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Aan de voorzitter van de raad, 
 
Het college wordt conform artikel 39 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen 
van de gemeenteraad verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 
CDA Hof van Twente vindt dat Paasvuren in de gemeente Hof van Twente moeten 
blijven en aangestoken moeten worden tijdens de Paasdagen. Het is een traditie waar in 
onze gemeente veel waarde aan wordt gehecht. Is het college het met het standpunt van 
het CDA eens? 
 
Naar aanleiding van wat het CDA heeft vernomen uit diverse media is dat Gedeputeerde 
Staten van de provincie Overijssel voornemens zijn om vanaf 2023 organisatoren van 
paasvuren een zogenaamde Aerius stikstofberekening moeten uitvoeren. Daarover zou 
een brief in omloop zijn. Is er bekend of organisatoren van de Paasvuren in onze 
gemeente ook deze brief hebben gehad?  
 
In deze brief staat dat de paasvuurorganisatoren een onderzoek moeten doen waaruit 
moet blijken dat het ontsteken van een paasvuur geen negatieve gevolgen heeft voor de 
aanwezige beschermde flora en fauna. Verder moet een afrastering worden gebouwd 
rondom het paasvuur ter bescherming van broedvogels en zoogdieren. 
 
Dit roept bij het CDA vragen op. 
 
1. Deelt het college onze mening dat het onjuist, onredelijk en onbillijk is om 

dergelijke eisen te stellen aan organisatoren van paasvuren in Hof van Twente, 
mede gelet op de kennis en de kosten die daarvoor nodig zijn, met name 
doordat de paasvuren een eeuwenoude traditie kennen en door vrijwilligers 
worden georganiseerd? Zo ja: bent u bereid dit op korte termijn aan te kaarten 
bij de provincie Overijssel? Zo nee, waarom niet? 

De eis voor het doen van een Aeriusberekening is landelijke wetgeving. Wel zal het 
college de betrokken organisaties helpen waar dit mogelijk is.  
 
2. Bent u op de hoogte van deze eis van de Provincie Overijssel en van het 

bestaan van deze brief? 
Heeft de provincie Overijssel u actief op de hoogte gesteld van deze regeling? 
Zo nee, bent u bereid om bij de provincie na te vragen waarom dit niet is 
gebeurd? 

Hof van Twente heeft eenzelfde brief ontvangen van de provincie.  
 
 
 
 



3. Gelden de vereisten in de brief slechts voor paasvuren in de nabijheid van 
Natura 2000 gebieden of voor alle paasvuren? 

In de brief zijn alleen de 3 paasvuren in Markelo genoemd die dicht in de buurt van het 
Natura-2000 gebied (De Borkeld) liggen. In de brief wordt aangegeven dat deze 
paasvuren de grootste kans op negatieve effecten op die gebieden hebben. 
De provincie Overijssel geeft bij navraag aan dat zij een afstand van 4 km rondom het 
Natura-2000 gebied heeft gehanteerd. 
 
4. De gemeente is verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor paasvuren. 

In hoeverre en hoe stelt de gemeente de organisatoren op de hoogte van deze 
beleidswijzigingen? 

Er is geen sprake van een beleidswijziging. De provincie is het bevoegd gezag voor de 
Wet natuurbescherming. De organisatoren hebben wel een zorgplicht en we zullen ze 
hierop wijzen in de informatievoorziening en in de ontheffing. 
Bovendien hebben wij de betreffende organisaties uitgenodigd voor een overleg in 
januari 2023.  
 
5. Is het college met ons van mening dat paasvuren met deze eeuwenoude 

traditie van grote waarde zijn voor de leefbaarheid en de sociale cohesie voor 
kernen en Buurtschappen in Hof van Twente, en dat deze traditie om deze 
reden en in de huidige vorm niet mag verdwijnen? Zo nee: waarom niet? 

Wij delen deze mening. 
 
6. Is het college bereid om bij de provincie aan te dringen op financiële 

compensatie door de provincie van deze Aerius stikstofberekeningen of ze 
door de provincie zelf te laten uitvoeren, indien deze onverhoopt toch moeten 
plaatsvinden? Zo nee: waarom niet? 

De provincie Overijssel heeft inmiddels aangegeven bereid te zijn te helpen bij het 
aanvragen van een eventuele vergunning, kennis te delen en te wijzen op de 
mogelijkheden, maar ook financieel bij te willen dragen. 
 
7. Op welke manieren zou het college de paasvuurorganisatoren kunnen 

ontlasten, zodat het mogelijk blijft om verantwoord, doch laagdrempelig een 
paasvuur te organiseren? 

Het college is bereid een financiële tegemoetkoming te geven voor het laten uitvoeren 
van de Aerius-berekening.  
 
8. Kan het college navraag doen bij de provincie of de stikstofeisen ook gevolgen 

zullen hebben voor andere tradities in Hof van Twente (evenementen zoals 
zomerfeesten)? Geldt dat voor het gehele grondgebied van Hof van Twente of 
alleen in de nabijheid van Natura 2000 gebieden? 

Dit geldt ook voor evenementen (zie folder).   
 
Wij dringen er bij u op aan om de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, vanwege 
de onrust die deze regelgeving geeft in de kernen en Buurtschappen van Hof van 
Twente.  
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