
 

 

 

 

 

 
Besluitenlijst Raadsronde 

Onderwerp  Raadsvoorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Maastricht 2006, inhoudende de opname van een verbod tot het oplaten van 
ballonnen en lampionnen 

Datum Behandeling  8 oktober 2019 

Portefeuillehouder  Burgemeester Penn- te Strake 

Aanwezig  Woordvoerders en andere raads- en burgerleden, ca.5 toeschouwers, 
burgemeester Penn- te Strake, enkele ambtenaren (w.o. dhr. Dings) 

Woordvoerders  Peeters (CDA), Politsch (D66), Hermens (GroenLinks), Meese (PVM), Gorren 
(SAB), Steijns (SPM), Verkoijen (VVD), Fokke (PvdA), Bronckers (50PLUS) 

Voorzitter  Jan Janssen 

Secretaris  Vroemen 

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en geeft een korte 
inleiding op het onderwerp. Daarna krijgen woordvoerders het woord om een 
bijdrage te leveren. De meeste fracties maken van de gelegenheid gebruik om in 
te gaan op het voorstel. Een groot aantal fracties plaatst vraagtekens bij de 
voorgestelde aanpak in relatie tot het probleem. Er worden vragen gesteld en 
opmerkingen gemaakt over o.a.: tradities m.b.t. ballonnen, mogelijkheid voor 
ontheffingen (hardheidsclausule), communicatie over het verbod, impact van 
het niet handhaven, kwaliteit van het raadsvoorstel de omvang van het 
probleem in Maastricht, imagoschade, biologisch afbreekbare ballonnen.  
De vragen worden beantwoord door de heer Dings (gemeente Maastricht) en de 
burgemeester. De vraag over mogelijkheden voor ontheffingen m.b.t. 
meteorologische ballonnen zal schriftelijk worden beantwoord. De 
burgemeester zegt verder toe dat het college schriftelijk zal reageren op de 
vraag of het gebruik van plastic confetti of snippers kan worden verboden.   
Een aantal fracties geeft aan het opnemen van een verbod in de APV te kunnen 
steunen. Een aantal fracties geeft aan dat zij het voorstel niet zullen steunen. 
Eén fractie geeft aan nog overleg met de fractie te willen voeren. Een aantal 
fracties wil zich beraden over mogelijke alternatieven voor de gepresenteerde 
APV-regeling die zouden kunnen leiden tot een breed gedragen voorstel. Tot 
slot dankt de voorzitter de aanwezigen en sluit de vergadering af. 
 

Toezeggingen  1) De vraag m.b.t. mogelijkheden voor ontheffingen m.b.t. meteorologische 
ballonnen zal schriftelijk worden beantwoord. 

2) Het college zal reageren op de vraag of het gebruik van plastic confetti of 
snippers kan worden verboden.  

 
 
 



 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 
 

Onderwerp Raadsvoorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Maastricht 2006, inhoudende de opname van een verbod tot het oplaten van 
ballonnen en lampionnen. 

Datum 8 oktober 2019  

Portefeuillehouder Burgemeester Penn-te Strake 

Programmanummer 7 Volksgezondheid en milieu 

Behandelend ambtenaar MJF Dings 
Telefoonnummer: 06-53840737 
maurice.dings@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Raadsdebat 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Gemeenteraad 

Verloop voorgaande 
proces 

De fractie GroenLinks heeft begin 2019 artikel 47 RvO-vragen gesteld over het 
instellen van een verbod tot het oplaten van ballonnen. Medio maart 
antwoordde het college dat de raad dit najaar een voorstel met een 
verbodsbepaling zonder ontheffingsmogelijkheid krijgt voorgelegd. Begin 
september 2019 stemde het college in met het raadsvoorstel tot wijziging van 
de Algemene Plaatselijke Verordening Maastricht 2006, inhoudende de 
opname van een verbod tot het oplaten van ballonnen en lampionnen. In die 
periode stemde het presidium in met het gemotiveerde verzoek van het college 
om de stadsronde over te slaan. 

Inhoud  Het afval van ballonnen en lampionnen, zoals plastic, papier en metalen delen, 
maakt onderdeel uit van het zwerfvuil, dat wordt aangetroffen in de openbare 
ruimte en rivieren als de Maas. Het opruimen vraagt veel inzet van gemeenten, 
provincies, het rijk en de waterschappen. Omdat dit afval door dieren als 
voedsel wordt aangezien of ze erin verstrikt raken, leidt het tot dierenleed. Het 
college is van mening dat Maastricht een voorbeeldfunctie heeft om de 
bewustwording te vergroten dat het oplaten van ballonnen en lampionnen 
nadelig is voor dier en milieu. Daarom stelt het college de raad voor een 
verbodsbepaling zonder ontheffingsmogelijkheid in de APV op te nemen voor 
onbemande ballonnen en lampionnen, die opstijgen door gebruik te maken van 
een gas dat lichter is dan lucht of door hete lucht als gevolg van een vlam. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Besluitvorming voor te bereiden 

Vervolgtraject Raadsbesluit in de vergadering van 22 oktober 2019. 

 


