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Kennisnemen van 

 

De Risico Index Natuurbranden (RIN) van Ameland met de 
bijbehorende maatregelenmatrix opgesteld vanuit de 
gebiedsgerichte aanpak. 
 

Inleiding 

 

Het traject van de gebiedsgerichte aanpak in het natuurgebied van 
Ameland is in het jaar 2020 uitgevoerd. Door verschillende redenen 
waaronder personele capaciteit is de maatregelenmatrix nooit 
formeel afgestemd met de verschillende partners. Op 26 oktober 
2022 is zowel de RIN als de maatregelenmatrix alsnog met alle 
betrokken partners besproken en afgestemd. Met deze oplegnotitie 
willen we daarom ook het traject van de gebiedsgerichte aanpak op 
Ameland formeel afronden en daarmee in de beheersmatige fase 
verder laten gaan. 
 
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. Deze 
risicoanalyse dient als input voor de gebiedsgerichte aanpak 
natuurbrandbeheersing om middels schouwen in het natuurgebied 
maatregelen te inventariseren en te prioriteren. Dit resulteert in een 
gezamenlijke maatregelenmatrix waarbij elke uit te voeren 
maatregel wordt weggezet in prioriteit, tijd en actiehouder. De 
maatregelenmatrix is opgesteld met verschillende partners. 
 



 
 

Kernboodschap 

 

Het beoogd effect van de RIN en de gebiedsgerichte aanpak is om 
risico’s in beeld te brengen en onveiligheden en risico’s ten aanzien 
van (brand)veiligheid in natuurgebieden te voorkomen/ te beperken. 

Consequenties 

 

Bij het met elkaar aangaan van de gebiedsgerichte aanpak voor het 
natuurgebied is er vanuit elke actor de intentie uitgesproken om 
mee te werken aan de gestelde maatregelen. De komende vier 
jaren betekent dit voor de projectgroep natuurbrandbeheersing dat 
er in samenwerking met Natuurmonumenten en de gemeente 
Ameland samengewerkt wordt om de afgesproken maatregelen uit 
te voeren.  

Communicatie 

 

De volgende communicatie heeft plaatsgevonden 
- Informeren college van Burgemeester en Wethouders 

gemeente Ameland 
- Informeren afdelingsoverleg Risicobeheersing & 

Planvorming 
- Informeren MT-Brandweer 
- Informeren repressieve dienst Brandweer Ameland 

 

 


