
               

Motie Ballonnen in de ban  

               Corsanummer: 

               Van:  CDA en GroenLinks 

               Aan:  De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 

              Onderwerp: Regels voor oplaten ballonnen en kaarslampionnen                                                            

(motie vreemd aan de orde van de dag)  

 De raad van de gemeente Bloemendaal, in vergadering bijeen op 31 januari 2019, 

              Overwegende dat:  

 -  Ballonnen* oplaten een feestelijke traditie is, maar slecht is voor het milieu; 

 -  Jaarlijks in Nederland meer dan 1 miljoen ballonnen de lucht in gaan, waarvan ongeveer     een kwart 

in zee belandt; 

 -  In onze gemeente er regelmatig evenementen plaatsvinden waarbij ballonnen worden opgelaten; 

 -  Het afval dat de ballonnen na hun vlucht uiteindelijk achterlaten ongewenst is, omdat het moeilijk tot 

niet afbreekbaar is: volgens de Wageningen University & Research eindigt dit als zwerfafval op het 

vasteland en de kust en levert het een bijdrage aan de plasti  soep ; 

                 -  Deze ballonnen dierenleed en -sterfte veroorzaken. Resten van ballonnen in de natuur zijn gevaarlijk, 

omdat dieren verstrikt kunnen raken in de sierlinten en afsluiters en daardoor verstoken raken van 

voedsel. Dieren (waaronder ook vee) kunnen ballonresten voor voedsel aanzien, waardoor soms de 

maag en darm verstoppen en ze sterven van de honger; 

 -  Vooral de kustgemeenten geconfronteerd worden met dit zwerfvuil en opdraaien voor de kosten van 

het opruimen; 

 -  De vreugde van het oplaten van ballonnen is van korte duur; met behoud van de traditie is er een 

redelijke alternatief: ze overal gezellig ophangen, lang genieten van het hele feest en na afloop gewoon 

weer opruimen; 

 -  Vele gemeenten een (wens)ballonoplaatverbod in de APV hebben opgenomen, maar de gemeente 

Bloemendaal niet; 

 

            *   Onder allonnen  worden ook verstaan: kaarslampionnen, wens- of ufoballonnen, herdenkings-

ballonnen, vuurballonnen, gelukslampionnen, papierballonnen, geluksballonnen, etc.  

 

Besluit het college op te roepen:  

 

1.  Een verbod op het oplaten van ballonnen in het beleid (in de APV) op te nemen, waarbij dit verbod  

     uiteraard ook geldt voor het oplaten van ballonnen bij festiviteiten die (mede) door de gemeente        

     zelf zijn georganiseerd (dit in het verlengde van de door de 2e kamer in 2014 aangenomen motie  

     https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2014Z22389&did=2014D45187); 

 

2.  Een ontmoedigingsbeleid te voeren ten aanzien van het uitdelen van ballonnen; 

 

3.  Actief breed te communiceren over de schadelijke effecten van ballonoplatingen en over het verbod; 

 

en gaat over tot de orde van de dag, 

Geert Beusen   Richard Kruijswijk 

 

CDA    GroenLinks 
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