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VRAAG
1. Is het college bekend met het feit dat het oplaten van (helium)ballonnen bij evenementen en
dergelijke ernstige en schadelijke gevolgen heeft voor het milieu en voor dieren?
2. Is het college ermee eens dat in plaats van het oplaten van ballonnen er goede alternatieven zijn
om de feestvreugde bij festiviteiten en evenementen tot uitdrukking te brengen?
3. Is het college bereid voortaan bij door of namens de gemeente georganiseerde festiviteiten,
evenementen, openingen en dergelijke geen ballonnen meer op te laten maar te kiezen voor
alternatieve mogelijkheden?
4. Is het college bereid via het gemeentelijke vergunningenbeleid voor evenementen de vervuiling
door ballonnen terug te dringen door het oplaten ervan door derden niet meer toe te staan?
5. Is het college bereid via het gemeentelijke vergunningbeleid voor evenementen ook andere
milieuaspecten mee te wegen, zoals afvalverwerking/-scheiding, energiebesparing, lucht (uitstoot
en lawaai bijv. van stroomaggregaten)?
Toelichting
In de commissie middelen van 2 december 2015 heb ik als onderdeel van de behandeling van de APV
een mogelijk verbod voor gasgedragen ballonnen genoemd, en die toe te voegen aan een bestaand
artikel, die wensballonnen verbiedt die de lucht in gaan met vuur/warme lucht. Tijdens de discussie in
de commissie bleek, dat opname in de APV niet kan, omdat het moet gaan om bescherming van de
openbare orde. Ik heb onderzocht of het verbod via de evenementenvergunning geregeld kan worden.
De website van de gemeente stelt dat een evenementenvergunning kan worden geweigerd in het
belang van:
1. De openbare orde.
2. Het voorkómen of beperken van overlast.
3. De verkeersveiligheid of de veiligheid van personen of goederen.
4. De zedelijkheid of gezondheid.
5. De bescherming van het milieu.
In het aanvraagformulier "Aanvraag Evenementenvergunning en/of gebruiksvergunning" te
downloaden van de gemeentelijke website komt de bescherming van het milieu niet voor. Daarom de
bovenstaande vragen.
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