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Natuurbrandbeheersing in Noord Brabant
Op 12 februari heeft er op initiatief van de CdK een bestuurlijke bijeenkomst plaatsgevonden over 
het thema natuurbrandbeheersing. Dit naar aanleiding van de recente grote gelijktijdige branden in 
natuurgebieden de Meinweg en Deurnese Peel.

Eerdere branden op de Strabrechtse Heide (2010) en Kalmthoutse Heide (2011) en rapporten van 
de Inspectie hebben geleid tot het instellen van de Brabantse Taskforce natuurbranden met 
deelname van de drie Brabantse Veiligheidsregio’s. Dit leidde in 2015 tot introductie van de Risico 
Index Natuurbranden (RIN) en tot overleggen tussen natuurbeheerders, gemeenten en brandweer 
in gebiedscommissies (voorheen driemanschappen).

De onderzoeken en rapporten naar aanleiding van de meest recente branden werpen hun licht op 
de onbeheersbaarheid van natuurbranden onder invloed van klimaatverandering. Ook blijkt uit de 
onderzoeken dat de samenwerking in de gebiedscommissies beter kan. Vanaf 2015 is er door 
middel van samenwerking en optimaliseren van het urgentiebesef getracht grip te krijgen op het 
fenomeen natuurbrand. Anno 2021 blijkt de invloed van klimaatverandering dusdanig groot, dat 
daar nog een schepje bovenop moet en er concreet gewerkt moeten worden aan:

 Per gebied moet een gebiedscommissie komen tot een gedeelde opvatting over de 
doelstellingen, de inrichting en het beheer van het gebied in samenhang met de 
doelstellingen voor brandpreventie en -bestrijding. Voor de korte en lange termijn;

 Genereren van statische gegevens ter ondersteuning van preventieve campagnes en het 
opstarten van publieksinformatie;

 Verder versterken van de samenwerking tussen overheid, natuurbeheerders en 
brandweer;

 Beschouwen en aanpassen van vegetatie om te komen tot een weerbaar bos (opbouw, 
leeftijd enz.) ter voorkoming van brandbare mono-culturen.

Oplossingen zoeken vanuit een gedeelde visie op het natuurgebied bij de bron, zoals het 
terugdringen van brandbare vegetatie, vraagt een lange adem. Voor de korte termijn wordt de 
aanpak gericht op maatwerk per natuurgebied gecontinueerd. Daarnaast vraagt een effectieve 
aanpak om een brede scope die verder reikt dan een specifiek natuurgebied. Om die reden stelt 
de provincie voor om op brede schaal, in samenwerking met provincies, natuurbeheerders, 
veiligheidsregio’s en onderzoeksinstituten te werken aan een normenkader, dat (inter)nationaal 
uitgerold kan worden. 

Uw bestuur zal binnenkort nader worden geïnformeerd over de beoogde aanpak en voortgang.

Memo
AGP 9     


	Natuurbrandbeheersing in Noord Brabant

