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Geachte heer, mevrouw,
Op maandag 20 april brak aan het begin van de middag een grote brand uit in de Deurnese
Peel. De hulpdiensten schaalden al snel op naar Grip 1 (Gecoördineerde Regionale
Incidentbestrijdings Procedure), voor coördinatie tussen de verschillende hulpdiensten.
Door de harde wind breidde de brand zich snel uit. Het bestrijden van de brand was lastig
omdat het om een veengebied gaat, dat op veel plekken niet begaanbaar is. Daarom werd
de brandweer ondersteund door meerdere blushelikopters van de Koninklijke Luchtmacht
en een handcrew-team van de brandweer uit Overijssel. Dit team is gespecialiseerd in het
bestrijden van natuurbranden. Ook werd het droneteam van de brandweer Midden- en
West-Brabant ingeschakeld om een beeld van bovenaf te krijgen en kreeg de brandweer
advies van een adviseur natuurbrandbestrijding van het Instituut Fysieke Veiligheid. Er zijn
brandweereenheden uit de regio’s Brabant-Zuidoost, Brabant-Noord, Limburg-Noord en
Utrecht ingezet. Kortom, alles werd uit de kast getrokken om de brand te bestrijden.
Woningen ontruimd
Op dinsdag breidde de brand zich nog verder uit. Ondanks alle inzet lukte het niet om de
brand onder controle te krijgen. Dinsdagavond besloten de hulpdiensten om 59 woningen
rond het gebied te ontruimen. Het ging om woningen in Griendtsveen, Helenaveen en
Liessel. Bewoners kregen het advies om voor hun eigen veiligheid de woning te verlaten.
Zij vonden onderdak bij familie, vrienden of bekenden. Eerder was ook al zorgcentrum
Wellenshof in Liessel ontruimd. Deze bewoners vonden tijdelijk onderdak op een locatie in
Weert.
Opschaling naar Grip 3
Er werd opgeschaald naar Grip 3. Hierbij komt het Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) bijeen,
met de burgemeester aan het hoofd daarvan, om op bestuurlijk niveau sturing te geven
aan de bestrijding van de gevolgen van het incident. Onze focus lag met name op de
veiligheid van inwoners, hulpdiensten en dieren in het gebied. We werkten samen met de
gemeente Horst aan de Maas, omdat een deel van de ontruimde bewoners uit Griendtsveen
komt.
Bewoners mogen terug naar huis
Op woensdag kon een deel van de bewoners terugkeren naar hun woning. Op donderdag
werd het sein brand meester gegeven en konden ook de andere bewoners terugkeren naar
hun woning. Dit gold ook voor de bewoners van Wellenshof in Liessel. Vrijdagmiddag heeft
de brandweer het gebied overgedragen aan Staatsbosbeheer.
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Gebied kan nog langere tijd smeulen
Het feit dat de brand onder controle is, betekent niet dat de brand uit is. Het smeulen duurt
naar verwachting nog meerdere weken. Dit kan overlast geven voor bewoners in de vorm
van rook en geur. Het is afhankelijk van de wind en de weersomstandigheden in welke
gebieden er overlast is en hoe sterk die is. Helaas valt hier weinig tegen te doen. Omdat
het gaat om een ondergrondse veenbrand, zal die steeds weer oplaaien, ook als er geblust
wordt. Staatsbosbeheer controleert het gebied en zet loonwerkers in om de randen van
het gebied nat te houden. Ook overleggen zij regelmatig met de brandweer. Als het nodig
is, komt de brandweer ter plaatse.
