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Inleiding:
In de openbare notulen van het college van 30 januari 2018 is het
volgende besluit weergegeven

Wethouder Krieger meldt dat hij de eerste paal heeft geslagen voor het
apartementencomplex Marquise. Daar werden bij de feestelijke handeling
confettikannonnen afgeschoten. Omdat dit nogal wat
schoonmaakmaatregelen vraagt en slecht is voor het milieu besluit het
college per direct dit niet meer toe te staan. Dit zal gemeld worden aan de
organiserende partijen door de projectleiders en secretariaten.

D66 vindt dit een mooi en wijs besluit, maar we hebben er de volgende
vragen over:

Vraag 1:

Antwoord 1:

Geldt dit besluit alleen voor plastic confetti of ook
voor soortgelijke feestelijke vervuiling zoals
bijvoorbeeld kunstsneeuw van piepschuim?

Het college heeft op 30 januari 2018 het
standpunt ingenomen dat het gebruik van
plastic confetti bij feestelijke activiteiten
waarbij één of meerdere collegeleden
aanwezig is, niet meer van deze tijd is
gezien de wereldwijde problematiek en
vraagstuk rondom plastic. Het college zal
binnenkort een uitspraak doen om het op
30 januari ingenomen standpunt of als
moreel appél op te nemen in
vergunningsaanvragen of als daadwerkelijk
verbod in te stellen. Indien het standpunt in
een verbod wordt omgezet, dient dit te
worden opgenomen in een verordening.
Omdat aanpassing van een verordening
uitsluitend een raadsbevoegdheid is, zal
het voorstel tot een verbod op plastic
confetti aan de gemeenteraad worden
voorgelegd.

Vraag 2:

Geldt dit besluit voor alle evenementen die in de
stad worden georganiseerd of alleen voor
evenementen waarbij leden van het college en/of
de gemeente een formele rol hebben?

Antwoord 2:

De ambitiestelling voor een moreel appél dan wel
verbod zal door het college nog nader worden
bepaald. Indien het een daadwerkelijk verbod
wordt, zal de ambitiestelling aan de
gemeenteraad worden voorgelegd.

Vraag 3:

Indien dit geldt voor alle evenementen: Wordt er
bij het verlenen van vergunningen voor
evenementen als voorwaarde opgenomen dat er
geen plastic confetti en/of andere soortgelijke
feestelijke vervuilling wordt gebruikt?

Antwoord 3:

Ongeacht de nog te nemen uitspraak van het
college (moreel appél of verbod) zal het gebruik
van plastic confetti dan wel eventuele andere
materialen via vergunningsaanvragen worden
ontraden.

