
 

Motie 5 is met 24 stemmen voor (Roosendaalse Lijst, CDA, PvdA, SP, GroenLinks, Burger Belangen 

Roosendaal, ChristenUnie, D66) en 10 stemmen tegen (VVD, VLP en Wezenbeek) aangenomen.  

Motie 5. Duurzaam feestvieren 
 
De gemeenteraad van Roosendaal, in vergadering bijeen op 4 april 2019, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Beter Afval Scheiden’;  
 
Constaterende dat: 

• Een breed gesteunde motie in de Tweede Kamer op 9 december 2014 het Rijk aanspoort 
gemeenten te vragen het oplaten van ballonnen te ontmoedigen; 

• Verschillende gemeenten al maatregelen in hun beleid hebben opgenomen om het oplaten van 
ballonnen actief tegen te gaan en duurzaam feestvieren te bevorderen; 

• Er in de gemeente Roosendaal bij evenementen ballonnen worden opgelaten en nog geen 
duurzaamheidsbeleid op feestgebied is vastgesteld; 

• Organisatoren van degelijke activiteiten zich vaak niet bewust zijn van de gevolgen voor milieu en 
dierenwelzijn;  

 
Overwegende dat: 

• Opgelaten ballonnen en plastic feestmateriaal zwerfvuil veroorzaakt en volgens de Universiteit 
van Wageningen mede een bijdrage levert aan de Plastic Soep in de oceanen; 

• Dit soort afval dierenleed en sterfte veroorzaakt. Resten van ballonnen in de natuur zijn 
gevaarlijk, omdat dieren verstrikt kunnen raken in de sierlinten en afsluiters en daardoor geen 
voedsel meer kunnen zoeken. Dieren, waaronder vee, kunnen ballonresten en plastic (confetti) 
snippers ook voor voedsel aanzien en het opeten waardoor soms de maag en darm verstoppen 
en ze sterven van de honger;  

 
Verzoekt het college: 
1. Een stimuleringsbeleid ten behoeve van duurzame alternatieven te voeren, o.a. bij het uitdelen 

en oplaten van ballonnen door andere partijen dan de gemeente, waarbij deze partijen op 
milieuvriendelijke alternatieven worden gewezen; 

2. Het oplaten van ballonnen te ontmoedigen bij evenementen waarvoor géén vergunning vanuit 
de gemeente nodig is en hierover spoedig te communiceren richting alle Oranjeverenigingen, 
carnavalsverenigingen en bouwclubs in de gemeente met het verzoek geen 
ballonnenwedstrijden/ballon oplatingen te organiseren, maar juist optochten te organiseren met 
organisch afbreekbare versieringen en materialen; 

3. 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 en bij voorkeur te 
werken met duurzame en milieuvriendelijke versieringen; 

4. Om in 2020 in de APV te komen tot een verbod voor het oplaten van ballonnen;  
 
En gaat over tot de orde van de vergadering, 
   
Christian Villée, GroenLinks 
Kees Hoendervangers, Roosendaalse Lijst 
Wendy Beens-van Zundert, SP 
Harm Emmen, D66  
Karen Suijkerbuijk-Ader, ChristenUnie 
Roger van Nassau, CDA 



 


