
gemeente
NOORDOOSTPOLDER

RAAD
PvdA - NOP

MOTIE 2019-04-12
(vreemd aan de orde van de dag)

Onderwerp: (wens)ballonnen

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 01-04-2019,
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. opgelaten (wens)ballonnen in de natuur terechtkomen en hier ernstige schade 

toebrengen aan dier en milieu;
2. de "plastic soep" en de plastic afvalberg hierdoor worden vergroot; restanten van 

(wens)ballonnen, maar ook de touwtjes en linten vaak onderdeel zijn van dit 
zwerf- en drijfvuil;

3. dieren verstrikt raken in de linten en ballonresten in maag en darm kunnen leiden 
tot sterfte;

4. ook biologische ballonnen er meerdere jaren over doen om af te breken en 
hiermee schade aanrichten aan dier en milieu;

5. wensballonnen brandgevaar kunnen opleveren bij het neerkomen;
6. de Tweede Kamer op 9 december 2014 een motie heeft aangenomen, waarin de 

gemeenten worden opgeroepen het oplaten van ballonnen actief tegen te gaan; er 
inmiddels meerdere gemeenten zijn die hieraan gevolg hebben gegeven en 
maatregelen hebben genomen om het oplaten van (wens)ballonnen actief tegen 
te gaan;

7. gemeente Noordoostpolder er met regelmatig naar streeft de duurzaamste 
gemeente te worden,

van mening dat
1. er een steeds bredere maatschappelijke bewustwording is van bovenstaande;
2. er milieuvriendelijke alternatieven zijn voor het oplaten van (wens)ballonnen;
3. wensballonnen zwerfvuil zijn en het in Noordoostpolder verboden is zwerfvuil in de 

openbare ruimte achter te laten;
4. elk beetje helpt om het zwerf- en drijfvuil terug te dringen; we een schone en 

nette gemeente en planeet willen achterlaten aan de generaties na ons;
5. de gemeente een voorbeeldfunctie heeft in het voorkomen van schade aan het 

milieu en het brandgevaar voorkomt, in het bijzonder bij een droger wordend 
klimaat;

6. een anti(wens)ballonnenbeleid de gemeente Noordoostpolder geloofwaardig 
maakt op haar duurzaamheidsambities en op het handhaven van milieu 
overtredingen,

roept het college op
1. een verbod op het oplaten van (wens)ballonnen op te nemen in het 

evenementenvergunningsbeleid
2. melding te maken van dit verbod op de website en in de krant ter ontmoediging 

van het oplaten van ballonnen door particulieren.

De fractie(s) van: Naam: Handtekening:
PvdA-NOP Rien van der Velde



Voor: 2-8 dDfl; CU-SQP; PU; VU Dj Ö^S; SP; P.aA;
Tegen: o
Besluit gemeenteraad: Aangenomen / verworpen -------- CÊ2~~



Motie 2019-04-12 (wens)ballonnen (PvdA)

Goos

M.T. Goelema

F. P.J. van Erp

Schot

T.P.R. Groen

S. de Boer 

Y.M. Mahmoud

G. P. Knijnenberg

T. J. van Dijk

H. J. Lambregtse

T. van Steen T.G. Hoekstra

J.T.J. Swart D. van Sluijs

M. Dieleman

A.L. Heerspink m R. van der Velde

H. Wijnhoud ■i
E. Lindenbergh ■
H. van Ulsen ■ H.M. Hekkenberg mm
J.L.P. van Os ■ S.J. Schrijver

B. Wielenga m
M.W. van Wegen mm

L.H.M. Lammers m
S. Werkman m
B.J. Aling m

Voor: 28 Tegen: 0 Totaal: 28


