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SAMENVATTING 

De Gemeente Gennep heeft sinds 2016 deelgenomen aan een regionale werkgroep natuur- en 

bosbrand bestrijding (INTERREG-project). Binnen dit project is een Risicobeheerplan voor het 

gebied Maasduinen-Midden (gemeenten Gennep en Bergen) opgesteld en zijn maatregelen 

uitgevoerd die de risico’s op onbeheersbare natuurbranden verminderen. Het 

Risicobeheerplan 2021-2025 ligt nu ter vaststelling bij het college. Daarnaast wordt 

voorgesteld de regionale samenwerking op dit vlak voort te zetten en de intentieverklaring 

hiertoe te ondertekenen.  

 
 
 
 
 
 
 
  

VOORSTEL   

Het college besluit 

1. Het Risicobeheerplan 2021-2025 Natuur- en Bosbrand Maasduinen Midden vast te stellen 

en het Nationaal Park De Maasduinen vast te stellen als een natuurgebied met een middel 

tot hoog brandrisico.  

2. De regionale samenwerking op dit vlak, zoals uiteengezet in de bijgevoegde 

intentieverklaring ‘Samenwerking natuur- en bosbrandpreventie 2021-2025 Maasduinen 

midden’, voort te zetten.  

 

BESLUIT  Datum : 02-03-2021 

Het college besluit 

1. Het Risicobeheerplan 2021-2025 Natuur- en Bosbrand Maasduinen Midden vast te stellen 
en het Nationaal Park De Maasduinen vast te stellen als een natuurgebied met een middel tot 
hoog brandrisico. 
2. De regionale samenwerking op dit vlak, zoals uiteengezet in de bijgevoegde 
intentieverklaring ‘Samenwerking natuur- en bosbrandpreventie 2021-2025 Maasduinen 
midden’, voort te zetten. 
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AANLEIDING 

Naar aanleiding van de grote natuur- en bosbranden in Schoorl en bij de Strabrechtse Heide in 

2010, kwam er landelijk meer aandacht voor de preventie en bestrijding van natuur- en 

bosbranden. Dit leidde in 2011 tot een onderzoek van de Inspectie Openbare Orde en 

Veiligheid en uiteindelijk tot een landelijk Werkprogramma Natuurbrand 2012-2016. Binnen de 

programma heeft de provincie Limburg met de Veiligheidsregio’s Limburg-Noord en Limburg-

Zuid hun rol als gebiedsregisseur voor natuurbrandpreventie opgepakt. Voor de natuur- en 

bosgebieden in Limburg werd een risicoanalyse uitgevoerd, waarbij bleek dat de gebieden 

langs de grens met Duitsland, waaronder het Nationaal Park “De Maasduinen”,  een verhoogd 

risico voor het optreden van onbeheersbare natuur- en bosbrand hebben.  

In 2016 werd een projectaanvraag voorbereid voor de subsidiering van een 

grensoverschrijdend project uit het INTERREG V-A programma Deutschland-Nederland, 

waaraan wij als gemeente Gennep hebben deelgenomen. Daarnaast hebben nog 16 andere 

grensgemeenten, de verschillende terreinbeheerders (zoals Staatsbosbeheer, 

Natuurmonumenten, Limburgs Landschap) en de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) 

deelgenomen aan dit INTERREG-project.  Doel van het in 2016 gestarte INTERREG-project was 

het opstellen van Risicobeheerplannen voor o.a. het gebied Maasduinen-Midden (gemeenten 

Gennep en Bergen), en maatregelen uit te voeren die de risico’s op onbeheersbare 

natuurbranden verminderen. De gemeente Gennep heeft als eigenaar / beheerder van het 

Heijense Bos deelgenomen aan de werkgroep. 

 

BESTUURLIJKE EN JURIDISCHE KADERS 

De Veiligheidsregio Limburg-Noord, waar de gemeente Gennep onder valt, heeft een aantal 

wettelijke taken die zijn vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio (artikel 22 en 25). Artikel 22 

heeft betrekking op het gemeenschappelijk zorgdragen van uniforme informatie- en 

communicatievoorziening en informatie-uitwisseling. In artikel 25 zijn de taken van de 

brandweer vastgelegd, onder meer het adviseren van andere overheden en organisaties op 

het gebied van brandveiligheid, brandpreventie en brandbestrijding.  

Daarnaast is de Gemeente Gennep is als grondeigenaar verantwoordelijk voor instandhouding 

van gemeentelijk bos en natuurterrein.  

 

ADVIES 

De ambtelijke organisatie stelt aan het college van burgemeester en wethouders voor:  

1. Het Risicobeheerplan 2021-2025 Natuur- en Bosbrand Maasduinen Midden vast te stellen 

en het Nationaal Park De Maasduinen vast te stellen als een natuurgebied met een middel 

tot hoog brandrisico.  

2. De regionale samenwerking op dit vlak, zoals uiteengezet in de bijgevoegde 

intentieverklaring ‘Samenwerking natuur- en bosbrandpreventie 2021-2025 Maasduinen 

midden’, voort te zetten.  

