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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. 

 


