


 

 

 
 

 
 
 

                      RAADSFRACTIE IN DE GEMEENTE TYNAARLO  
 
Eelde, 20 april  2019 
 
 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Kornoeljeplein 1 
9481 AW VRIES 
 
 
 
Onderwerp: Verbod tot het oplaten van Ballonnen 
 
Geacht College,         
 
Onze fractie heeft een aantal malen de problematiek van het oplaten van ballonnen 
aangekaart met de vraag of dit ook niet in onze gemeente verboden zou moeten worden 
middels door opname  daarvan van een verbod in de Algemene Plaatselijke Verordening. 
De vraag die door ons werd gesteld wordt,  zoals wij zagen, inmiddels ook ondersteund 
door een actie die de Minister van Verkeer en Waterstaat voornemens is te gaan nemen. 
Wij lazen in de pers daarover het volgende bericht dat wij hierbij, wellicht ten overvloede, 
onder uw aandacht brengen 
 
“Om zeevogels te beschermen tegen plastic zwerfvuil gaat VVD-minister Cora van 
Nieuwenhuizen (Waterstaat) gemeenten ’aansporen’ om het oplaten van ballonnen te 
verbieden. 
 
Het is aan gemeenten zelf om een verbod in te voeren. Stichting de Noordzee berekende 
dat het aantal gemeenten met een ballonnenverbod in een jaar tijd is verdriedubbeld. 
Recent is aangetoond dat de sterfkans van zeevogels hoger is bij het inslikken van 
ballonnen en zachte plastics dan wanneer ze hard plastic opeten. 
 
De dierenpartij eiste actie van de minister. Van Nieuwenhuizen laat op haar beurt weten 
dat ze de mogelijkheid van het ballonnenverbod gaat aankaarten bij gemeenten, net als de 
gevolgen van ballonresten in het milieu” 
 
Met verwijzing naar vorenstaand bericht brengen wij nogmaals het eerder gedane verzoek, dat 
inmiddels dus ook wordt ondersteund door de actie die de Minister zal ondernemen onder uw 
aandacht met het verzoek om het verbod alsnog via een voorstel tot wijziging van de APV te 
regelen. 
 
 
Wij zien uw reactie met belangstelling  tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de CDA-fractie, 
 
Hanneke Wiersema, fractievoorzitter 
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