
 
 

 

 
MOTIE Vreemd aan de orde van de dag 

     

Nr:  M19-24 
 
Datum:  17 mei 2019 
 
Onderwerp:  Actief tegengaan oplaten van ballonnen 
 

 
 
Aanleiding: 
 
Tijdens de afgelopen opschoondag 22-23 maart jl. hebben ruim 200 inwoners van de 
Krimpenerwaard het zwerfafval in hun dorpskern opgeruimd. Meer dan honderd zakken afval 
werden afgevoerd.  

Ballonnen zorgen vaak voor een feestelijke stemming en plezier voor kinderen. K3 zingt er 
blijmoedig over: “10-duizend luchtballonnen kleuren de hemel blauw, 10-duizend 
luchtballonnen zijn op weg naar jou, 10-duizend luchtballonnen kleuren de horizon”. Echter 
ballonnen zijn één van de veroorzakers van plasticafval. 

 

De raad van de gemeente Krimpenerwaard in vergadering bijeen d.d. 14 mei 2019 

Constaterende dat: 

 Al op 9 december 2014 de Tweede kamer een motie heeft aangenomen heeft, waarin 
gemeenten opgeroepen worden om het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan. 

 Veel gemeenten in Nederland al maatregelen in hun beleid hebben opgenomen om 
het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan. 

 Er nog regelmatig ballonnen worden opgelaten en/of uitgedeeld. 

 Organisatoren van dergelijke evenementen zich vaak niet bewust zijn van de 
gevolgen voor milieu en dierenwelzijn. 

 
Overwegende dat: 
 

 Plastic zwerfafval in de zee, beter bekend als plastic soep, een groeiend probleem is 
met negatieve gevolgen voor milieu en dierenwelzijn. 

 Ballonnen (van folie, plastic of latex) één van de meest voorkomende vormen van 
zwerfafval op de Nederlandse stranden zijn. 

 Opgelaten ballonnen uiteindelijk allemaal in het milieu terechtkomen. 

 Dieren verstrikt raken en stikken in de resten van ballonnen en hun linten. 

 Het oplaten van wensballonnen risico’s met zich meebrengt in relatie tot 

brandveiligheid.  
 
 



 
 

 

Verzoekt het college: 
 

1. Bij evenementen die door de gemeente worden georganiseerd geen ballonnen op te 
laten of uit te delen. 

2. Het oplaten van ballonnen actief te ontmoedigen bij de behandeling van 
evenementenvergunningen. 

3. Een verbod op het oplaten van ballonnen en van brandende wensballonnen op te 
nemen in de eerstvolgende wijziging van de APV ter vaststelling door de 
gemeenteraad. 

4. Hierover actief te communiceren met bewoners en bedrijven in het kader van milieu, 
dierenwelzijn- en veiligheidsbeleid. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 
 
Ondertekening en naam: 
  
 
ChristenUnie Krimpenerwaard 
Ton van Dorp 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


