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Datum 5-11-2019
Onderwerp Preventieve maatregelen brandgevaar Groenendaalse Bos
Aanleiding Vraag dhr. de Zeeuw, Groen Links Cie. Middelen 18-4-2019
Portefeuillehouder Mr. A.C. Nienhuis

Op 18 april 2019 heeft dhr. de Zeeuw aandacht gevraagd voor het risico op brand in het 
Groenendaalse bos. Het college heeft toegezegd informatie te geven over mogelijke 
preventieve maatregelen. Hierbij volgt een overzicht van de maatregelen die door de 
gemeente en brandweer genomen worden.

Gemeente

- het opruimen van glasscherven

- kennisnemen/afstemmen van activiteiten met open vuur van de scouting

- een rookverbod in perioden van langdurige droogte (fase 2 natuurbrandrisico)

- de gemeente wordt geattendeerd op de opschaling/afschaling van fase 2 via een

- abonnement op natuurbrandrisico.nl

- extra handhaving/toezicht in de risicoperiode

Voorgesteld wordt een rookverbod op te nemen in de APV 2020. Hierbij wordt het VNG 

model gevolgd. Dit brengt mee dat in de Heemsteedse APV het volgende artikel wordt 

opgenomen:

Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen 
1. Het is verboden in bossen dan wel natuurterreinen of binnen een afstand van dertig meter 

daarvan: 

a. te roken gedurende een door het college aangewezen periode; 

b. voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten 

vallen, weg te werpen of te laten liggen. 

2. Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, 

aanhef en onder 3˚, van het Wetboek van Strafrecht.

3. Het verbod in het eerste lid, aanhef en onder a, is voorts niet van toepassing voor zover 

het roken plaatsvindt in gebouwen en aangrenzende erven.

Het college kan op grond van het eerste lid bepalen voor welke periode het rookverbod 

geldt.

Als er een rookverbod wordt ingesteld zal dit kenbaar gemaakt worden via de media en 

d.m.v. het aanbrengen van tijdelijke bebording bij de ingangen van het bos.
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Brandweer
De brandweer bereid zich voor door het hanteren van  de zogenaamde droogtemonitor. 

Deze monitor bepaalt als het ware het uitrukvoorstel bij een melding.

De alarmering bij natuurbrand wordt gedaan op basis van het uitbreidingsrisico. Het 

uitbreidingsrisico geeft weer wat de kans is op een snelle uitbreiding van de brand in een 

gebied. Een meetstation bepaalt aan de hand van droogte, wind en temperatuur het 

uitbreidingsrisico.
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