
 

 

 

 

 
VERZOEK SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W  
 
Van:  Keerpunt22 
Ontvangen:     

 

 
Onderwerp: Gevolgen stikstof en natuur voor paasvuren en carnavalsoptochten 
 

 
Aan de voorzitter van de raad, 
 

1. Is het College van B&W op de hoogte van de brief die door de provincie Overijssel is verzonden aan 
paasvuurorganisatoren, waarin de provincie de organisatoren op de hoogte brengt van een verplichte 
Aerius-stikstofberekening, onderzoek naar beschermde diersoorten en afrasteringen voor paasvuren? 

2. Wat zijn de gevolgen van de ontwikkelingen die in de brief staan voor paasvuurorganisatoren in de 
gemeente Tubbergen? Gelden de vereisten in de brief van de provincie Overijssel bijvoorbeeld enkel 
voor paasvuren nabij N2000-gebieden of voor paasvuren in het algemeen? 

3. Deelt het College van B&W de mening van de fractie van Keerpunt22 dat het buitenproportioneel is om 
organisatoren van paasvuren op te zadelen met dergelijke opgaven, financieel maar ook wat betreft tijd 
en kennis die ervoor benodigd is? 

4. Is het College van B&W daarom bereid om het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel te 
verzoeken de paasvuurorganisatoren financieel volledig te compenseren voor de eisen die in de brief 
staan? 

5. Is het College van B&W daarom bereid om het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel te 
verzoeken de paasvuurorganisatoren volledig te ontlasten als het gaat om de tijd en kennis die benodigd 
is voor de berekeningen en onderzoeken? 

6. De gemeente is verantwoordelijk voor de vergunningen voor paasvuren. Waarom gaat de provincie dan 
ineens eisen stellen aan paasvuren? 

7. Is het College van B&W bereid vergunningen af te geven voor paasvuren als de uitkomsten van Aerius-
stikstofberekeningen of uitkomsten van de onderzoeken aangaande beschermde diersoorten te lang op 
zich laten wachten? 

8. Welke gevolgen heeft de stikstofproblematiek voor carnavalsoptochten en is hier ook reeds contact over 
met het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel? 

9. Deelt het College van B&W de mening van de fractie van Keerpunt22 dat paasvuren en 
carnavalsoptochten van onmisbare waarde zijn voor de sociale cohesie op- en leefbaarheid van het 
platteland, en dat deze traditie daarom onder geen enkele voorwaarde mag verdwijnen, dan wel 
inkrimpen door de stikstofproblematiek?  

 

Toelichting:  
 
Kortgeleden kregen wij een brief onder ogen waarin de provincie Overijssel paasvuurorganisatoren op de hoogte 
brengt van het feit dat men in 2023 een Aerius-stikstofberekening moet kunnen aantonen voor de organisatie van 
een paasvuur. Daarnaast moet er volgens de provincie Overijssel door paasvuurorganisatoren een onderzoek 
worden gedaan naar beschermde diersoorten en een tijdelijke afrastering ter bescherming voor (broed)vogels en 
zoogdieren rondom een paasvuur worden gebouwd. Deze brief is ook verzonden aan minimaal één organisator in 
de gemeente Tubbergen. Tevens ontvingen wij van verschillende kanten signalen dat stikstof ook van invloed is 
op carnavalsoptochten. 
 

Ondertekening en naam:  
 
Stijn Hesselink 
Keerpunt22 

Wijze van indienen van schriftelijke vragen: de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (....) (artikel 32 
Reglement van orde). 


