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Naast de dagelijkse berichtgeving over de aanpak van en het bestrijden van het corona-

virus wordt onze gemeente begin deze week opgeschrikt door een gigantische brand in 

de Peel. 

Verschrikkelijk om te zien hoe 800 ha van het ongeveer 1000 ha natuurgebied in 

vlammen op is gegaan. De enorme rookwolken zijn ook nog eens de aanleiding om 

mensen te evacueren, omdat veiligheid en gezondheid in het geding komen. Een enorme 

impact! 

 

Pas na vier dagen, met inzet van 4 helikopters die water aanvoeren vanuit de Brink ter 

ondersteuning aan de brandweer, is de brand onder controle. Met nog het risico dat het 

zo weer kan ontvlammen, omdat een Peelbrand zich kenmerkt door smeulen van het 

ondergrondse veen. Het gebied blijkt voor onze brandweer onbegaanbaar te zijn waar-

door het efficiënt aanpakken van de brand onmogelijk blijkt. 

 

Nog maar 2 jaar geleden in maart 2018 vonden er ook al twee grote branden plaats in de 

Peel en omgeving. Ook toen was er veel inzet en moeite voor nodig om het vuur onder 

controle te krijgen.  

 

Vragen 

Het CDA Deurne heeft naast de vragen die door DeurneNU al gesteld zijn nog de 

volgende vragen. 

 

1. Het CDA Deurne is van oordeel dat er een grondige evaluatie komt. Uiteraard zal in de 

evaluatie het ontstaan van de brand worden meegenomen, maar daarnaast is ook aan 

de orde dat we kritisch naar ons eigen gevoerde beleid kijken. De afgelopen jaren is 

het Peelgebied steeds minder toegankelijk gemaakt.  

Zijn door deze maatregelen mogelijkheden in rook opgegaan om door een 

compartimentering eerder en beter het vuur uit te laten branden?  

 

2. Is het college van B&W ook van mening dat een grondige evaluatie van de Peelbrand 

nodig is? 

 

3. Het CDA vraagt het college om bij de evaluatie de veiligheidsregio ook te bevragen 

naar de in haar ogen noodzakelijke en mogelijke preventieve maatregelen om een 

eventuele brand in de Peel effectiever en efficiënter te kunnen bestrijden. Na 

ontvangst van deze evaluatie zijn wij van mening dat er met alle belanghebbenden 

een gesprek komt over de vraag of meer en betere preventieve maatregelen te 

bewerkstelligen zijn en zo ja hoe deze bereikt gaan worden. Is het college bereid om 
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bij de veiligheidsregio de adviesaanvraag neer te leggen of er voldoende preventieve 

maatregelen zijn genomen en zo ja: welke in haar ogen functioneren? 

 

4. Gezien de branden in 2018 vragen wij ons af of er toen geëvalueerd is en welke 

maatregelen er genomen zijn om het risico op een grote Peelbrand in de toekomst te 

voorkomen? 

 

5. Naast brandweer, de helikopers en het leger is er ook door derden hulp verleend bij 

het blussen van de Peelbrand door middel van het aanvoeren van water om te 

blussen. Omdat het hier om niet-Deurnese bedrijven gaat, vraagt het CDA Deurne zich 

af of er geen bedrijven in Deurne waren die hierin een bijdrage konden leveren? Wij 

vernemen graag hoe het inroepen van deze hulp georganiseerd is en wie daarin 

zeggenschap heeft?  

 

 


