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Geachte heer, mevrouw,
Graag informeer ik u over diverse activiteiten in de nafase van de brand in de Deurnese
Peel.
Terugblik inloopbijeenkomsten
Op zaterdag 11 juli vonden er twee inloopbijeenkomsten plaats over de brand, in
Helenaveen en in Liessel. Beide bijeenkomsten werden door zo'n 10 tot 15 bewoners
bezocht. Zij konden vragen stellen aan of in gesprek gaan met de burgemeester
en medewerkers van gemeente Deurne, Staatsbosbeheer, Veiligheidsregio BrabantZuidoost, GGD Brabant-Zuidoost en Zorg in Deurne. Bewoners vertelden hoe zij de
brand, de ontruiming en de rookoverlast hebben beleefd en ze stelden vragen over de
inzet door de brandweer, de inrichting en het beheer van het gebied en de onderzoeken
die plaatsvinden. Ook deelden bewoners hun kennis over het gebied en gaven zij tips en
adviezen over hoe de situatie volgens hen verbeterd kan worden. De zaken die door de
bewoners zijn aangegeven, delen wij met de betreffende onderzoekers (zie verder).
Liveblog is beëindigd
Op maandag 13 juli is de laatste update geplaatst in het liveblog op de website. In totaal
zijn er 104 updates geplaatst waarmee we bewoners op de hoogte hebben gehouden van
de brand, het nablussen, de rookoverlast, enzovoorts. Alle eerder gegeven adviezen,
bijvoorbeeld het sluiten van ramen en deuren, zijn komen te vervallen. Als er zich
noemenswaardige zaken voordoen, wordt daar weer over gecommuniceerd. Op de
website is ook informatie te vinden over de drie onderzoeken naar de brand. Die pagina
wordt geactualiseerd als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.
Stand van zaken onderzoeken
In de raadsinformatiebrief van 3 juni jongstleden (RIB-HM-2026) heb ik u geïnformeerd
over de drie onderzoeken die worden uitgevoerd:
1. Technisch onderzoek naar oorzaak en verloop van de brand, onder regie van de
veiligheidsregio.
2. Beleidsevaluatie, en dan met name de werking van het driemanschap, onder regie
van de provincie.
3. Relatie veiligheid en natuurbeheer, onder regie van de gemeente Deurne,
veiligheidsregio en provincie.
Opdrachtverlening derde onderzoek
Voor de uitvoering van het derde onderzoek hebben we deze week een opdracht verleend
aan Wageningen University & Research, mede vanwege hun specialisme op het gebied
van natuurbranden en ecologie. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: “Hoe beïnvloedt
de inrichting en het beheer van het natuurgebied het ontstaan, de ontwikkeling, de
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bestrijding en het effect van branden?” Dat is verder uitgewerkt in deelvragen, waarbij
ook bestaande toekomstplannen voor het gebied worden betrokken. De afgelopen weken
vonden er al voorbereidingen en verkennende gesprekken plaats met de universiteit en
zijn de onderzoeksvragen, zoals toegezegd, ook afgestemd met de dorpsraden van
Helenaveen, Griendtsveen, Liessel en Neerkant.
Met de onderzoekers is verder afgesproken dat zij hun oor te luisteren leggen bij
stakeholders in het gebied, waaronder de betrokken waterschappen, Staatsbosbeheer en
de vier dorpsraden.
De kosten zijn geraamd op ruim € 43.000 exclusief BTW dus binnen de marge die we
eerder met u hebben gecommuniceerd (€ 30.000 - € 50.000). De drie opdrachtgevers
nemen ieder een derde van de kosten voor hun rekening. Met de universiteit hebben we
afgesproken dat het rapport vóór 31 oktober 2020 wordt opgeleverd. We streven ernaar
dat op dat moment ook de andere twee onderzoeken beschikbaar zijn en zo in relatie tot
elkaar bekeken kunnen worden. Ook deze onderzoeken zijn inmiddels in uitvoering.
Burgemeester
Hilko Mak
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