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Op dit moment is er een grote brand gaande in de Deurnese Peel. Naar aanleiding van
deze brand hebben wij een aantal vragen. Graag zouden we na afloop willen reflecteren
op de gebeurtenissen aangezien we er nu nog middenin zitten.
Toelichting vooraf
In de raadsinformatiebrief van 29 april 2020 (RIB-HM-2015) is aangegeven dat er een
evaluatie komt naar aanleiding van de brand. Voordat wij inhoudelijk antwoord geven op
een deel van uw vragen, wachten wij eerst de uitkomsten van die evaluatie af. Vandaar
dat in de beantwoording meermaals wordt verwezen naar deze evaluatie. Uiteraard
worden de uitkomsten van de evaluatie met de gemeenteraad gedeeld.
In de bijlage bij deze beantwoording treft u de brief aan die wij vandaag hebben
verstuurd aan de dorpsraden van Helenaveen, Griendtsveen en Liessel en Leefbaar en
Vitaal Neerkant, naar aanleiding van de noodoproep die zij op 27 april hebben gedaan. In
deze brief wordt ook melding gemaakt van de evaluatie die volgt.
Vragen
1. Van brandweerlieden en omwonenden horen wij dat het gebied waar de
brand heeft gewoed zeer slecht toegankelijk was en is. Kunt u bevestigen dat
dit inderdaad het geval was/is?
De signalen en reacties van omwonenden, dorpsraden en andere betrokkenen nemen
wij mee in de evaluatie.
2. Vanzelfsprekend kun je in een stuk ruige natuur niet verwachten dat daar
mooi geplaveide paden en wegen door lopen. Van omwonenden en
gebiedskenners horen wij echter dat in het gebied waar de brand is ontstaan
van oudsher redelijk goed toegankelijke paadjes aanwezig waren waarover
het vroeger zeer wel mogelijk was om dwars door de Peel vanuit de
bajonetbocht naar Liessel te fietsen. Deze paadjes staan ter plekke bekend
onder de naam het nonnenpaadje en de verlengde Eikenlaan. Kunt u
bevestigen dat de brand in eerste instantie is ontstaan aan de noordzijde van
deze paadjes?
Waar en hoe de brand is ontstaan en hoe deze zich vervolgens ontwikkelde, is
onderdeel van de evaluatie.
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Zoals eerder gesteld waren de genoemde paden en doorgangen vroeger goed
toegankelijk. De laatste jaren heeft de beheerder echter omwille van natuurontwikkeling
en gelegitimeerd door wat men noemt een recreatieve zonering van de Peel ervoor
gekozen om in te zetten op het weren van mensen in het gebied. Volgens
brandweerlieden en bewoners is dit gedaan door het blokkeren van de paden. Uit de
(sociale) media bereiken ons hierover meerdere berichten.
3. Kunt u aangeven of deze berichten ook bij u bekend zijn en of deze berichten
gebaseerd zijn op de waarheid?
Ja, deze berichten zijn bij ons bekend. Zoals aangegeven, worden deze signalen en
reacties meegenomen in de evaluatie die volgt.
4. Tenslotte zouden wij graag van u horen of er in de terugmeldingen van de
brandweer soortgelijke waarnemingen zijn gedaan?
De brandweer (veiligheidsregio) wordt betrokken bij de evaluatie. Samen met de
veiligheidsregio Brabant-Zuidoost bekijken we op dit moment hoe deze evaluatie eruit
moet zien, welke organisatie de evaluatie gaat uitvoeren en welke partijen daarbij
betrokken worden.
5. In het in 2005 mede door de gemeente Deurne ondertekende landinrichtingsplan “het onverenigbare verenigd” is expliciet opgeschreven dat
de Peel te allen tijde toegankelijk zou blijven voor struinwandelaars. Bent u
bekend met deze expliciete belofte aan de streek en bent u het met ons eens
dat deze belofte in strijd is met het recentelijk gevoerde “blokkeerbeleid” van
de beheerder?
Ook dit is een onderdeel van de evaluatie die gaat plaatsvinden.
6. Bij een grote brand van deze omvang horen risico’s. In de nacht van dinsdag
op woensdag is er op last van de crisisorganisatie voor gekozen om een
aantal huizen te ontruimen. Er is zelfs een verzorgingstehuis ontruimd. Bent
zich ervan bewust dat het moeten evacueren grote impact heeft op de
bewoners die wonen in en rond de Peel?
Ja, hier zijn wij ons terdege van bewust.
Inwoners van Liessel, Helenaveen, Griendtsveen en dorpen daar omheen zitten al sinds
maandag in een walm van rook en stank. De asdeeltjes vallen in de verre omgeving op
de grond. Wat de gevolgen zijn voor de volksgezondheid wordt tot op heden niet over
gesproken. We mogen van geluk spreken dat we oostenwind hebben op dit moment,
want bij een westen- of zuidwestenwind hadden stukken van dorpen als Helenaveen en
Griendtsveen grote schade kunnen oplopen. Wij horen uit de beide Peeldorpen en Liessel
dat de inwoners een onveilig gevoel krijgen door deze grote brand.
7.

