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AMENDEMENT
Onderwerp: Amendement inzake het oplaten van ballonnen
1. Voorstel
De raad wordt voorgesteld om in de Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2018 op te
nemen:
Artikel 4:7a Oplaten van ballonnen
1. Het is verboden gesloten ballonnen op te laten in het kader van een festiviteit of evenement.
2. Het is verboden heteluchtballonnen op te laten anders dan bemande heteluchtballonnen.
en in de Toelichting op te nemen:
Artikel 4:7a Oplaten van ballonnen
Vooraf en tijdens evenementen en festiviteiten komt het voor dat er heliumballonnen (gesloten
ballonnen die gevuld zijn met een gas lichter dan lucht) worden opgelaten, al dan niet versierd met
kaartjes, lintjes of LED-verlichting. Na verloop van tijd komen deze weer op de grond of in het
water terecht. Ze dragen zo bij aan een verslechtering van onze leefomgeving en het milieu.
Daarnaast zien dieren de restanten vaak voor voedsel aan en kunnen zij sterven aan de gevolgen
van het opeten van (restanten van) de ballonnen. Aangezien plastic niet of zeer lastig afbreekbaar
is, blijven de restanten gedurende ruime tijd in de natuur of op akkers en velden liggen. Dit is ook
van toepassing op “biologisch afbreekbare” (latex) ballonnen.
Het loslaten van een enkele heliumballon door een kind is niet te verhinderen: als de ballon
verkocht wordt is het immers de bedoeling de ballon te houden, waarbij het helium thuis ontsnapt
en de ballon op den duur in de afvalcontainer verdwijnt. Een moment van onoplettendheid is echter
genoeg om de ballon in de atmosfeer te brengen. Opname van het verbod in deze verordening is
voor wat dit gebruik betreft, niet meer dan een signaal. Het is aan de ouders dit signaal op te
pakken.
Door het opnemen van een verbod in deze verordening dat betrekking heeft op evenementen en
festiviteiten, wordt in elk geval het georganiseerd (al dan niet grootschalig) oplaten van
heliumballonnen verhinderd, bijvoorbeeld bij huwelijksactiviteiten, activiteiten van scholen en bij
bepaalde nationale feestdagen.
Bij wensballonnen (onbemande heteluchtballonnen die door middel van een eigen warmtebron
opstijgen) is het milieutechnische aspect minder nijpend, daar deze alleen verkocht mogen worden
als zij (voornamelijk) van papier zijn gemaakt en geen ijzer bevatten. Er zijn echter minder “goede”
ballonnen in de handel die wel gevaar opleveren door verontreiniging. Het gevaar van
wensballonnen ligt voornamelijk in het open vuur, en het gegeven dat de ballon ongecontroleerd
door de wind wordt meegevoerd. De kans bestaat dat de ballon, terwijl de brander nog niet is

opgebrand of geheel is afgekoeld op een makkelijk ontvlambaar materiaal belandt, waardoor er
brand uitbreekt
Voor wensballonnen geldt dat het oplaten altijd bewust gebeurt. Het oplaten van dergelijke
ballonnen wordt geregeld in de “Regeling kabelvliegers en kleine ballons”. De achtergrond van die
regeling is vooral de bescherming van de veiligheid van het luchtverkeer. De raad kan de door
deze regeling gegeven ruimte in het milieubelang verder beperken. Vanwege het brandgevaar is
het oplaten volledig verboden.
In dit artikel wordt het noemen van de begrippen “heliumballonnen” en “wensballonnen” vermeden,
dit om spraakverwarring uit te sluiten. Immers heliumballonnen zijn ook vaak voorzien van een
wens, en wensballonnen worden onder veel alternatieve namen op de markt gebracht. In plaats
daarvan is aansluiting gezocht bij de technische kenmerken.
Een gesloten ballon die kan worden opgelaten is altijd een heliumballon, of een ballon met een
ander gas lichter dan lucht. Gekozen is daarom voor “het oplaten van een gesloten ballon”. Een
weerballon of een zeppelin is ook een gesloten ballon, maar omdat deze niet opgelaten worden in
het kader van een festiviteit of een evenement, vallen deze niet onder het verbod.
Een wensballon is technisch gezien een heteluchtballon, net als de grote luchtballonnen met een
mandje eronder. Volgens de Regeling kabelvliegers en kleine ballons mag een wensballon geen
grotere doorsnede hebben dan 75 cm. Om te voorkomen dat grotere (eigengemaakte)
wensballonnen worden opgelaten is simpelweg gekozen om de grens ruimer te leggen, namelijk bij
het onderscheid of de heteluchtballon bemand is of niet. Het artikel heeft dan ook geen betrekking
op de bemande luchtvaart.
2. Aanleiding
Het vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2018.
3. Aspecten
De ballonnen eindigen als zwerfafval op land of in het water en zwerven daar nog maanden rond.
Als het zwerfvuil door dieren gegeten wordt, kunnen ze er aan dood gaan. Veel van dit vuil eindigt
uiteindelijk in de zee, waar het mede de ‘plastic soep’ vormt.
4. Aanpak/Uitvoering
Na vaststelling van het amendement wordt de tekst van de Algemene Plaatselijke Verordening
aangepast.
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
Aan het amendement zijn geen kosten verbonden.
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