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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Vervolgvragen lozing alpha-methylstyreen op riolering 
gemeente Woudenberg 

Geachte heer Van den Dikkenberg, 

Onderstaand treft u ons antwoord aan op medio januari jl. door u gestelde vervolgvragen over een lozing van 
alpha-methylstyreen op de riolering van de gemeente Woudenberg. Wij herhalen hieronder eerst uw toelichting. 

Toelichting: 
Hartelijk dank voor de beantwoording van onze vragen van 29 november 2018. De beantwoording geeft ons 
een duidelijk beeld van de situatie en van de mogelijke consequenties. Wij hebben nog enkele vervolgvragen. 

1. In uw beantwoording neemt het incidentenonderzoek een prominente plaats in. Wanneer wordt 
afronding van dit onderzoek verwacht? 

Antwoord: 
Inmiddels heeft het bedrijf een incidentenonderzoek uitgevoerd naar het hoe en waarom. De 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het onderzoek als onvoldoende beoordeeld. Om die 
reden kunnen wij nu nog geen inschatting maken wanneer het incidentenonderzoek definitief kan 
worden afgerond. Wij houden de voortgang nauwlettend in de gaten. 

2. Wij begrijpen dat dit incidentenonderzoek door het bedrijf zelf moet worden uitgevoerd. Hoe wordt de 
kwaliteit van dit onderzoek geborgd? 

Antwoord: 
Primaire doelstelling van het incidentenonderzoek is, dat het bedrijf objectief aantoonbaar voldoende 
lering trekt uit hetgeen er is gebeurd. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied beoordeelt of het 
bedrijf tot de juiste kwantitatieve en kwalitatieve conclusie(s) is gekomen en of er nog meer/andere 
(vervolg)stappen moeten worden gezet. Juist het ons voor ogen staande kwalitatieve gehalte van het 
onderzoek maakt dat een dergelijk traject meerdere maanden in beslag kan nemen. 
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3. Is het college bereid de Staten op de hoogte te houden van de resultaten van het 
incidentenonderzoek, van de te nemen bestuursrechtelijke maatregelen en van het strafrechtelijk 
onderzoek? 

Antwoord: 
Ja, vanzelfsprekend. Terzijde merken wij nog op dat hetgeen in Woudenberg is voorgevallen, nog 
eens de noodzaak bevestigt van de eind vorig jaar door ons vastgestelde Beleidsregel 
openbaarmaking handhavingsbesluiten Brzo en Rie(4)-bedrijven in onze provincie. De daarmee te 
realiseren transparantie zal, zo is onze stellige verwachting, een belangrijke bijdrage leveren aan een 
beter naleefgedrag. 

4. Ten gevolge van dit incident zijn en worden veel kosten gemaakt: massale inzet van de politie, 
brandweer en ambulance, extra inzet van de omgevingsdienst en mogelijk ook het verscherpte 
toezicht. Voor wiens rekening komen al deze kosten? 

Antwoord: 
Er vindt geen aparte kostenverrekening plaats. Calamiteiten als deze vallen onder dezelfde noemer als 
assistentie bij o.a. grote (voetbal)evenementen, massale demonstraties, schade als gevolg van storm 
of ander noodweer en kleine en grote verkeersongelukken. Zolang gebeurtenissen als deze een 
incidenteel karakter houden, worden door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te maken extra 
kosten vereffend binnen het totaal van het door onze provincie beschikbaar gestelde jaarlijkse 
werkbudget. 

5. Van omwonenden hebben wij begrepen dat het bedrijf op geen enkele manier contact heeft 
opgenomen met de omwonenden. Alleen via de lokale krant is een summiere mededeling gedaan. 
Hebt u het bedrijf aangesproken op haar verantwoordelijkheid om dit incident te bespreken met 
omwonenden? 

Antwoord: 
In onze antwoordbrief d.d. 16-01-2019 hebben wij aangegeven, dat er tijdens het incident is 
gecommuniceerd dat er door het RIVM een gezondheidsonderzoek is uitgevoerd aan de hand van 
genomen luchtmonsters. Ons is niet bekend of, en zo ja in hoeverre, er met welke omwonenden door 
het bedrijf al dan niet contact is opgenomen. Vaststaat, dat er wat betreft het communicatie-aspect 
geen initiatiefrol is weggelegd voor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Zodra het resultaat 
van het incidentenonderzoek bekend is, nodigen wij de omgevingsdienst en de bedrijfsdirectie uit voor 
nader (evaluerend) overleg. Dan zullen wij met elkaar ook spreken over het verloop van de 
communicatie tussen het bedrijf en omwonenden. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

Voorzitter, 

Secretaris, 
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