Bent u net als wij van mening dat er meer toezicht op het beheer en onderhoud van de beheerder plaats zou moeten vinden teneinde de veiligheid van
de inwoners beter te waarborgen?
Wij wachten de resultaten van het onderzoek af alvorens hierover een standpunt in
te nemen.

8.

Is er een direct verband tussen het steeds groter worden van de brand en
de slechte onderhoudssituatie van het gebied?
Zie het antwoord op vraag 7.
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9.

Dient de gemeente waarin dit gebied ligt juist meer en proactiever te
opereren op toegankelijkheid voor brandweer en andere hulpdiensten, dit
om een aanvaardbaar niveau van veiligheid voor de omliggende inwoners te
bereiken?
Zie het antwoord op vraag 7.

10. Wat zijn de mogelijkheden voor de gemeente Deurne teneinde deze
bereikbaarheid en de daarmee samenhangende veiligheid te waarborgen?
Zie het antwoord op vraag 7.
Inwoners uit Helenaveen, Liessel en Griendtsveen voelen zich al jaren niet meer serieus
genomen door Staatsbosbeheer. Ze zitten in het voorjaar/zomer in een muggenplaag en
ondervinden grote gevolgen van de vernatting van het gebied. Ook de huidige brand
heeft gigantische gevolgen voor de omliggende dorpen en de leefbaarheid daarvan.
Inwoners zijn erg boos, temeer omdat er een directe verband wordt gelegd tussen het
gevoerde beleid in het gebied en grote brand die heeft gewoed met zelfs evacuaties van
inwoners.
11. Bent u zich bewust van de steeds slechtere relatie tussen de inwoners van
de Peeldorpen en de beheerder van het gebied? En zou u bereid zijn om
meer voor de belangen van onze inwoners op te komen door het aanspreken
van de beheerder?
Voordat de evaluatie start, leggen wij de onderzoeksvragen voor reactie aan de
dorpsraden voor. Wij vinden het namelijk belangrijk om de omgeving hierbij te
betrekken. Zij vertegenwoordigen immers de mensen die in dit gebied wonen en die
veel kennis hebben over dit gebied. Als de uitkomsten van de evaluatie bekend zijn,
zullen wij deze bespreken met Staatsbosbeheer, bewoners, dorpsraden en andere
betrokkenen. Ook Staatsbosbeheer heeft aangegeven hiertoe bereid te zijn.
Van onze brandweerlieden wordt op dit moment het uiterste gevraagd. Inmiddels is
opgeschaald naar Grip 3. Korpsen uit de gehele regio en van ver daarbuiten werken met
man en macht aan de bestrijding van de brand. Zelfs Defensie wordt erbij gehaald om
met 4 helikopters de brand mee onder controle proberen te krijgen. Gezien de benodigde
manschappen voor het bedwingen van het vuur zullen er grote maatschappelijke kosten
aan verbonden zijn. Deze kosten zullen uiteindelijk bij onze inwoners terecht komen.
12. Kunt u op termijn een raming geven van de totaal gemaakte maatschappelijke kosten die zijn gemaakt tijdens het bestrijden van deze grote
brand en welk deel van deze kosten bij de inwoners van Deurne terecht gaat
komen?
Voor zover dit kosten voor de gemeente Deurne betreft, zullen wij die voor u
inzichtelijk maken. Dit wordt via de gebruikelijke financiële cyclus aan uw raad
aangeboden.
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Dorpsraad Griendtsveen,
Dorpsraad Helenaveen,
Dorpsraad Liessel
Leefbaar en Vitaal Neerkant

