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Geachte mevrouw Gastelaars,
In antwoord op uw bovenvermeld schrijven over gevolgen van het oplaten van heliumballonnen voor
het milieu en de fauna berichten wij als volgt:
Vraag 1.
Bent u op de hoogte van de campagne 'Die bailon gaat niet op'(www, dieballonaaatnietop.
Antwoord.

ni) ?

Nee. Wij waarderen het dat u ons hierop attendeerde.
Vraag 2
Bent u het met ons eens dat wij als gemeenten niet zouden moeten willen meewerken aan deze vorm
van
milieuvervuiling?
Antwoord
la.

Wij zullen borgen dat er bij activiteiten, door of namens onze gemeente georganiseerd, geen ballonnen
ook geen biologische zullen worden opgelaten.
Voor het oplaten van ballonnen door anderen verwijzen wij naar het antwoord op vraag 3.
Vraag 3.
Bent u bereid de regels voor het oplaten van heliumballonnen aan te scherpen en een verbod in te
stellen voor het oplaten van deze ballonnen en andere ballonnen?
Antwoord
Wij kunnen de regels voor het oplaten niet aanpassen. Het instellen van een algemeen verbod voor het
oplaten van ballonnen is naar onze mening niet haalbaar. Het model van de Algemene Plaatselijke
Verordening biedt in dit verband ook geen voorstellen tot regulering.
U wijst in uw brief bijvoorbeeld op de mogelijkheid om een verbod op te nemen in een
evenementenvergunning. In zo'n vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening
komen echter allereerst de aspecten van openbare orde en veiligheid naar voren. Er is naar onze
mening geen ruimte om de milieuaspecten van het oplaten van ballonnen te reguleren juist omdat de
milieugevolgen zich ver buiten de gemeentegrenzen voordoen.
Overigens wordt ook een belangrijk deel van de ballonnen buiten evenementen opgelaten.
Wij zijn van mening dat het actief wijzen op de gevolgen voor milieu en fauna én het suggereren van
alternatieven in dit stadium het oplaten van ballonnen kan beperken.
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Vraag 4
Kunnen wij op korte termijn voorstellen in deze zin van u tegemoet zien?
Antwoord 4
Ja.
Op l<orte termijn zullen wij op onze website informatie over het oplaten van ballonnen plaatsen, die
nadrukkelijk wijst op de schadelijke gevolgen en wij zullen daar alternatieven suggereren.
Wij zijn gaarne bereid dit aspect ook actief te betrekken in het vooroverleg voor een evenement.
Hier herhalen wij dat we zullen borgen dat er geen ballonnen worden opgelaten door of namens onze
organisatie.
De betrokken adviesnota hebben we bij deze brief gevoegd.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Soest,
de secretaris,
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de burgemeester,

