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Kennisnemen van
1. De stand van zaken gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing.

Inleiding
Doel
De Risico Index Natuurbrand (=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 RIN 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.
Met de gebiedsgerichte aanpak streven wij naar:
 Het 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.
De planning
Omdat het meerdere natuurgebieden in Friesland betreft is een planning opgesteld om de
opstartfase van de gebiedsgerichte aanpak te spreiden over de tijd. Dit is nodig, omdat voor de
opstartfase veel tijd benodigd is. In de praktijk is dit zelfs nog meer gebleken dan vooraf ingeschat.
Er zijn namelijk veel stakeholders nodig/ betrokken. Elk hebben op hun beurt weer verschillende
(wettelijke) verplichtingen hebben binnen natuurbeheer.
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Kernboodschap
Op basis van de onderstaande voortgangsmatrix, afkomstig uit de notitie gebiedsgerichte aanpak,
wordt verslag gedaan van de voortgang.

Alde Feanen

: In verband met het lage risico is er geen gebiedsgerichte aanpak aan de
RIN gekoppeld.
Drents-Friese Wold : De aftrap met recreatieondernemers is vanwege de Coronacrisis stilgelegd.
Ameland:
: De aftrap met recreatieondernemers is vanwege de Coronacrisis stilgelegd.
Vlieland
: De aftrapbijeenkomst stond gepland. Deze is vanwege Corona
geannuleerd.
Gaasterland
: Voorbereiding zijn getroffen, maar de aanpak ligt nu stil vanwege Corona.
Beheersmaatregelen
Met betrekking tot (de voortgang van) maatregelen constateren wij onderstaande punten:
1.
Er is geen financieel kader bij natuurbeheerorganisaties voor actiepunten in de
maatregelenmatrix (behalve de eilanden). Benoemde actiepunten in de
maatregelenmatrix worden daardoor niet altijd uitgevoerd. De lage houtprijs maakt dat
er ook geen houtkap gepland wordt in de gebieden. Enkele actiepunten van de
maatregelenmatrix hangen hiermee samen en worden daarmee ook niet uitgevoerd.
2.
Onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak is de schouw van recreatieondernemers in of
grenzend aan de natuurgebieden. De verwachting is dat deze groep ondernemers
financieel hard geraakt gaat worden door de coronacrisis. Dit heeft mogelijk
consequenties m.b.t. de uitvoering van maatregelen.
3.
Een belangrijk item binnen gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing is de
beschikbaarheid van bluswater. Binnen Fryslân is het project bluswater opgepakt en
binnen dit project zijn bluswatervoorzieningen in natuurterreinen ook een belangrijk
issue. Ook hier geldt dat vele partijen (wettelijke) verplichtingen dan wel inspanning
moeten leveren om dit te kunnen bewerkstelligen.
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Om deze betrokkenheid niet meer vrijblijvend te hebben wordt op dit moment gewerkt
aan een concept intentieverklaring overeenkomstig de landelijke rapportage
gebiedsgerichte aanpak. Deze zal getekend worden door alle betrokken stakeholders,
zodat met gezamenlijke (financiële) inspanningen de beoogde doelen binnen de
gebiedsgerichte aanpak zoveel als mogelijk behaald worden.

Consequenties
Informeren over de voortgang zelf heeft geen consequenties. Echter de Coronacrisis heeft wel
mogelijke consequenties voor de voortgang:
- De doorloopfase, daarmee het uitvoeren van maatregelen, ligt stil;
- De opstartfase van gebieden kan niet opgestart worden. Er ontstaat een mogelijke
vertraging in de planning.

Communicatie
-
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