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2. Toelichting
De Veiligheidsdirectie heeft besloten tot implementatie van de Handreiking “Landelijke
Natuurbrand Boodschap 2013” in de VRHM.
Een natuurbrand kan zich in een droge periode snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Ook de
VRHM heeft gebieden waar wordt gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Het is een taak van het
bestuur van de VRHM (Wvr, artikel 46 lid 2) informatie te verschaffen over rampen en crises die
de regio kunnen treffen, over de maatregelen die zijn getroffen ter voorkoming en bestrijding of
beheersing hiervan en over de daarbij te volgen gedragslijn.
De ‘Handreiking “Landelijke Natuurbrand Boodschap 2013”, communiceren over risico’s van
zelfredzaamheid bij droogte en natuurbrand’, is opgesteld door de Landelijke kerngroep
natuurbranden. De handreiking heeft tot doel het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van
natuurgebruikers, ondernemers en beheerders te verhogen. De bedoeling is dat elke
veiligheidsregio een regionaal uitvoeringsplan opstelt gericht op risicocommunicatie in de
belangrijkste risicogebieden.
De Handreiking komt voort uit de noodzaak om bij een natuurbrand op een eenduidige landelijke
manier te communiceren over zelfredzaamheid. De handreiking geeft kaders, uitgangspunten en
een toolbox van communicatiemiddelen voor risicocommunicatie.
In de Landelijk kerngroep natuurbranden zijn vertegenwoordigd:
•
Ministerie van Veiligheid en Justitie
•
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
•
Veiligheidsberaad
•
Nederlands Genootschap van Burgemeesters
•
Voorlopers Provincies: provincies Gelderland, Noord-Brabant en Noord Holland
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•
•
•
•
•
•
•

Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding
Raad van Korpschefs
GHOR Nederland
Bosschap
RECRON, Vereniging Recreatieondernemers Nederland
ANWB
Instituut Fysieke Veiligheid

3. Implementatie en communicatie
Implementatie van de Handreiking ligt bij de werkgroep risicocommunicatie VRHM, die de
Handreiking opneemt in haar werkplan 2013-2014, dat door de Veiligheidsdirectie op 9 juni 2012
is vastgesteld. De werkgroep risicocommunicatie bereidt de communicatiemiddelen voor. De
gemeenten met natuurgebied in hun gemeente verspreiden de communicatiemiddelen onder hun
burgers.
In het werkplan risicocommunicatie 2013-2014 zijn de campagnes voor deze periode benoemd.
Natuurbranden is hierin geen thema voor een campagne. Wel is in het werkplan opgenomen dat
de VRHM aansluit bij thema’s die in de actualiteit spelen. Natuurbranden kan bij actualiteit, in de
regio of elders in Nederland, een onderwerp zijn om, buiten de campagnes om, aandacht aan te
besteden.
Aan natuurbranden is een codekleur gekoppeld van kleine tot grote kans op natuurbranden. In
2011 is door de VRHM besloten aan te sluiten bij de kleurcodering van Noord Holland Noord (drie
kleurcodes). Die wordt momenteel gebruikt. Ontwikkelingen zorgen ervoor dat vanaf het najaar
2013 landelijk vijf kleurcodes worden gehanteerd. Ook schaft de VRHM dan samen met
Haaglanden één meetsysteem aan. Vanaf het najaar 2013 worden dan ook in de VRHM vijf
kleurcodes gehanteerd. In de landelijke handreiking zijn per kleur communicatieboodschappen
geformuleerd. Afhankelijk van de mate van brandnatuurgevaar wordt de bijpassende
communicatieboodschap gecommuniceerd.
A. De werkgroep risicocommunicatie VRHM neemt de Handreiking op in het werkplan
risicocommunicatie 2013-2014. Voor de implementatie is geen extra budget of capaciteit
nodig.
B. De werkgroep risicocommunicatie is onderdeel van de werkgroep Communicatie VRHM. Het
kader wordt besproken in dit overleg en via geëigende middelen bekend gemaakt: nieuwsbrief
en website VRHM.

4. Bijlagen
Handreiking ‘Landelijke Natuurbrand Boodschap 2013’, Communiceren over risico’s van
zelfredzaamheid bij droogte en natuurbrand
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