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Geachte heer Oosters, 

 

Vanuit Provinciale Staten zijn vragen gesteld over natuurbrandbeheersing in de 

provincie Utrecht. Het risico op natuurbranden heeft een prominente plek in het 

onlangs vastgestelde regionaal risicoprofiel van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Dit 

document vormt de basis voor strategische besluiten over het gezamenlijk beleid van 

de VRU en haar partners om risico’s te verminderen en beter voorbereid te zijn op 

rampen en crises. Met deze brief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken. 

 

Gebiedsgerichte aanpak 

Het voorkomen van onbeheersbare natuurbranden vraagt om een slimme inrichting 

van het gebied. Een manier om dat te bereiken is middels de ‘gebiedsgerichte aanpak’. 

Dit is nodig om zowel het escalatierisico te verminderen als de impact van een 

natuurbrand. Landelijk is een ‘toolbox’ ontwikkeld waarin de resultaten van meerdere 

pilots in de regio Utrecht zijn verwerkt. Inmiddels heeft de VRU een programmatische 

aanpak uitgewerkt gericht op een twintigtal gebieden binnen de Utrechtse Heuvelrug. 

Criteria voor het bepalen van deze gebieden zijn onder andere de aanwezigheid van 

gebouwen, zorglocaties, campings en vitale infrastructuur. Samen met de negen 

betrokken gemeenten wordt hier uitvoering aan gegeven.  

 

Materieel 

In 2016 heeft de VRU de keuze gemaakt specialistische natuurbrandvoertuigen aan te 

schaffen. De nieuwe voertuigen zijn speciaal ontwikkeld voor de natuurgebieden in de 

regio Utrecht en anticiperen optimaal op de huidige ontwikkelingen. Naar verwachting 

is dit voor de toekomst niet toereikend en dienen er aanvullende bestrijdingstactieken 

en technieken ontwikkeld te worden. De ontwikkeling van een visie op slimme en 

slagvaardige repressie maakt onderdeel uit van een landelijke Taskforce Natuurbrand 

waarin de VRU participeert. In geval van een onbeheersbare natuurbrand is naast de 

regionale slagkracht bijstand van andere regio’s noodzakelijk. Dit geldt niet alleen voor 
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de regio Utrecht, maar is van toepassing op alle Nederlandse regio’s. Het is daarom 

belangrijk de materiële invulling zo vorm te geven dat het leveren van externe bijstand 

mogelijk is zonder dat de regionale restdekking onder een acceptabel niveau zakt.    

 

Verantwoordelijkheden 

Door de veranderende omstandigheden staan de huidige preventieve maatregelen 

onder druk. Op landelijk niveau moet met alle relevante partijen en kennisinstituten 

gewerkt worden aan toekomstbestendige preventieve maatregelen. Dit is 

voorwaardelijk om het natuurbrandrisico op een aanvaardbaar niveau te houden. 

 

De verantwoordelijkheden voor natuurbrandpreventie zijn echter in Nederland niet 

duidelijk belegd. De inzichten ten aanzien van wie welke verantwoordelijkheid dient te 

dragen verschillen. De ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn in gesprek over dit thema en werken aan een 

stelsel waarbinnen de verantwoordelijkheden van de bestuurlijke niveaus zijn 

geborgd. Daarnaast is het van belang dat alle niveaus beschikken over de 

noodzakelijke instrumenten en middelen. De minister van LNV is uitgenodigd voor het 

Veiligheidsberaad van 4 april 2023 om verder over dit onderwerp te praten.  

 

Samenwerking relevante partijen 

In de praktijk worden beheerplannen veelal primair vanuit ecologisch perspectief 

ontwikkeld. Het is voor de weerbaarheid van natuurgebieden van belang dat het 

natuurbrandrisico als integraal onderdeel wordt opgenomen in beheerplannen. 

Verankering in beleid van richtinggevende overheden op dit onderwerp is 

noodzakelijk. De VRU zoekt de samenwerking met alle relevante partijen, waaronder 

provincie, gemeente en natuurbeheerders, maar is door het ontbreken van heldere 

verantwoordelijkheden en daarbij behorende mandaten afhankelijk van de 

bereidwilligheid van de betreffende partijen. Borging van landelijk beleid is daarom 

noodzakelijk voor het elimineren deze kwetsbaarheid   

 

Het algemeen bestuur van de VRU heeft op 6 februari jl. uitvoerig over dit onderwerp 

gesproken. Daar is bestuurlijk de opdracht gegeven om een advies uit te werken over 

het nemen van meer preventieve maatregelen, het verhogen van de veerkracht en het 

organiseren van passende repressieve slagkracht (regionaal en bovenregionaal). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

J.R. Donker 

Algemeen directeur 


