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Inleiding
Op zaterdagavond 28 juli 2018 was er een bermbrand langs de A12 ten hoogte van
Woudenberg. Vanwege de droogte, omvang en impact van de brand is er opgeschaald
naar GRIP 1. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) evalueert standaard aile GRIPincidenten. Dit incident is beoordeeld aan de hand van het afwegingskader evaluaties,
waarbij rekening is gehouden met trends uit vergelijkbare incidenten en mogelijke
media- of publieksaandacht. Voor deze evaluatie is gebruik gemaakt van rapportages
van de meidkamer, Landelijk Crisismanagement Systeem (LCMS) en evaluatieversiagen
van de ingezette crisisfunctionarissen. Op basis van deze versiagen en rapportages is
een tijdlijn opgesteid en een analyse gedaan van het verloop van de multidisciplinaire
incidentbestrijding.
Centrale vraag
Kan de burgemeester instemmen met de bijgevoegde brief?
Beoogd resultaat (wat)
Geven van een zienswijze biedt de mogelijkheid om de brandweerzorg te verbeteren op
het gebied van voorkomen, bestrijden en beperken van (brand)gevaar.
Kader
Verantwoording door de VRU aan de burgemeester voor de uitvoering van haar gezag
op grond van art. 4 Wvr. (Wet Veiligheidsregio's).
Argumenten
Niet van toepassing.
Duurzaamheid
Leren van een incident draagt bij aan de bescherming van het milieu, mens en dier
(inbreuk van de fysieke en lichamelijke integriteit).
Draagviak
Piketfunctionarissen Officier van Dienst Bevolkingszorg hebben input geleverd aan de
zienswijze.
Beoogd resultaat (hoe)
Niet van toepassing.
Financiele consequenties
Geen.
Aanpak/uitvoering
Indien de burgemeester akkoord gaat met het bijgevoegde voorstel de zienswijze
versturen aan de Veiligheidsregio Utrecht.
Conciusie
De evaluatie geeft aanleiding om een zienswijze in te dienen.
Communicatie
Niet van toepassing.
Bijiage(n)
1. Evaluatierapport natuurbrand GRIP 1 A12 Woudenberg;
2. Conceptbrief zienswijze evaiuatierapport natuurbrand GRIP 1 A12.

