Motie vreemd aan de orde van de dag ballon-oplatingen

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 15 januari 2019, behandelende de motie vreemd aan de orde
van de dag ballon-oplatingen:
Constaterende dat:
- ballonnen populair zijn bij allerlei gelegenheden;
- er steeds meer zwerfvuil in het milieu terecht komt;
- restanten van ballonnen die opgelaten worden bij evenementen en festiviteiten terechtkomen in zwerfen 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 gevonden;
- onderzoek heeft aangetoond dat “onze” ballonnen tot op het strand van Normandië overlast
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 na het eten van ballonresten;
- ook zgn. biologisch-afbreekbare ballonnen geen oplossing zijn.
Overwegende dat
- er alternatieven zijn, zoals o.a. bellen blazen, bloemen op het water gooien, etc;
- de stichting Bite Back een brief aan de gemeenteraad (PR18.187) heeft gestuurd;
- uit deze brief blijkt dat de gevolgen van het oplaten van ballonnen erg groot zijn;
- het nu nog mogelijk is om ballonnen op te laten;
- het mogelijk is om een verbod op te nemen in de APV.
Verzoekt het college
1. In de APV een verbod tot het oplaten van ballonnen op te nemen en deze wijziging van de APV zo
spoedig mogelijk ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen.
2. Communicatie in gang te zetten gericht op het informeren van o.a. scholen, ondernemers en
verenigingen over de schadelijke gevolgen van ballon-oplatingen en aan te moedigen tot het gebruik
van milieuvriendelijker alternatieven.
En gaat over tot de orde van de dag.
Annemieke Zwaneveld
SP

Falco van ’t Riet
GroenLinks

Bram Bouwman
NieuwDemocratischZeist

Julian Wassink
ChristenUnie/SGP

Sietske Bunge
D66

Roy Luca
Seyst.nu

