
 

MOTIE 
Raadsvergadering 26 maart 2019 
Agendapunt: vreemd aan de agenda 
Onderwerp: oplaten ballonnen 
Indieners: fractie Burgerbelangen Dinkelland, GroenLinks, PvdA, VVD, CDA 

  
De raad van de gemeente Dinkelland 
 

In vergadering bijeen op 26 maart 2019 
 
Constaterende dat: 

• Een breed gesteunde motie in de Tweede Kamer op 9 december 2014 de regering aanspoort 

gemeenten te vragen het oplaten van ballonnen te ontmoedigen; 

• Verschillende gemeenten al maatregelen in hun beleid hebben opgenomen om het oplaten 

van ballonnen actie tegen te gaan; 

• Er in de gemeente Dinkelland bij diverse evenementen ballonnen worden opgelaten; 

• Organisatoren van degelijke activiteiten zich vaak niet bewust zijn van de gevolgen voor 

milieu en dierenwelzijn; 

Overwegende dat: 

• Opgelaten ballonnen zwerfvuil veroorzaken dat volgens de Universiteit van Wageningen een 

bijdrage levert aan de plastic soep in de oceanen; 

• Ook zogenaamde biologische ballonnen nog maanden rondzwerven; 

• Het afval van deze ballonnen dierenleed en sterfte veroorzaakt;  

• Resten van ballonnen in de natuur gevaarlijk zijn, omdat dieren verstrikt kunnen raken in de 

sierlinten en afsluiters en daardoor geen voedsel meer kunnen zoeken;  

• Dieren (waaronder vee) ballonresten voor voedsel kunnen aanzien en het opeten waardoor 

soms de maag en darm verstoppen en ze sterven van de honger; 

Verzoekt het college: 

• Een ontmoedigingsbeleid te voeren met betrekking tot het uitdelen en oplaten van ballonnen 

door andere partijen dan de gemeente en deze partijen te wijzen op milieuvriendelijke 

alternatieven; 

• Het oplaten van ballonnen te ontmoedigen bij evenementen waarvoor géén vergunning vanuit 

de gemeente nodig is;  

• hiermee te beginnen door vóór Koningsdag 2019 een brief te sturen naar alle 

Oranjeverenigingen in de gemeente met het verzoek geen ballonnenwedstrijden/ballon-

oplatingen te organiseren; 



 

• Als college zelf het goede voorbeeld te geven door op door de gemeente (mede) 

georganiseerde evenementen geen plastic of latex ballonnen meer de lucht in te sturen. 

• Deze motie onder de aandacht te brengen in onze NOT gemeentes, Losser, Oldenzaal en 

Tubbergen. 

En gaat over tot de orde van dag. 

Denekamp 26 maart 2019 

 

Fractie Burgerbelangen Dinkelland, Fons Maathuis 

Fractie GroenLinks, Wilma Schouten 

Fractie PvdA, Cel Severijn 

Fractie VVD, Marcel Tijink 

Fractie CDA, Jos Jochems 

Fractie Lokaal Dinkelland, Benny Tijkotte 
 


