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Antwoord op vragen raad ballon oplatingen van de fracties PvdA en
Sociaal Wijchen.
Wijchen, 18 december 2018
Geachte leden van de raad,
Kernboodschap
Het college is bekend met de schadelijke gevolgen van het oplaten van ballonnen
voor dieren en het milieu. In Wijchen speelt dit probleem op zeer beperkte
schaal. We zijn bereid inwoners en organisaties hierover te informeren. We zijn
niet van plan om uw raad voor te stellen een verbod in de Apv op te nemen.
Handhaving is namelijk heel lastig, zo niet onmogelijk.
Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen.
1. Deelt het college de zorgen over de schadelijke gevolgen van het (massaal)
oplaten van ballonnen voor dieren en het milieu?
Antwoord: Het college is bekend met de schadelijke gevolgen van het oplaten
van ballonnen voor dieren en het milieu. In Wijchen speelt dit probleem op
zeer beperkte schaal. De vergunningverleners evenementen hebben het
afgelopen jaar twee keer vragen gehad over het oplaten van ballonnen. De
afgelopen twee jaar zijn er geen evenementenvergunningen verleend waarbij
ballonnen werden opgelaten. Verder is ons één evenement bekend waarbij
ballonnen zijn opgelaten (niet iedere organisator noemt in zijn aanvraag dat
ballonnen worden opgelaten).
2. Is de gemeente bereid om mensen op de gemeentelijke website en via de
gemeente-pagina te informeren over de schadelijke gevolgen van het oplaten
van ballonnen voor dieren en milieu en zo het gebruik te ontmoedigen? Zo
nee, waarom niet?
Antwoord: We zijn bereid om degenen die de afgelopen jaren geïnformeerd
hebben naar het oplaten van ballonnen, of waarvan we weten dat ze dit in het
verleden hebben gedaan, te informeren. We gaan hen vragen geen ballonnen
op te laten vanwege de schadelijke gevolgen voor dieren en het milieu. En we
gaan hen wijzen op alternatieven.
3. Is het college bereid het oplaten van ballonnen te verbieden door een verbod
op te nemen in de APV, zoals een aantal gemeentes dat reeds hebben
gedaan? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: We zijn niet van plan om uw raad voor te stellen een verbod op te
nemen in de Algemene plaatselijke verordening (Apv). Zoals gezegd speelt dit
probleem in Wijchen slechts op zeer beperkte schaal. Bovendien is
handhaving van dit verbod heel lastig, zo niet onmogelijk. Controle op dit
verbod zou, naar onze mening, een onevenredige inzet van onze boa’s
vragen, ten opzichte van de beperkte omvang van het probleem. En al zou
een boa een ballon oplating constateren, dan is handhaving met bijvoorbeeld
een boete heel lastig. Dit kan namelijk alleen als de overtreder bekend is.
Het opnemen van een verbod past ook niet bij de doorlopende opdracht van
uw raad om waar mogelijk te dereguleren.
4. Welke maatregelen gaat het college verder nemen om het oplaten van
ballonnen door particulieren, organisaties en bedrijven in Wijchen te
voorkomen? Graag een toelichting.
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 2. Verdere maatregelen zijn naar onze
mening niet nodig, gezien de beperkte omvang van het probleem.
Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris,
De burgemeester,