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0027466/2021-01-01
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NADERE ONDERBOUWING / ARGUMENTEN 

In het kader van het INTERREG V-A project Natuur- en Bosbrandpreventie is door de 

werkgroep het “Risicobeheerplan 2021-2025 Natuur- en Bosbrand Maasduinen Midden” 

opgesteld. In het plan staat een beschrijving van de geïnventariseerde risico’s. Vanuit de 

uitgevoerde analyse Risico Index Natuurbranden (RIN) blijkt dat Nationaal Park De Maasduinen 

een gebied is met een middel tot hoog risico. Dit komt doordat (brandgevaarlijke) natuur, 

recreatie en bewoning regelmatig vrijwel naadloos in elkaar overlopen. Om de in het 

Risicobeheerplan vastgestelde maatregelen te kunnen handhaven, is het tevens noodzakelijk 

het Nationaal Park De Maasduinen vast te stellen als een natuurgebied met een middel tot 

hoog brandrisico.  

Op basis van de risico-inventarisatie is vervolgens beschreven welke maatregelen er nodig zijn 

om deze risico’s te verkleinen en de kans op een onbeheersbare brand te beperken. De 

afgelopen jaren zijn een aantal maatregelen al uitgevoerd. Een van de praktische maatregelen, 

die vanuit het project nodig werden geacht was de aanleg van een compartimentsgrens in het 

Heijense Bos (langs de Kempkenweg), voorjaar 2020. Daar is in een strook van 30 m. langs de 

weg het naaldhout weggehaald. Deze ingreep is deels met projectgeld gefinancierd. Uitvoering 

is gedaan door de Bosgroep Zuid-Nederland (tevens deelnemer aan de projectgroep), bij wie 

het Heijense Bos in beheer is. Andere partners hebben andere maatregelen genomen. Echter 

niet alle in het risicobeheerplan beschreven maatregelen zijn al uitgevoerd.  

Voortzetten van de samenwerking: De grote natuurbrand op de Meinweg van 20-24 april 

2020 heeft niet alleen de noodzaak van het verder werken aan natuur- en bosbrandpreventie 

duidelijk gemaakt, maar ook dat de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse brandweren, 

terreinbeheerders en de grensgemeenten functioneert. Het INTERREG V-A Project Natuur- en 

Bosbrandpreventie heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld. Het is van groot belang de 

samenwerking ook de komende jaren voort te zetten, des te meer nu de risico’s op natuur- en 

bosbranden als gevolg van de klimaatveranderingen verder toenemen. Om het voortzetten 

van de samenwerking te bekrachtigen is alle deelnemers gevraagd een intentieverklaring te 

tekenen.  

KANTTEKENINGEN EN RISICO’S 

Ondanks alle inspanningen die op het gebied van de natuur- en bosbrandpreventie zijn verricht 

en nog zullen worden verricht zal er altijd een restrisico op natuur- en bosbranden blijven 

bestaan.   

 

WAT BETEKENT DIT VOORSTEL VOOR DE INWONERS? 

Door het vaststellen van het risicobeheerplan en voortzetten van de samenwerking zullen de 

risico’s op een onbeheersbare bos- of natuurbrand zoveel mogelijk worden verkleind. Dit komt 

de veiligheid van de bewoners ten goede.   

EXTERN ADVIES, INSPRAAK EN DRAAGVLAK 
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Alle betrokken partijen (Gemeente Gennep, Gemeente Bergen, Bosgroep Zuid-Nederland, Het 

Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en de Veiligheidsregio Limburg-Noord) hebben 

deelgenomen aan de projectgroep.  

COMMUNICATIE EN BEKENDMAKING 

Het Risicobeheerplan 2021-2025 Natuur- en Bosbrand Maasduinen Midden zal via de 

gemeentelijke website beschikbaar worden gemaakt.  

 

JURIDISCHE ASPECTEN 

Op het besluit tot vaststelling van het Risicobeheerplan 2021-2025 Natuur- en Bosbrand 

Maasduinen Midden en het voortzetten van de samenwerking is geen bezwaar en beroep 

mogelijk.   

FINANCIËN  

Om de tot nu bereikte resultaten uit de samenwerking binnen het INTERREG project te borgen 

ontvangen Grenspark MSN en de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) tot april 2022 

subsidie van de provincie Limburg. Doel van de subsidie is onder meer de voorbereiding van 

een vervolg INTERREG project uit het komende INTERREG VI-A programma Deutschland-

Nederland. 

De kosten van de maatregelen uit het risicobeheerplan die op conto komen van de gemeente 

Gennep zijn beperkt. Van ons wordt een tijdsinvestering gevraagd voor deelname aan de 

projectgroep en aan training.  Waar mogelijk zullen de maatregelen uit het Risicobeheerplan, 

zoals in ons geval het onderhouden van de compartimentsgrens en eventuele aanplant van 

loofhoutsoorten, worden bekostigd via het reguliere bosonderhoud en beheer. Mocht hier op 

termijn blijken dat extra middelen nodig zijn, dan zal hiervoor extra budget worden gevraagd 

(vanuit de FCL Bosbeheer).  

PERSONEEL EN ORGANISATIE 

De uitvoering van het besluit wordt vanuit de gemeente zelf opgepakt, ondersteund door de 

Bosgroep Zuid-Nederland.  

 

UITVOERING / VERVOLG 

Na besluitvorming zal de “Intentieverklaring Samenwerking Natuur- en Bosbrandpreventie 

2021-2025 Maasduinen Midden” worden ondertekend door de burgemeester en 

doorgestuurd naar de werkgroep. (Vanwege corona tekenen alle partijen afzonderlijk en 

digitaal.) 

BIJLAGEN 

1. Risicobeheerplan 2021-2025 Natuur- en Bosbrand Maasduinen Midden  

2. Intentieverklaring Samenwerking Natuur- en Bosbrandpreventie 2021-2025 Maasduinen 

Midden.  


