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O P L E G N O T I T I E   I N F O R M E R E N D 

 

 

Onderwerp 
Risico Index Natuurbranden (RIN) & gebiedsgerichte aanpak 

natuurbrandbeheersing   

 

Voorstel ter behandeling in de vergadering van de Bestuurscommissie Veiligheid 

Status  Openbaar       Niet openbaar 

Portefeuillehouder Dhr. Sluiter 

Auteur Dhr. Kleinhuis 

Bijlagen 

1. RIN Terschelling: Versie 2018; 

2. RIN Terschelling: Versie 2018 - Factsheet; 

3. Notitie gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing; 

4. Maatregelenmatrix Terschelling. 

Vergaderdatum 20 juni 2019 

Agendapunt 8 

Betrokken afdeling/ 

medewerkers (functioneel) 

Henk Schuijn, Lars van Tongeren, Jacques Pommer, Ids Hooisma, 

Arent ter Weeme en Samira Veerbeek. 

OR/GO 
 OR instemming   OR advies      OR informatie      

 GO 

 

Kennisnemen van 

1. De notitie ‘gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing’; 

2. De RIN van Terschelling als zijnde voorbeeld voor opvolgende RIN’s; 

3. De RIN sluit aan op de planning van de gebiedsgerichte aanpak en wordt hiermee per 

natuurgebied geactualiseerd. 

 
Inleiding 



Doel 

De RIN maakt de risico's van brand in een natuurgebied zichtbaar. Hierbij wordt gekeken naar de 

kans dat een eenmaal ontstane natuurbrand zich ontwikkelt tot onbeheersbare proporties.  

 

De risicoanalyse dient als input voor de gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing. Binnen dit 

samenwerkingsverband wordt gedurende een periode van minimaal 4 jaar samengewerkt om de 

risico’s binnen het natuurgebied te verlagen. De RIN wordt gebruikt om maatregelen te 

inventariseren en/ of om maatregelen te prioriteren. 

 

Deze aanpak moet resulteren in: 

 Voorkomen en beperken van brand(gevaar) en slachtoffers in natuurgebieden; 

 Het borgen van een adequate en veilige incidentbestrijding (beheersbaar, bestrijdbaar) in 

geval zich een incident voordoet.  

 

Dit moet uiteindelijk bijdragen aan onze ambitie: minder incidenten, minder slachtoffers en minder 

schade. 

 

Voordelen van deze aanpak 

 Op methodisch wijze wordt gewerkt om de risico’s ten aanzien van natuurbrand te 

voorkomen/ te beperken. 

 Het is efficiënter. Er wordt aangesloten bij de schouws van de gebiedsgerichte aanpak 

natuurbrandbeheersing, waardoor deze maar eenmaal per vier jaar hoeft plaats te vinden. 

 Het is klantgerichter. Omdat aangesloten wordt bij de gebiedsgerichte aanpak, zijn minder 

contactmomenten met externe actoren nodig.  

 Het is effectiever. Omdat de RIN onderdeel is van de gebiedsgerichte aanpak, is er sprake 

van een focus en is er meteen aandacht voor de beheersmaatregelen op basis van risico. 

 In 2018 is de landelijke methodiek van de RIN herzien. Het nieuwe format sluit aan bij deze 

landelijke methodiek.  

 

Besluitvormingsroute 

Voordat de RIN van Terschelling in het BC-V is ingebracht, heeft deze onderstaande route 

doorlopen:  

 Voorgelegd aan de werkgroep gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing; 

 Gepresenteerd aan de posten op Terschelling; 

 Voorgelegd aan de leden van het functioneel overleg Risicobeheersing; 

 Ter besluitvorming voorgelegd aan het MT-Brandweer; 

 Aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Terschelling.   

 

Voordat de notitie ‘gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing’ in het BC-V is ingebracht, heeft 

deze onderstaande route doorlopen: 

 Gepresenteerd aan de leden van het MT-Brandweer. 

 
Kernboodschap 

Het beoogd effect van de RIN in combinatie met de gebiedsgerichte aanpak heeft als doel om 

onveiligheden en risico’s ten aanzien van (brand)veiligheid in natuurgebieden te voorkomen/ te 

beperken.  
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Consequenties 

 

 Omdat de RIN van 2013 in zijn geheel voor heel Friesland is opgesteld, wordt de RIN van 

sommige natuurgebieden pas in 2021 geactualiseerd; 

 De capaciteit voor het uitvoeren van de gebiedsgerichte aanpak en het actualiseren van de 

RIN valt binnen de huidige formatie. 

 

 
Communicatie 

Uitkomst van het besluit: 

 Wordt gedeeld in het MT-Brandweer. 

 


