Vragen Gemeentebelangen betreffende berichtgeving paasvuren.
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Naar aanleiding van de persberichten over het strikter handhaven van de regels betreffende paasvuren heeft
de fractie van Gemeentebelangen de volgende vragen:
1. Er wordt gesproken over een maximum volume van 500 m3 per paasvuur. Waarop is dit
maximum gebaseerd en wie heeft dit vastgesteld?
Deze voorwaarde komt voort uit de afstandentabel uit het ‘beleid advisering paasvuren en
andere vreugdevuren’ van de Veiligheidsregio IJsselland (VR). In deze tabel wordt
aangegeven wat de afstand moet zijn van de brandstapel tot aan bossen, wegen en
bebouwingen. Bij maximaal 500 m3 voldoet men aan deze afstand. Als er op de jaarlijks
bekende locaties grotere brandstapels worden aangestoken, gelden er andere, grotere
afstanden tot bossen, wegen en bebouwing.
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De organisatoren vragen ieder jaar een ontheffing stookverbod aan door middel van het
‘aanvraagformulier ontheffing stookverbod traditioneel vreugdevuur’. Op dit aanvraagformulier
staat aangegeven dat de aanvrager akkoord gaat met de bijgeleverde voorwaarden, waarvan
voorwaarde 8 – De maximale omvang van een paasbult is 500 m3.
Tevens zijn de organisatoren verantwoordelijk voor het afvoeren van het snoeihout wanneer,
om welke reden dan ook, het paasvuur niet door kan gaan?
Alle organisatoren krijgen de mogelijkheid om (indien van toepassing bij een fase 2 ‘extra
alert’) de brandstapel na 2 weken alsnog aan te steken. Wanneer zij er zelf voor kiezen om de
brandstapel te verwijderen, bijvoorbeeld omdat men het land nodig heeft, dan worden deze
kosten door de gemeente niet vergoed.
De gemeente biedt de inwoners extra mogelijkheden om snoeihout gratis in te leveren, wie
betaalt hier de kosten van?
De gemeente neemt deze kosten voor haar rekening.
In aansluiting op vraag 2 en 3: Dan kan de gemeente toch ook de kosten van het afvoeren van
het niet aangestoken snoeihout op zich nemen?
De extra takkendagen zijn georganiseerd om inwoners tegemoet te komen bij het inleveren
van snoeihout, zodat de organisatie van de paasvuren de brandstapel beperkt kunnen houden.
Vooral uit het oogpunt van veiligheid moet een paasvuur weer gezien worden als een traditie
en niet als een takkenafval inzamelplaats.
Plaatselijk Belang Oudleusen ziet zich genoodzaakt te stoppen met het organiseren van een
paasvuur omdat het risico op hoge kosten te groot wordt. Is u bekend of meer organisaties om
deze reden stoppen met deze traditie?
Nee, dit is niet bekend.
Is het mogelijk om, in overleg met de organisatoren, de regels zo aan te passen, dat de traditie
in ere kan blijven en de organisatoren geen grote financiële risico’s lopen?
Veiligheid staat voorop. De traditie kan in ere worden gehouden, maar op een verantwoorde
manier. Organisatoren van paasvuren blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het paasvuur.
De afstanden zoals genoemd in de afstandentabel worden daarom in acht genomen.

