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Voorzitter, 
 
Recent heb ik namens mijn fractie schriftelijke vragen gesteld over het oplaten van 
ballonnen bij evenementen en dergelijke. Laat ik allereerst stellen dat ik zeer verheugd 
ben dat het college in antwoord op onze vragen heeft uitgesproken voortaan bij door of 
namens de gemeente georganiseerde festiviteiten geen ballonnen meer op te laten maar 
te kiezen voor alternatieve mogelijkheden.   
 
U heeft verder erkend in antwoord op onze vragen, dat het oplaten van ballonnen 
ernstige en schadelijke gevolgen heeft voor het milieu en voor dieren, en dat er 
bovendien alternatieven zijn om de feestvreugde bij evenementen en dergelijke tot 
uitdrukking te brengen. Uw antwoorden waren kort en bondig, terecht zonder enige 
nuancering: Ja! 
 
Daarom heeft het mijn fractie verbaasd dat u op onze laatste vraag heeft geantwoord 
niet bereid te zijn via het gemeentelijk vergunningenbeleid voor evenementen het 
oplaten van ballonnen niet langer toe te staan. U denkt dat de voorbeeldfunctie van de 
gemeente zal voldoen. 
 
Wij begrijpen dat niet zo goed. In uw beleidsakkoord heeft u vastgelegd dat u met 
Rijswijk een ambitieuze, schone en duurzame gemeente wilt zijn….De ambities van de 
wethouder Milieu, zoals die vooralsnog met de raad zijn gedeeld en in beleid moeten 
worden omgezet, zijn ook erg hoog. Het niet willen inzetten van uw bevoegdheid in het 
kader van vergunningenbeleid vinden wij daarin niet passen. Wij menen dat het in deze 
tijd niet meer past om het milieu ernstig te belasten met het oplaten van ballonnen, en 
dat u als college daarin niet alleen een te waarderen voorbeeldfunctie heeft, maar ook 
een sturende rol.  
Wij verzoeken u daarom uw reactie op dit onderdeel van onze vragen te herzien en 
alsnog te besluiten om via het gemeentelijk vergunningenbeleid het oplaten van 
ballonnen door derden niet langer toe te staan. 
Mocht u hiertoe –naar ons oordeel in strijd met uw eigen beleid- niet bereid zijn, dan 
overwegen wij daarover een motie in te dienen. 


