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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO betreffende 
brandmelding bij het bedrijf Van Appeldoorn in 
Woudenberg (d.d. 25-05-2021) 

Geachte heer Van den Dikkenberg, 

Wij ontvingen van uw fractie enkele vragen over een brandmelding bij het bedrijf Van Appeldoorn in 
Woudenberg. Uw fractie heeft over dit bedrijf al eerder vragen gesteld vanwege, zo stelde u, de grote risico's 
die de bedrijfsvoering met zich meebrengt. 

Hierna herhalen wij telkens eerst uw vraag. Cursief treft u vervolgens per vraag ons antwoord aan. 

1. Bent u op de hoogte gesteld van dit incident? 
Antwoord: 
Ja, vrijwel direct nadat het voorval zich voordeed. 

2. Is er intussen meer bekend over het waarom van de brandmelding? 
Antwoord: 
Ja. Bij de melding van het voorval is namens het bedrijf toegelicht dat er bij het afvullen van een 
(overigens niet-gevaarlijk) product een damp ontstond, die de blusinstallatie activeerde. Met als gevolg 
dat de brandweer werd gealarmeerd. Van brand was, aldus de bedrijfsleiding, geen sprake. De 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te Zaandam heeft Van Appeldoorn gevraagd het voorval 
nader te onderzoeken. Het onderzoek was op het moment van schrijven nog niet afgerond. 

3. Kunt u toelichten waarom het blusschuim buiten de deuren van het bedrijf is terechtgekomen? 
Antwoord: 
Van Appeldoorn heeft aangegeven dat één van haar medewerkers de deur naar het buitenterrein heeft 
opengezet. Inmiddels heeft de bedrijfsleiding technische en organisatorische maatregelen getroffen 
waardoor het openzetten van de buitendeur tijdens een brandalarm tot het verleden behoort. 
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4. Wordt de brandmelding en de afhandeling hiervan geëvalueerd? 
Antwoord: 
Ja. Zoals in ons antwoord bij vraag 2 is aangegeven, onderzoekt Van Appeldoom op dit moment de 
oorzaak en het verloop van het voorval. Van Appeldoom moet daarover een ongevallenrapport 
opstellen en dat rapport ter beoordeling aanbieden aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. 
De omgevingsdienst zal mogelijke acties checken op in- en uitvoering. Op basis van het 
onderzoeksresultaat moet Van Appeldoom maatregelen treffen en borgen waardoor een voorval als dit 
zich niet meer kan voordoen. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
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