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Zwolle, 6 mei 2019

Mondelinge vragen | Zwolle zonder ballonnen
De fractie van GroenLinks pleit al sinds 2014 voor het stoppen met het oplaten van
ballonnen. Destijds waren we aan de vroege kant. Desondanks zette het college wel al
een ontmoedigingsbeleid in. Wij vinden het jammer te lezen, in de reactie op onze
recente schriftelijke vragen, dat de effecten van dit ontmoedigingsbeleid niet bekend zijn.
Zelf zien wij aan de ene kant positieve signalen, zoals in het persbericht van Sportpark
de Singels in Zuid vlak voor Koningsdag: “Voor de ballonnenwedstrijd hebben we dit jaar
iets anders bedacht dat beter is voor het milieu” 1. Aan de andere kant weten wij ook dat
nog steeds organisatoren er niet bij stil staan en pas een alternatief bedenken als ze
daarop aangesproken worden.
Het oplaten van ballonnen in de open lucht heeft zeer ernstige en langdurige gevolgen
voor dier en milieu. Ballonnen zijn bijvoorbeeld dodelijk voor zeevogels, gevaarlijker nog
dan hard plastic. Ze zien de ballonnen voor voedsel aan. Dat bewustzijn is er al bij ruim
de helft van de gemeenten in Nederland, waaronder Zwolle. Toch denkt mijn fractie dat
het tijd is voor een volgende stap in ons ontmoedigingsbeleid. Daarom stelden wij
onlangs hierover schriftelijke vragen. Wij lezen in de antwoorden daarop dat een
algemeen verbod in de APV op het oplaten van ballonnen niet past bij ons beleid van
passende regels: de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de maatschappij en bij het
stellen van regels rekening houden met de handhaafbaarheid. Er zijn echter ook andere
mogelijkheden, zoals vorig weekend in Trouw werd beschreven: Gemeenten die zelf niets
meer oplaten, het mijden van bijeenkomsten waar ballonnen toch de lucht in gaan en
campagne voeren tegen oplaten. Plus een meldingsplicht invoeren of een
ontheffingsplicht in de evenementenvergunning opnemen 2.
Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Is het college bereid te onderzoeken welke variant van het ontmoedigen en/ of
gedeeltelijk verbieden van het oplaten van ballonnen het beste bij Zwolle past?
2. Kan het college daarbij nadrukkelijk de mogelijkheden van een verbod van het
oplaten van ballonnen bij vergunningsplichtige evenementen betrekken?
3. Is het college bereid het beleid te monitoren, bijvoorbeeld door jaarlijks een
vragenlijst naar alle organisatoren van evenementen te sturen?
4. Ziet het college mogelijkheden om via de publiciteit ook organisatoren van kleine
evenementen, te informeren over de schade die ballonnen aanrichten en de
alternatieven die er zijn?
5. Wil het college ook kijken naar de mogelijkheden voor regionale samenwerking?
Ballonnen bewegen zich immers vaak grensoverschrijdend.
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Zie https://www.peperbus.nl/nieuws/algemeen/702461/koningsdag-op-sportpark-de-siggelsZie https://www.trouw.nl/groen/ballonnen-oplaten-tijdens-koningsdag-vergeet-het-maar~ad83dc1c/

