalitiepartijen.
Wij markeren onze positie wel als zodanig dat wij niet zullen meewerken aan een doofpotconstructie
om dit dossier buiten de publiciteit te houden.
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Agendapunt: Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 20 april 2016
Notitie(593613):Naar aanleiding van het verslag bij agendapunt 10 vergunningverlening aan de
Rivierendriesprong zal de fractie van O.P. nog een memo opstellen en nasturen.
Akkoord.

Kostenberekening gemeente Papendrecht
Dossier: Rivierendriesprong
Datum:
vrijdag 7 oktober 2016
Welke kosten heeft de gemeente Papendrecht in de afgelopen jaren 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,
Af: minus kosten stofonderzoek € 17.000
Advocaatkosten (Pels c.s.),
Ambtelijke inzet, exclusief bestuurskosten, (schatting 2500 uur)
Kosten Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (2013, tot 2 november 2014)
vergunningverlening/toezicht/handhaving OZHZ (extra kosten)
Kosten Bibob advies, gemeente,

€
€
€
€
€
€
€

17.000,00
-17.000,00
67.533,65
212.500,00
83.473,52
42.935,00
500,00

€

406.942,17

€
€
€

115.000,00
20.000,00
(pm)
123.000,00

subtotaal kosten 2015

€

258.000,00

subtotaal kosten 2013+2014+2015

€

664.942,17

uurtarief € 85,-

subtotaal kosten 2013+2014
Kosten gemaakt in 2015:
Externe kosten (juridisch advies en juridische bijstand)
vergunningverlening/toezicht/handhaving OZHZ (alleen de verhoging van het budget)
vergunningverlening/toezicht/handhaving OZHZ
nog in te vullen
Ambtelijke inzet, exclusief bestuurskosten,

(+PM)
Kosten te maken in 2016:

schatting

€ 260.000,00 op basis van kosten in 2015

Rechterlijke uitspraak d.d. 30 september 2016 zaaknummer ROT 14/ 6840 WET FRAN
te betalen rente
te betalen door de gemeente
griffierecht
te betalen door de gemeente
veroordeling in de proceskosten
te betalen door de gemeente

PM
€ 1.145.000,00
PM
€
328,00
€
2.356,52
€ 1.147.684,52

Claim
nr.2
"Baten"

wordt nog verwacht
Verbeurde dwangsommen (2015), door het bedrijf aan de gemeente te voldoen

Tussenstand gemaakte kosten dossier Rivierendriesprong, exclusief PM-posten
Inclusief schatting kosten te maken in 2016:

€ 2.022.626,69

€

PM
50.000,00

€ 1.762.626,69

