
Doel workshop

Wat is op het gebied van natuurbrand onder de 
omgevingswet niet geregeld en willen we wel
geregeld hebben..



Huidige wetgeving
• Algemeen plaatselijke verordening
• Regels als….

‐ rookverboden
‐ verboden afval te verbranden
‐melden van brand en broei

• Weinig aandacht in beheersplannen voor 
veiligheid

Gebiedsgerichte aanpak!



Als dit straks vervalt…

• … hoe erg is dat?

• … moet dit terugkomen in het omgevingsplan?

• … of kunnen we dit thema anders regelen?



………………………

Wat zou u graag geregeld zien op dit 
thema?



Casus: nieuw te bouwen hotel
• Waar: midden in een natuurgebied
• Vegetatie: tussen de heide en dennenbomen
• +/‐ 200 personen

• Waar ziet u de risico’s?
• Wat zou u willen weten?
• Kunnen we hier over iets opnemen in het omgevingsplan?



Wat hebben wij al gedaan?

• 3 Noord
• Handreiking bouwstenen omgevingsveiligheid

voorbeeldregels:

Geef uw mening!



Voorbeeldregels:

Artikel 1 Algemene bepaling
Erven en terreinen moeten op een zodanige wijze worden ingericht dat deze in geval van brand
door de brandweer betreden kunnen worden en dat deze voorkomen dat de brand zich uitbreidt
of overslaat naar aangrenzende terreinen.

Artikel 2 Rookverbod in natuurgebieden
1. Het is verboden in natuurgebieden (bossen, op heide of veengronden) dan wel in

duingebieden of binnen een afstand van 100 meter (meer open regel: of binnen een afstand
waarop brandgevaar kan ontstaan) daarvan:

o te roken gedurende een door het bevoegd gezag aangewezen periode;
o voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te

werpen of te laten liggen.
2. De verboden in het eerste lid zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien

door artikel 429, aanhef en onder 3, van het Wetboek van Strafrecht.
3. De verboden zijn voorts niet van toepassing voor zover het roken plaatsvindt in gebouwen

en aangrenzende erven.



• Artikel 3 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken
1. Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten locaties voor bedrijfsmatige activiteiten of

anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te hebben.
2. Mits geen sprake is van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, is het verbod niet van toepassing op:

o verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;
o sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand;
o vuur voor koken, bakken en braden;
o het houden van een barbecue.

3. Met een omgevingsvergunning voor het verbranden van afvalstoffen kan van dit verbod worden afgeweken. Deze
vergunning kan worden verleend indien er geen gevaar, overlast of hinder voor de omgeving is.

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in het kader van de brandveiligheid maatwerkvoorschriften stellen.
5. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1 of 3, van

het Wetboek van Strafrecht of de Provinciale omgevingsverordening.
6. Het bevoegd gezag kan bij extreme droogte tijdelijk een verbod opleggen voor activiteiten onder 2, met

uitzondering van verlichting door kaarsen indien deze afdoende zijn afgeschermd. [dit kan de gemeente dan
gebiedsgericht doen, bv campings direct naast natuurgebieden etc. Het college kan dit opleggen in fase 2 zoals
genoemd op de website natuurbrandrisico.nl]
Hierbij is fase 1 ‘regulier risico’ en fase 2 ‘extra alert’.



Artikel 4 Melden van brand en broei
Een ieder die brand of broei ontdekt of deze vermoedt, is verplicht dit onmiddellijk aan
de brandweer te melden.

Artikel 5 Inrichting van bossen, heidevelden, venen en daaraan grenzende percelen
1. De eigenaar van een aaneengesloten of vrijwel aaneengesloten opstand die voor

meer dan de helft bestaat uit naaldhout, een heideveld, een veen of een ander
terrein, dat met brandbare gewassen is begroeid, is verplicht de
maatwerkvoorschriften op te volgen, die het college geeft tot het voorkomen van
brand en het beperken van de gevolgen van brand.

Artikel 6 Advies
Voordat het bevoegd gezag een omgevingsvergunning voor het bouwen verleend voor
een bouwwerk dat zich in of aan de rand van een natuurgebied bevindt, vraagt het
bevoegd gezag de Veiligheidsregio met het oog op het brandgevaar en de veiligheid om

advies.



Bedankt voor uw aandacht en bijdrage!


