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Onderwerp

Motie M2019-020 Stop op plastic bij
evenementen

Geachte leden van de gemeenteraad,

In het kader van het ontstaan van zwerfafval door evenementen riep u ons met motie M2019-020
op om wegwerp plastic te verbieden bij evenementen en om de burgemeester de bevoegdheid te
geven om nadere regels te stellen voor evenementen. In aanvulling op deze motie is in de
commissie Algemeen Bestuur van 2 januari de vraag gesteld of de APV verder gewijzigd moet
worden om te voldoen aan motie M2019-020.
APV
De voorgelegde APV 2021 aan de raad voorziet in de oproep van deze motie. De voorgestelde tekst
voor de APV 2021 hoeft niet aangepast te worden om te voldoen aan de motie. Een verbod op
plastic afval bij evenementen is een te specifieke regel voor in de APV. Artikel 2:25 lid 6 APV geeft
de burgemeester de bevoegdheid om bij vergunningplichtige en niet-vergunningplichtige
evenementen (0-evenemementen) nadere regels te stellen. In toekomstige evenementen
vergunningen neemt de burgemeester een passage op over het gebruik van wegwerp plastic bij
evenementen en het gebruik van duurzame alternatieven dan wel het opnemen van een recycle
programma.
Evenementenbeleid
In aanvulling op de bevoegdheid die de burgemeester heeft op grond van de APV stelt het college
een nieuw evenementenbeleid op. Het college betrekt de motie in het nieuwe evenementenbeleid.
Door de coronacrisis stond het evenementenbeleid tijdelijk on hold. We streven ernaar om u
volgende week, maar uiterlijk in januari 2021, te informeren over het vervolg van het nieuwe
evenementenbeleid.
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Resumerend
De voorgestelde APV 2021 beantwoord aan de motie. De APV geeft de burgemeester de
bevoegdheid om nadere regels te stellen voor evenementen. Het evenementenbeleid en de
evenementenvergunningen voorzien verder meer specifiek in het verbod op gebruik van wegwerp
plastic.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en beschouwen motie
M2019-020 als afgedaan.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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