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Aanleiding:
Het is nog steeds populair om (massaal) ballonnen, bv. bij evenementen, op te laten. Dat
zou niet gebeuren wanneer er stilgestaan wordt bij de gevolgen voor dieren en milieu. Wat
de lucht in gaat, komt ook weer ergens naar beneden. Tellingen op het strand laten zien
dat er steeds meer ballonresten en linten gevonden worden.
De gevolgen voor dieren zijn verschrikkelijk. Ze raken verstrikt in de linten en de ballonresten worden in magen van vogels en zoogdieren teruggevonden. Hoewel het rubber van
de ballon zelf (anders dan de plastic touwtjes en ventielen) in principe wel vergaat, kan
dat enkele jaren duren. Tevens dragen de ballonnen bij aan het verergeren van de plastic
soep en zwerfafval in de natuur. Biologisch afbreekbare ballonnen en touwtjes zijn ook
geen optie, het afbreekproces verloopt simpelweg te langzaam. Volgens ondergetekenden
zijn er alternatieven denkbaar die niet schadelijk zijn voor dieren milieu.
In december 2014 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin gemeenten gevraagd
wordt om het oplaten van ballonnen te gaan ontmoedigen.
Op basis van die motie maakte Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat
een factsheet over ballonoplatingen. Daarin komt aan bod wat een gemeente kan doen om
deze motie in de praktijk te brengen, zoals opnemen in de APV.
Volgens Ban de Ballon gingen er in 2017 in minstens 3 gevallen in Wijchen ballonnen op
en in 2018 voorlopig in 1 geval.
Vragen:
1. Deelt het college de zorgen over de schadelijke gevolgen van het (massaal) oplaten
van ballonnen voor dieren en het milieu?
2. Is de gemeente bereid om mensen op de gemeentelijke website en via de gemeentepagina 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?
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?
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.
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