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MOTIE ONTMOEDIGEN BALLONOPLATINGEN

DE RAAD VAN DE GEMEENTE DOETINCHEM IN VERGADERING BUEEN OP DONDERDAG 28
MAART 2019;

OVERWEGENDE DAT:
- het oplaten van ballonnen populair is bij allerlei feestelijke gelegenheden en evenementen;
- er steeds meer zwerfvuil in het milieu terecht komt;
- restanten van ballonnen 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 ge-

vonden;
- minimaal rond de 230.000 ballonnen perjaar op de Noordzee belanden;
- onderzoek heeft aangetoond dat "onze" ballonnen tot op het strand van Normandie over-

last veroorzaken (en vice versa);
- deze restanten van ballonnen opgegeten worden door vissen, vogels en andere dieren, en

daardoor zorgen voor dierenleed door verstrikking in linten of uithongering;
- medio december 2014 de Tweede Kamer een motie aangenomen heeft waarin gemeenten

opgeroepen worden om het oplaten van ballonnen actief tegen to gaan;
- ook zgn. biologisch afbreekbare ballonnen Been oplossing zijn;

CONSTATERENDE DAT:
- het aantal gemeenten met verbod op ballonnen oplaten in een jaar tijd [2018] is gestegen

van 5% Haar 17%, en dat nog eens 20% van de gemeenten het oplaten van ballonnen ont-
moedigt;

- het ontmoedigen van ballonnen oplaten bijdraagt aan vermindering van zwerf- en drijfvuil,
ook in het geval van niet-kustgemeenten;

- er voor feestelijke activiteiten milieuvriendelijker alternatieven zijn;
- het in de gemeente Doetinchem voorkeur verdient into zetten op het ontmoedigen van het

oplaten van ballonnen;

VERZOEKT HET COLLEGE OM:
- geen ballonnen meer op to laten bij evenementen die door de gemeente worden georga-

niseerd;
- een actief ontmoedigingsbeleid in to voeren ~^~ ~~nnr hat nnla+pn .~~., hallrtnnon oo., _
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- hierover actief to communiceren met bewoners, scholen, organisaties en bedrijven en daar-
mee het gebruik van milieuvriendelijker alternatieven to bevorderen;

EN GAAT OVER TOT DE ORDE VAN DE DAG.
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