
 

Schriftelijke vragen VVD fractie provincie Utrecht – 25 januari 2023 - Brandveiligheid 
geborgd in onze bossen? 

Maandag 23 januari is door NOS gepubliceerd dat “bosbranden in Nederland steeds vaker onbeheersbaar zullen 
worden en pas doven als er geen brandstof meer is. Ook zullen ze vaker tot evacuaties leiden en de vitale 
infrastructuur raken”.1  

• Is het college van GS bekend met dit artikel en deze waarschuwing van deskundigen van verschillende 
universiteiten en wetenschappelijke instituten? 

De VVD vindt brandveiligheid in onze bossen zeer belangrijk en heeft hier daarom ook eerder al aandacht voor 
gevraagd. De VVD heeft op 11 mei 2022 het amendement “(Brand)veiligheid in onze (nieuwe) bossen” ingediend, 
dat met een meerderheid door Provinciale Staten is aangenomen. Het amendement verankerd in het Statenbesluit 
dat bij beheer van bestaande bossen en de aanleg van nieuwe bossen passende maatregelen worden getroffen 
voor de (brand)veiligheid.  

• Welke stappen zijn er op het gebied van brandveiligheid in onze bossen genomen sinds het 
aangenomen amendement? 

• Is op dit moment volgens GS de brandveiligheid in de bossen in onze provincie voldoende geborgd? 
Waaruit blijkt dat? 

• Zijn er stappen die GS van plan is te nemen om de brandveiligheid in de bossen in onze provincie te 
borgen dan wel te verbeteren? 

Daarnaast is er in de uitzending van “Utrecht komt thuis” op Radio M van 23 januari om 17:00 uur ingezoomd op 
de brandveiligheid in de Utrechtse bossen, naar aanleiding van het hierboven aangehaalde NOS artikel.  

In de uitzending wordt onder andere gesproken over het belang van variatie binnen de bossen. Er wordt 
gesproken over het ontbreken van kaders over het inrichten van nieuwe bossen, onder andere op het gebied van 
een mix van naaldbomen en loofbomen. Uit de uitzending blijkt dat het op dit moment volledig afhankelijk is van 
de bereidwilligheid van de terreinbeheerders.  

• In hoeverre borgt het beleid op nieuwe bossen de beste mix van soorten bomen voor de 
brandveiligheid?  

• In hoeverre zijn terrein beherende organisaties en natuurorganisaties hieraan gebonden of aan 
gecommitteerd? 

In de uitzending wordt gesproken over speciaal materieel van de Veiligheidsregio Utrecht om bosbranden goed 
te kunnen blussen, zoals een speciale brandweerwagen: 

• Is er op dit moment voldoende materieel in onze provincie om bosbranden adequaat te blussen?  
• In hoeverre wordt de samenwerking gezocht tussen de gemeenten, Veiligheidsregio, terrein beherende 

organisaties en de provincie op dit thema? Is hier voldoende samenwerking ter preventie van 
bosbranden en om deze adequaat aan te pakken indien zij zich voordoen? Zijn er bijvoorbeeld 
gezamenlijke oefeningen of trainingen? 

 

 

1 https://nos.nl/artikel/2460888-meer-felle-natuurbranden-verwacht-in-nederland-brandsignaal-afgegeven 
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