




 

 

           
 
 

Eelde, 22 februari 2019 
 
 
 

 
College van Burgemeester en Wethouders 
Kornoeljeplein 1 
9481 AW VRIES. 
 
 
Onderwerp: Plasticgebruik in de gemeente Tynaarlo  
 
Geacht college, 
 
Zoals u uit vele berichtgevingen in de media heeft kunnen vernemen is “plastic” een mondiaal probleem 
waarvan de ecologische gevolgen in alle omvang nog niet voldoende duidelijk zijn, hier wordt door onder 
andere Wageningen University / Imares uitvoerig onderzoek naar gedaan. 
Dossier: https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Plastic-afval-in-zee.htm 
Wat wel gesteld kan worden is het feit dat het begin van de oplossing bij “ons” ligt, de manier waarop wij 
plastics gebruiken in ons dagelijkse leven. 
 
In 2017 heeft onze fractie reeds vragen gesteld over een mogelijk verbod tot het oplaten van ballonnen in 
onze gemeente. De reactie van u was, samengevat, dat het oplaten van ballonnen afgeraden zou worden bij 
het verlenen van evenementenvergunningen en de gemeente zelf geen ballonnen meer op zal laten. 
 
Als CDA fractie vinden wij dat het tijd is voor de volgende stap. Dat vinden wij op basis van:  

- het ons beschikbare wetenschappelijke onderzoek over de gevolgen van plastics in het ecosysteem;  
- het feit dat de beelden van de enorme hoeveelheden plastics en piepschuim door de containerramp 

in ons Werelderfgoed Waddenzee nog vers in ons geheugen gegrift zijn; 
- het feit dat diverse gemeenten waaronder Den Haag, Den Bosch, Zeist, Rotterdam, (voormalig) 

Eemsmond ea. ons reeds voor zijn gegaan in het verbieden van het oplaten van ballonnen; 
- het feit dat “Wildlands” te Emmen onlangs heeft aangekondigd afscheid te nemen van alle plastic 

verpakkingen en alleen nog karton en bamboe gebruikt; 
- het feit dat wij vanuit onze kernwaarde “rentmeesterschap” de wereld en onze mooie gemeente 

Tynaarlo als onderdeel daarvan gezond willen achterlaten voor ons nageslacht; 
 
Gelet op bovenstaande hebben wij de volgende vragen aan u: 
 

1. Bent u met ons eens dat het we als gemeente Tynaarlo, een Millennium Gemeente nota bene, het 
goede voorbeeld moeten geven aan onze inwoners als het gaat om duurzaamheid? 

2. Bent u bereid om in uw communicatie, waar mogelijk, blijk te geven van het feit dat Tynaarlo wil 
behoren bij de kopgroep van gemeenten in het terugdringen van plastic gebruik in Nederland? 

3. Bent u bereid om uw inwoners actief te benaderen over het (her)gebruik van plastics en mogelijke 
alternatieven daarvoor? 

4. Bent u bereid om, in overleg met het lager onderwijs in uw gemeente, de kinderen voor te lichten 
over het gebruik van plastics in het dagelijkse leven? 

5. En tenslotte: bent u bereid om, als praktische invulling van bovenstaande visie, in de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) verbodsbepalingen op te nemen tot: 

a. het oplaten van (wens)ballonnen? 
b. het gebruik van wegwerpplastics bij (openbare) evenementen  

 
 
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de CDA fractie,  
 
Hanneke Wiersema, fractievoorzitter. 
Correspondentieadres: Kosterijweg 20, 9761 GE Eelde 
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