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2. Toelichting
Conform het werkplan van de werkgroep MDOP is de Informatiekaart Duinbranden
geactualiseerd. Naast de hulpdiensten, GMK en de MOV-ers van Noordwijk en Katwijk zijn
vertegenwoordigers van de gebiedsbeheerders betrokken bij het project. Over de activiteiten van
de werkgroep heeft afstemming plaatsgevonden met de werkgroep MDOP.
De reden voor de update is dat sinds de vorige vaststelling diverse ontwikkelingen zijn geweest,
waaronder de uitkomsten van de systeemtest met als scenario Duinbranden en landelijke
inzichten en ontwikkelingen. Aanpassingen zijn onder andere: aanscherping rol
gebiedsbeheerders, wijze van alarmering crisispartners, uitwerking van het proces “evacueren bij
duinbrand”, koppeling inzichten uit de procedure duinbrandbestrijding en aanvullende afspraken
defensie.
Relevante Ontwikkelingen
Tijdens het project zijn diverse relevante ontwikkelingen ten aanzien van natuurbrandbestrijding
geïdentificeerd. Voor deze ontwikkelingen bleek het hebben van een Risico Inventarisatie
Natuurbranden (RIN) een belangrijke randvoorwaarde. Het opstellen van een RIN zou echter
onnodige vertraging opleveren, aangezien deze RIN niet noodzakelijk is voor de update van de
informatiekaart. De RIN wordt binnen de afdeling Risicobeheersing van de brandweer uitgevoerd.
Onderstaand een aantal ontwikkelingen die buiten de scope van dit project vallen, maar wel een
belangrijke impact hebben in het voorkomen van en voorbereiden op natuurbranden:
De Risico Inventarisatie Natuurbranden (RIN), waarmee de risicogebieden ten aanzien van
natuurbranden in onze regio inzichtelijk worden. Dit dient als basis voor advisering voor
beheers- en preparatieve maatregelen (zoals het vergroten van bewustwording,
gebiedsgerichte aanpak etc.). Dit project loopt inmiddels onder regie van Risicobeheersing.
• Het thema natuurbrandbeheersing wordt onvoldoende betrokken bij Ruimtelijke Ordening
trajecten ten aanzien van natuurontwikkeling. Hier ligt een belangrijke rol op landelijk niveau en
bij de provincie. Aanbeveling richting de werkgroep MDRB is om te bezien welke activiteiten zij
kunnen ondernemen om de aandacht hiervoor te benadrukken.
• Het risico van Natuurbranden maakt geen deel uit van het Regionaal Risicoprofiel VRHM.
Aanbeveling is beleidsmatige borging van het thema, door het te zijner tijd op te nemen in het
(regionaal) risicoprofiel. Hiervoor is de eerder genoemde RIN noodzakelijk.
•
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•

Verbeterpunten ten aanzien van het brandweeroptreden (mono) zijn afgelopen jaar geborgd in
1.
de procedure Duinbrandbestrijding Implementatie vindt plaats door verschillende OTO
activiteiten. Dit is opgenomen in het opleidingsplan.

•

Onderzoek de mate waarin recreatieondernemingen hun preparatieve en preventieve
maatregelen op orde hebben en stimuleer dit (bijvoorbeeld conform modelplan gebiedsgerichte
2
aanpak) . Ook hiervoor is de RIN noodzakelijk. Afgesproken is dat gemeente hiervoor initiatief
neemt, in afstemming met betrokken partijen.

•

De Veiligheidsdirectie heeft in april 2013 ingestemd met het implementatieplan handreiking
“landelijke natuurbrandboodschap”. Hiermee krijgen onder andere gemeenten concrete
middelen om te communiceren over de risico’s (vergroten risicobewustzijn), wat men moet
doen om het risico te beperken en wat men moet doen bij acuut gevaar (vergroten
zelfredzaamheid).

3. Kader
• Opgesteld conform het werkplan MDOP 2013.
•

Tijdens het project heeft er een scenariosessie plaatsgevonden met ROT leden van de
verschillende diensten, Defensie, gebiedsbeheerders en een vertegenwoordiger van de
Veiligheidsregio Noord Holland Noord. In deze bijeenkomst is de informatiekaart getoetst en
onder de aandacht gebracht van de eindgebruiker. Input uit de sessie is verwerkt in de
Informatiekaart.

4. Implementatie en communicatie
•

De nieuwe, vastgestelde versie vervangt de Informatiekaart Duinbranden 1.0 en treedt in
werking per 1 januari 2014.

•

Na de vaststelling door de Veiligheidsdirectie is de informatiekaart verspreid onder de relevante
crisisfunctionarissen en –teams en opgeslagen in LCMS. Hiermee is het project afgerond. De
informatiekaart wordt in beheer genomen door de Werkgroep MDOP en wordt periodiek
herzien. Indien nodig gebeurt dit tussentijds, bijvoorbeeld naar aanleiding van oefen- of
incidentevaluaties.

•

Verdere implementatie vindt plaats binnen het werkplan van de werkgroep MDOTO. Dit thema
wordt opgenomen in de oefenplanning 2014.

5. Bijlagen
Vanwege de vertrouwelijkheid van de informatie wordt de informatiekaart niet meegezonden met
de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur. De informatie is te vinden in de DB-stukken van 5
december 2013 die aan de AB-leden zijn toegezonden.

1

Zoals de wijze van alarmering, uitwerken TBV’s, werkinstructies, kaartmateriaal, vuurzwepen, etc.
Thema’s zijn bijvoorbeeld: beheersingsmaatregelen, risico- en crisiscommunicatie, eigen verantwoordelijkheid en
zelfredzaamheid, ontruiming en BHV plan
2

2
Agendapunt A.15 AB VRHM 27-03-2014

