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Inleiding
In de gemeente Woudenberg wordt op 21 november 2018 de brandweer ingezet om 
metingen te verrichten in verband met stankkiachten aan de Parallelweg. De brandweer 
stelt vast dat er een vreemde, acetonachtige lucht is te ruiken, maar kan geen 
conclusies trekken over de aard en de herkomst ervan. Er wordt besloten onderzoek te 
doen naar de oorzaak van de stank. De brandweer schaalt later op naar GRIP 1.

Centrale vraag
Kan de burgemeester instemmen met de bijgevoegde brief?

Beoogd resultaat (wat)
Middels deze zienswijze het evaluatierapport aanvullen, zodat het doel van het 
evalueren (leren en verbeteren van de crisisorganisatie) maximaal behaald kan worden.

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 en Inclusie
Een goed en volledig evaluatierapport kan bijdragen aan de veiligheid van mens en dier. 
Daarnaast kan in dit specifieke geval het rapport bijdragen aan de bescherming van het 
milieu.

Maatschappelijke participatie
Zowel de brandweer Woudenberg, als twee medewerkers uit de lokale crisisorganisatie 
zijn om advies gevraagd.

Beoogd resultaat (hoe)
Niet van toepassing.

Financiele consequenties
Kosten / opbrengsten zijn nihil of conform de begroting op dit product. Geen verdere 
financiele toelichting nodig.

Aanpak/uitvoering
De zienswijze zal als bijiage worden toegevoegd aan het evaluatierapport. Deze wordt 
openbaar gemaakt door de VRU.

Conclusie
Het evaluatierapport geeft voldoende aanleiding om een zienswijze in te dienen.

Communicatie
Niet van toepassing.

Bijlage(n)
1. Evaluatierapport GRIP 1 van Apeldoorn.
2. Conceptbrief zienswijze evaluatierapport GRIP 1 van Apeldoorn.


