
Beantwoording vragen VVD-fractie inzake Agendapunt 11 Wijziging APV
Raads(commissie)vergadering van: 06-05-2020

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen

 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij

 Gebruikt u a.u.b. voor ieder onderwerp  een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen 

opslaan

Vraag Antwoord

De gemiddelde ballon met helium zit vast aan het aardoppervlak. (of object wat 
vast verankerd is aan het aardoppervlak)  ( vaststelling)

Gebruikelijk bij evenementen welke hier gebruik van maken dragen zij deze 
ballonen over op kinderen, cadeau. Indien kind ballon los laat, wie krijgt hier de 
waarschuwing en of boete voor.

Het gaat om het (georganiseerd) oplaten van ballonnen. Het per ongeluk los laten van 
een ballon door een kind valt hier niet onder. Het zal dus veelal gaan om 
waarschuwingen of boetes aan iemand die het oplaten van ballonnen organiseert of 
faciliteert. 

Is het derhalve niet te adviseren om verkoop of uitdelen van deze ballonnen ook te 
verbieden? 

Het doel van dit artikel is schade aan het milieu, door het georganiseerd oplaten van 
ballonen, te voorkomen. De verkoop van ballonnen kan niet verboden worden. 
Landelijk is het verkopen van ballonnen immers toegestaan, zo ook in Woudenberg. 
Zolang ze maar na gebruik op de juiste plek bij het afval terecht komen en niet 
georganiseerd opgelaten worden. 

Is het derhalve niet te adviseren om bij evenementen, met en zonder vergunning, 
gebruik van deze ballonnen ook te verbieden?

Het gebruik van deze ballonnen bij evenementen hoeft niet verboden te worden. Dit 
artikel is gericht op het (georganiseerd) oplaten ervan. Het gebruik van ballonnen, 
indien verankerd, blijft hierdoor wel mogelijk. Het oplaten van bijvoorbeeld wensballon 
of het organiseren van een wedstrijd met ballonnen is door dit artikel al verboden.

Artikel 2.5
Begrijpen wij het goed dat voor elk gebruik van een springkussen nu een 
vergunning dient aangevraagd te worden?

Het gebruik van een springkussen kan tot gevaarlijke situaties leiden. Hier zijn 
meerdere voorbeelden van terug te vinden in de media. Als gemeente willen we met 
het oog op de veiligheid graag een aantal vragen beantwoord hebben. Is het een 
gecertificeerd springkussen? Hoe is het toezicht geregeld? Waar wordt het 
springkussen geplaatst? Het antwoord op deze vragen komt terug in de 
vergunningaanvraag. Alleen een melding doen volstaat hier niet in. 
In de APV van 2019 viel een springkussen onder lid g (plaatsen van objecten zoals een 
springkussen). Dit lid is in de APV van 2020 aangepast aan het Besluit brandveilig 
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gebruik en basishulpverlening overige plaatsen waardoor er een minimale oppervlakte 
aan toegevoegd is. Vanwege de gevaarzetting is er voor gekozen om een nieuw, 
extra, lid toe te voegen zodat ook de kleinere springkussens vergunningsplichtig 
blijven.


