Gemeente Heerde

1 5 APR. 2019

Motie
Reg. Nr. 2019-06 (in te vullen door de griffie)

Onderwerp: Actief tegengaan oplaten ballonnen

De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen op 15 april 2019

constaterende dat:
uit onderzoek van TNO blijkt dat er in Nederland ongeveer 1 miljoen ballonnen per jaar
worden opgelaten met aan 1 op de 4 ballonnen een wedstrijdkaartje, lintje en/of lampje;
een breed gesteunde motie in de Tweede Kamer op 9 december 2014 is aangenomen,
waarin gemeenten opgeroepen worden om het oplaten van ballonnen actief tegen te
gaan;
verschillende gemeenten al maatregelen in hun beleid hebben opgenomen om het oplaten
van ballonnen actief tegen te gaan;
er in gemeente Heerde bij evenementen ballonnen worden opgelaten;
organisatoren van activiteiten zich vaak onvoldoende bewust zijn van de gevolgen voor
het milieu en dierenwelzijn;
het verbod op het oplaten van wensballonnen sinds 2017 is opgenomen in de APV;
overwegende dat:
opgelaten ballonnen zwerfvuil veroorzaakt en plastic zwerfafval een toenemend, serieus
probleem is;
plastic zwerfvuil in zee, ook bekend als de plastic soep, een groeiend probleem is met
negatieve gevolgen voor milieu, veiligheid, economie en mogelijk gezondheid;
opgelaten ballonnen uiteindelijk allemaal in het milieu terechtkomen en ballonnen (van
folie, plastic én latex) één van de meest voorkomende vormen van zwerfvuil is op de
Nederlandse stranden;
het afval van ballonnen dierenleed en sterfte veroorzaakt. Dieren verstrikt kunnen raken
en stikken in de resten van ballonnen en hun linten;
roept in het herinnering dat:
tijdens de debattraining van leerlingen van de Jenaplanschool met raadsleden op 19
maart jl. dit onderwerp door de kinderen zelf is aangedragen als een onderwerp dat onder
de kinderen leeft en waarvoor zij bij de politiek aandacht vragen;
van mening dat:
ballonnen negatieve impact hebben op natuur en milieu;
een hoop onnodige schade voorkomen kan worden;
een actief voorlichtings- en ontmoedigingsbeleid wenselijk is rond het oplaten van
ballonnen bij evenementen waarvoor geen gemeentelijke vergunning nodig is alsmede bij
evenementen waarvoor wel een vergunning vereist is;
een beter milieu bij onszelf begint en we hier in Heerde een goed voorbeeld kunnen zijn;

verzoekt het college:
1. als college zelf het goede voorbeeld te geven door op door de gemeente (mede)
georganiseerde evenementen geen plastic of latex ballonnen op te laten of uit te delen;
2. als voorschrift bij de evenementenvergunningen op te nemen dat het niet is toegestaan om
tijdens het evenement ballonnen op te laten;
3. via een actief voorlichtingsbeleid het oplaten van ballonnen te ontmoedigen bij evenementen
waarvoor géén vergunning vanuit de gemeente nodig is;
4. hierover actief te communiceren met bewoners en bedrijven in het kader van milieu-,
dierenwelzijn- en veiligheidsbeleid;
en gaat over tot de orde van de dag.
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