Raadsvergadering: 26 mrt 2019
Besluit: Aangenomen
Stemverklaring: CDA, GL en VVD
Voor: HOP, SH, ND, PvdA, D66, GL en CU
Tegen: CDA en VVD

Motie 1
Datum ingekomen
Volgnummer
Status
Registratienummer
Onderwerp

21 februari 2019
14
AANGENOMEN
Bij19-152

Ballon-oplatingen

De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 26 maart 2019
Constaterende dat:
- Ballonnen populair zijn bij allerlei gelegenheden
- Er steeds meer zwerfvuil in het milieu terecht komt.
- Restanten van ballonnen die opgelaten worden bij evenementen en festiviteiten
terechtkomen in zwerf- en drijfvuil.
- Ballonnen in de top-5 staan van zwerfvuil op de Nederlandse stranden.
- Op elke 100 meter Noordzeekust gemiddeld 12 (stukken van) ballonnen of linten worden
gevonden.
- Onderzoek heeft aangetoond dat ‘onze’ ballonnen tot op het strand van Normandië overlast
veroorzaken (en vice versa).
- Deze restanten van ballonnen opgegeten worden door vissen, vogels, en andere dieren, en
daardoor zorgen voor dierenleed door verstikking in linten of uithongering door het eten van
ballonresten.
- Ook zgn. biologisch-afbreekbare ballonnen en geen oplossing zijn.
Overwegende dat:
- Er alternatieven zijn, zoals o.a. bellen blazen, bloemen op het water gooien, een lied
aanheffen etc.
- Het nu nog mogelijk is om ballonnen op te laten.
- Het mogelijk is om een verbod op te nemen in de APV
- Zie ook een overzicht op: https://localfocus2.appspot.com/5c802deeca9ea
Verzoekt/ het College:
1. In de APV een verbod tot het oplaten van ballonnen op te nemen en deze wijziging van de
APV zo spoedig mogelijk ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.
2. Communicatie in gang te zetten via de gemeentelijke campagne tegen zwerfafval en gericht
op het informeren van o.a. scholen, ondernemers, en verenigingen over de schadelijke
gevolgen van ballon-oplatingen en aan te moedigen tot het gebruik van milieuvriendelijke
alternatieven..
En gaat over tot de orde van de dag,
Senioren Heerhugowaard
Willem-Jan Mandersloot

