Statenmededeling

Datum
Onderwerp

Onderzoeksresultaten natuurbrand Deurnsche Peel

16 november 2020
Documentnummer

PS : 4791462

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De resultaten van de onderzoeken naar de natuurbrand in de Deurnsche Peel
Aanleiding
Vanaf 20 april 2020 heeft in het natuurgebied de Deurnsche Peel een zeer grote
natuurbrand plaatsgevonden. De brand had veel impact op de omgeving.
Uiteindelijk is ca. 1000 hectare natuurgebied afgebrand, de grootste natuurbrand
in Nederland ooit. De brand leidde tot verschillende vragen en het uitvoeren van
drie onderzoeken met een meer integraal karakter:
1.
Een technisch onderzoek naar het ontstaan en het verloop van de brand.
Opdrachtgevers zijn de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en het IFV
(Instituut Fysieke Veiligheid). Dit onderzoek is in september 2020
afgerond met een openbaar eindrapport.
2.
Een onderzoek naar de (bestuurlijke) samenwerking om een
onbeheersbare natuurbrand te voorkomen. Opdrachtgever is de
Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant.
3.
Een onderzoek naar het beheer en onderhoud van de Deurnsche Peel in
relatie tot de brandveiligheid in dit gebied. Centraal staat de vraag hoe
het inrichten en beheren van het natuurgebied het ontstaan, de
ontwikkeling en de bestrijding van branden beïnvloeden.
Opdrachtgevers zijn de gemeente Deurne, de Veiligheidsregio Brabant
Zuidoost en de provincie Noord-Brabant.
Met deze Statenmededeling ontvangt u de drie onderzoeksrapporten.
Bevoegdheid
PS zijn bevoegd voor het vaststellen van de kaders voor het natuurbeleid en.

GS zijn bevoegd voor het vaststellen van Natura2000-beheerplannen en voor het
verlenen van vergunningen en ontheffingen, voor het uitvoeren van N2000herstelmaatregelen en het realiseren van het NNB.
De Commissaris van de Koning heeft een eigenstandige bevoegdheid als
Rijksfunctionaris op het vlak van crisisbeheersing en de door hem noodzakelijke
geachte samenwerking bevorderen tussen in zijn provincie werkzame
rijksambtenaren en personen deel uitmakend van de krijgsmacht, en tussen deze
functionarissen en het provinciaal bestuur, de gemeentebesturen en de
waterschapsbesturen.
Kernboodschap
Het risico op onbeheersbare natuurbranden neemt toe en is een gevaar voor de
natuur, de omwonenden, bedrijven en instellingen in de omgeving,
veiligheidsdiensten en recreanten. De onderzoekscommissies doen een aantal
aanbevelingen. GS zullen de rapporten en aanbevelingen bestuderen en uw Staten
infomeren over de vervolgacties.
Europese en internationale zaken
N.v.t.
Communicatie
Op 19 november zijn de onderzoeksrapporten tijdens een persconferentie
openbaar gemaakt.
Vervolg
GS zullen de rapporten en aanbevelingen bestuderen, de benodigde acties in
gang zetten en waar nodig afspraken maken met andere betrokken partijen. GS
informeren PS in het voorjaar van 2021 over de acties die worden opgepakt.
Bijlagen
1. Onderzoek naar het ontstaan en het verloop van de brand.
2. Onderzoek naar de (bestuurlijke) samenwerking om een onbeheersbare
natuurbrand te voorkomen, “Voorkomen is beter dan genezen”.
3. Onderzoek naar de brandveiligheid in het Natura 2000-gebied de
Deurnsche Peel.
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