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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

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. Omdat dit 

afval door dieren als voedsel wordt aangezien of ze erin verstrikt raken, leidt het tot dierenleed. Het 

college van burgemeester en wethouders 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 ontheffings-

mogelijkheid 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. 

 

Beslispunten 

1. Vaststellen van bijgevoegde verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke 

 Verordening Maastricht 2006 (APV). 
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1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

In de beantwoording medio maart 2019 van artikel 47 RvO-vragen van de fractie GroenLinks is 

aangegeven dat burgemeester en wethouders de raad een voorstel zullen doen tot opname van een 

verbodsbepaling zonder ontheffingsmogelijkheid in de APV. De verbodsbepaling gaat niet alleen 

gelden voor onbemande ballonnen, maar ook voor lampionnen, die opstijgen door gebruik te maken 

van een gas dat lichter is dan lucht (meestal helium) of door hete lucht als gevolg van een vlam. Het 

gebruik van gewone, met lucht gevulde ballonnen en lampionnen als decoratiemateriaal of als 

cadeau blijft wel mogelijk. 

 

2. Gewenste situatie. 

Het verbod leidt tot minder zwerfvuil. Hierdoor is minder inzet van diverse diensten nodig om 

zwerfvuil op te ruimen. Het verbod leidt ook tot minder dierenleed. Ten slotte draagt een verbod bij 

aan de bewustwording dat het oplaten van ballonnen en lampionnen tot zwerfvuil leidt en dat niet-

vervuilende alternatieven voorhanden zijn. 

 

 Indicatoren. 

De hoeveelheid neergekomen ballonnen en lampionnen binnen de totale hoeveelheid zwerfvuil is nu 

onbekend. Maar deze hoeveelheid kan behoorlijk zijn. Monitoring van de hoeveelheid na het van 

kracht worden van het verbod vraagt onevenredig veel inzet. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat het 

verbod grotendeels wordt nageleefd door te informeren en te communiceren. Voor toezicht en 

handhaving is geen extra personele capaciteit.  

 

3. Argumenten. 

Een verbod leidt tot: 

1.1 Minder zwerfvuil in de openbare ruimte en in de Maas. 

1.2 Minder dierenleed. 

1.3.  Minder inzet van opruimende diensten. 

1.4. Groter bewustzijn dat het oplaten van ballonnen en lampionnen tot zwerfvuil en dierenleed 

leidt. 
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4. Alternatieven. 

Een alternatief kan zijn om geen verbod op te nemen. De hoeveelheid zwerfvuil blijft dan naar 

verwachting gelijk. De inzet van diverse opruimdiensten dient dan op hetzelfde niveau te blijven. De 

bewustwording van het veroorzaken van zwerfvuil en dierenleed groeit niet. Omdat ook veel grote 

gemeenten een verbod instellen, kan het uitblijven van een Maastrichts verbod tot imagoschade 

leiden: dat staat namelijk haaks op het streven naar duurzaamheid zoals opgenomen in het huidige 

coalitieakkoord. Een ander alternatief kan zijn om een ontmoedigingsbeleid te voeren. Maar in 

voorkomende gevallen kan men dat negeren. De gemeente hinkt dan op twee gedachten door geen 

verbod in te stellen, maar het oplaten wel te ontmoedigen. 

 

5. Financiën. 

Er zijn geen financiële consequenties. 

 

6. Vervolg. 

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt het besluit om in werking te kunnen treden op de 

wettelijk voorgeschreven wijze bekendgemaakt; en wel in het elektronisch gemeenteblad (onderdeel 

van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties). Verder wordt de integrale versie van de 

APV, zoals die na bekendmaking van het raadsbesluit geldt, in de Centrale Voorziening Decentrale 

Regelgeving beschikbaar gesteld. Op de gemeentelijke website wordt het formulier met de 

voorwaarden voor het oplaten van ballonnen bij ‘evenement organiseren’ verwijderd. Toegevoegd 

wordt dat het oplaten van ballonnen en lampionnen verboden is. Daarnaast communiceren we het 

verbod actief via een persbericht en via sociale media. Nadat het verbod van kracht is geworden, wijzen 

vergunningverleners en handhavers in voorkomende gevallen op dat verbod. Vooralsnog vertrouwt 

de gemeente erop dat het verbod wordt nageleefd door te informeren en te communiceren. Voor 

toezicht en handhaving is geen extra personele capaciteit. 
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7. Participatie 

 

Niet van toepassing. 

 

 
Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 

De Secretaris, 

R.E.C. Kleijnen. 

 

De Burgemeester, 

J.M. Penn-te Strake. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 sept. 2019., organisatieonderdeel BO 

Ruimte, no. 2019.26111; 
 

gelet op artikel 149 Gemeentewet, 

 

BESLUIT: 

 

Vast te stellen de hiernavolgende verordening: 

 

“Verordening tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Maastricht 2006”. 

Artikel I 

Aan de Algemene Plaatselijke Verordening Maastricht 2006 wordt een artikel 4.2.4. toegevoegd dat 

luidt: 

Artikel 4.2.4: Verbod oplaten ballonnen en lampionnen 

1. Het is verboden ballonnen en lampionnen vrij op te laten stijgen in de open lucht. 

2. Onder ballon en lampion als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan: elke onbemande ballon 

of lampion die opstijgt door middel van open vuur of door middel van helium of andere 

gassen, lichter dan lucht en waarvan de richting en/of hoogte niet door menselijk ingrijpen 

wordt bepaald. 

Artikel II 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag, volgende op de dag van bekendmaking. 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van  

de griffier,  de voorzitter, 


