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Geachte mevrouw De Jong,

Op 18 april jl. heb ik uw email ontvangen over de evaluatie van het incident Vreemde 
lucht Parallelweg Woudenberg, waarin de mogelijkheid wordt geboden om zienswijzen 
kenbaar te maken.

Ik heb besloten om gebruik te maken van deze mogelijkheid.

Communicatie gemeente Woudenberg
Uit het rapport blijkt dat er donderdagavond, na het optreden van nieuwe stankklachten, 
niet is opgeschaald en dat processen behorend tot bevolkingszorg (zoals communicatie) 
niet zijn opgestart. De gemeente Woudenberg heeft dit proces wel gestart en heeft 
gecommuniceerd via social media en een liveblog.

Opvanglocatie Hotel Schimmel
Ik vraag mij af waarom de keuze voor Hotel Schimmel als opvanglocatie niet is 
meegenomen in het evaluatierapport. Waarom werd er, ondanks de onduidelijkheid over 
de oorzaak van de stankoverlast, gekozen voor een opvanglocatie die op een aantal 
meter na net niet binnen het effectgebied valt? Ik wil u vragen om alsnog te kijken naar 
de keuze voor Hotel Schimmel als opvanglocatie en of dit in een gelijksoortige situatie in 
de toekomst wenselijk is.   

Nafase en nieuwe klachten
In het evaluatierapport staat dat, na het open zetten van het bedrijfsriool, de gemeente 
heeft beoordeeld dat een reiniging van het eigen riool niet nodig is. Dit is niet correct. 
Het gemeentelijk riool is gespoeld met ruim water en later ook nog handmatig gereinigd. 
Vrijdagochtend is nogmaals met groot materieel het gehele gemeentelijke riool 
gereinigd. 

Bereikbaarheid gemeente op donderdagavond
Uit het rapport blijkt dat de gemeente op donderdagavond, na het optreden van nieuwe 
stankklachten, niet bereikbaar was. Het is voor mij onvoldoende duidelijk wat hiermee 
bedoeld wordt. Gaat het hier om de bereikbaarheid van de gemeente tegenover de 
hulpdiensten of de bereikbaarheid ten opzichte van de burgers? Mocht het de 
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bereikbaarheid tegenover de hulpdiensten betreffen, dan is de gedane conclusie niet 
correct. De gemeente heeft immers meerdere keren contact gehad met onder andere de 
OVD-BZ en OVD-B. 

Ik wil u graag verzoeken deze zienswijze als bijlage toe te voegen aan het 
evaluatierapport Vreemde lucht Parallelweg Woudenberg. Zodra dit is gebeurd is 
ontvang ik graag een vernieuwde versie van het rapport.

Hoogachtend, 
Burgemeester van Woudenberg

T. Cnossen