VERZONDEN - 8 MEt 2020

Deurne,8 mei 2020
Kenmerk: 1261941/1102480 (bij evt. correspondentie s.v.p. dit nummer vermelden)
Betreft: Reactie op uw noodoproep
Uw kenmerk: Uw brief d.d.: 27 april 2020
Bijlage(n): -

Beste mevrouw Van Galen,
Op 27 april 2020 ontvingen wij uw brief van de dorpsraden van Griendtsveen,
Helenaveen en Liessel en Leefbaar en Vitaal Neerkant, namens de bewoners van de
Peel. In de brief geeft u aan dat de brand in de Deurnese Peel voor diverse bewoners
van dit gebied een vreselijk beangstigende ervaring was. U geeft aan dat hier iets aan
moet worden gedaan en vraagt hierbij met klem om onze hulp.
In deze brief reageer ik graag op uw oproep. Dat doe ik mede namens de volgende
organisaties: veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, veiligheidsregio Limburg-Noord,
provincie Noord-Brabant, omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Regionale
Uitvoeringsdienst Limburg-Noord, Staatsbosbeheer, waterschap Aa en Maas, gemeente
Horst aan de Maas en gemeente Deurne, en daarnaast ook waterschap Limburg.
Staatsbosbeheer stuurt u, als gebiedseigenaar van de Deurnese Peel, ook een separate
reactie.
Wij bedanken

u voor uw brief

Allereerst willen wij u bedanken voor uw brief en het feit dat u als dorpsraden de
zorgen van de bewoners in het gebied met ons deelt. Dit is belangrijke informatie voor
ons om mee te nemen in de evaluatie die volgt.
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Wij kunnen ons goed voorstellen dat bewoners geschrokken zijn van de grote brand in
de Deurnese Peel. Het zijn voor de bewoners spannende en angstige momenten
geweest. Bewoners in het gebied weten dat de Peel kan branden, maar in dit geval
ging het om een heel grote brand en moesten 59 woningen ontruimd worden. Het is
niet niks als je huis en haard moet verlaten en op een andere plek moet afwachten of
de brandweer er in slaagt de brand onder controle te krijgen. Ook hebben veel
bewoners overlast gehad van de rook en geur van de brand. Zeker voor bewoners die
te maken kregen met dichte rook rond hun woning, was dit een heel vervelende
ervaring.

Evaluatie
Er komt een evaluatie naar aanleiding van deze brand. De vragen die hierbij centraal
staan, zijn: hoe kon de brand ontstaan en hoe kon deze zich ontwikkelen tot een brand
van 800 hectare met alle gevolgen van dien (ontruiming van woningen, rookoverlast,
enz.)? De signalen die u en andere betrokkenen aangeven, nemen we daarin mee.
Wij betrekken u bij de evaluatie
De gemeente Deurne en de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost bekijken op dit moment
hoe deze evaluatie eruit moet zien, welke organisatie de evaluatie gaat uitvoeren en
welke partijen daarbij betrokken worden. Voordat de evaluatie start, leggen wij de
onderzoeksvragen voor reactie aan u voor. Wij vinden het namelijk belangrijk om de
omgeving hierbij te betrekken. U vertegenwoordigt immers de mensen die in dit gebied
wonen en die veel kennis hebben over dit gebied.
Planning
Op dit moment is nog niet aan te geven wanneer de evaluatie start. Zodra hier meer
duidelijkheid over is, ontvangt u daar informatie over. In elk geval zien wij het belang
dat deze evaluatie snel start.
Heeft u nog vragen?
Wij verzoeken u om bij vragen over de evaluatie van de brand contact op te nemen
met de gemeente Deurne. Vraagt u hierbij naar het projectteam brand Deurnese Peel.
U kunt ons bereiken op telefoonnummer (0493) 38 77 11 of e-mail info@deurne.nl.
Tot slot
De brief die u aan ons heeft gericht, sluit u af met de woorden 'een week zoals
afgelopen week hopen we nooit meer mee te maken'. Wij begrijpen dit gevoel volledig,
de brand is voor de bewoners een ingrijpende gebeurtenis geweest. Daarom is de
evaluatie belangrijk, zodat we antwoord krijgen op de vraag wat we kunnen doen om
te voorkomen dat zoiets nog een keer kan gebeuren.