Rookoverlast in de omgeving
Op vrijdagochtend 24 april ondervonden bewoners van de Soemeersingel flinke hinder van
de rook. Op maandagochtend 27 april gebeurde hetzelfde in de omgeving van Liessel. Hier
bleef dichte rook kort boven de grond hangen. Meerdere bewoners maakten hier melding
van bij de 112-meldkamer. De brandweer verrichtte metingen in het gebied. Er werden
geen waardes gemeten die aanleiding gaven om woningen te ontruimen. Wel ondervonden
mensen flinke hinder en overlast van de rook. In de middag heb ik bewoners in het gebied
bezocht en – op 1,5 meter – een praatje met hen gemaakt. Helaas kunnen we niet
voorkomen dat dit de komende tijd vaker kan gebeuren. Op onze website, social media en
het Weekblad voor Deurne adviseren we bewoners hoe zij op deze momenten het beste
kunnen handelen. Ook verspreiden we een brief in het gebied om bewoners hierover te
informeren.
Mensen weren uit het gebied
We roepen iedereen op om weg te blijven uit de Deurnese Peel. Ten eerste omdat het er
niet veilig is en ten tweede omdat bezoek aan het gebied het smeulen kan aanwakkeren.
Om publiek uit het gebied te weren, zijn wandel- en fietspaden afgesloten. Boa’s van
Staatsbosbeheer houden toezicht. We zijn in overleg met betrokken partijen om wegen
rond het gebied af te sluiten voor doorgaand verkeer. Hiermee willen we drukte op deze
wegen tegengaan. Het is van belang dat deze wegen vrij blijven voor de bereikbaarheid
van het gebied voor Staatsbosbeheer of de brandweer. Ook ondervinden omwonenden de
nodige overlast van drukte op de omliggende wegen. En het is vanwege de coronamaatregelen belangrijk dat er geen locaties ontstaan waar veel mensen samen komen.
Schade aan het natuurgebied
De exacte schade aan het natuurgebied is op dit moment nog niet in te schatten. Duidelijk
is dat ongeveer 800 hectare van de in totaal 1.000 hectare is verbrand. Hoe fataal de brand
is geweest voor flora en fauna, moet nog blijken. Staatsbosbeheer kan in verband met het
smeulen en de rook nog niet alle plekken in het gebied bereiken om hier een beeld van te
krijgen.
Twee Gemeentelijk Beleidsteams actief
Vanaf het moment dat er was opgeschaald naar Grip 3, deed zich de uitzonderlijke situatie
voor dat een gemeente twee crisissen tegelijkertijd aan het managen was: de coronacrisis
(al enkele weken Grip 4) en de brand in de Deurnese Peel (Grip 3). Er waren tegelijkertijd
twee Gemeentelijk Beleidsteams actief. Wethouder Biemans staat als locoburgemeester
tijdelijk aan het hoofd van het Gemeentelijk Beleidsteam corona. Omdat zowel de
coronacrisis als de (nafase van de) brand in de Deurnese Peel voortduren, zal dit de
komende tijd een flink beslag leggen op een aantal teams binnen de gemeentelijke
organisatie. Andere werkzaamheden blijven hierdoor tijdelijk liggen.
Vervolg
Nu de hulpdiensten zich hebben teruggetrokken uit het gebied, breekt de nafase aan. Een
evaluatie maakt daar onderdeel van uit: hoe kon de brand ontstaan, hoe kon deze zich
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ontwikkelen en wat kunnen we daarvan leren? Ik ben bekend met de signalen en reacties
van omwonenden, dorpsraden en andere betrokkenen over de inrichting en het beheer van
het gebied. Deze signalen nemen wij mee in de evaluatie.
Door twee raadsfracties zijn afgelopen week raadsvragen ingediend naar aanleiding van
de brand. De beantwoording daarvan pakken wij vanaf deze week op. Onze eerste
aandacht ging de afgelopen week uit naar de bestrijding van de brand en de zorg voor de
bewoners.
Tijdens de nafase blijven we oog houden voor de situatie in het gebied, van een smeulende
brand en overlast van rook en geur voor bewoners. We adviseren hen daarbij hoe zij bij
rookoverlast het beste kunnen handelen.
Burgemeester
Hilko Mak
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