
Schriftelijke raadsvragen

Onderwerp

Ja/Ja sticker

Programma/ product of paragraaf begroting

Vragen Beantwoording door het college
Datum Datum

Fractie Portefeuillehouder Wethouder Maouche

Zaaknummer 113773

Aanleiding/ overwegingen

Uit onderzoek is gebleken dat elk huishouden gemiddeld 70 kilo aan 
ongeadresseerd drukwerk ontvangt waarvan 40% ongelezen bij het oud 
papier beland. In Renkum betekent dat bijna 400.000 kilo ongevraagd en 
ongelezen papier, dat rechtstreeks de recycling gaat.

Verschillende gemeenten in Nederland waaronder Amsterdam, Arnhem en 
Rheden, voeren daarom de Ja/ Ja sticker in. Inwoners ontvangen alleen 
reclamefolders en huis-aan huisbladen wanneer zij deze sticker op hun 
brievenbus hebben. De Nee/Ja sticker blijft daarnaast gehandhaafd. Wie 
geen keuze maakt en dus geen sticker heeft, krijgt geen ongevraagde 
post. 

Vragen1

Vraag 1 Is het college het met ons eens dat het terugdringen van de hoeveelheid 
oud papier wenselijk is?

Antwoord Ja.

Vraag 2 Hoe staat het college tegenover de invoering van de Ja/Ja sticker in onze 
gemeente? Graag met toelichting.

Antwoord De invoering van de Ja/Ja sticker kan inderdaad een goed instrument zijn om de hoeveelheid papier 
terug te dringen. Veel ongeadresseerd reclamedrukwerk belandt immers ongelezen in de kliko voor 
oud papier. Onlangs heeft de gemeente Utrecht ingestemd met de invoering van de Ja/Ja sticker. Zij 
zijn echter eind februari 2020 teruggefloten door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het Hof 
verwijst in zijn uitspraak naar Artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. 
Daarin is onder meer vrijheid van meningsuiting, maar ook persvrijheid geregeld. Zie: 
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Arnhem-

1 Formuleer de schriftelijke vragen kort en duidelijk. Het antwoord volgt binnen 30 dagen nadat de 
vragen zijn ingediend bij de griffie.
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GroenLinks

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Arnhem-Leeuwarden/Nieuws/Paginas/JA-JA-sticker-geldt-voorlopig-niet-voor-huis-aan-huisblad-in-gemeente-Utrecht.aspx


Schriftelijke raadsvragen

Leeuwarden/Nieuws/Paginas/JA-JA-sticker-geldt-voorlopig-niet-voor-huis-aan-huisblad-in-gemeente-
Utrecht.aspx
Op dit moment is het daardoor niet zinvol om ook in Renkum nu al te kiezen voor de Ja/Ja sticker en 
de bodemprocedure die hierover gevoerd wordt af te wachten. 

Vraag 3 Indien u de Ja/Ja sticker geen geschikt middel vindt, op welke wijze gaat 
het college zich dan inzetten om de hoeveelheid oud papier te 
verminderen?

Antwoord Wij zien meer in oplossing die in de gemeente Rheden is voorgesteld. De Rhedense gemeenteraad 
heeft onlangs per ‘Motie vreemd aan de orde’ het college opgedragen met een voorstel te komen 
waarbij wordt uitgegaan van een systeem waarbij inwoners standaard geen reclamedrukwerk 
krijgen maar wel huis-aan-huis bladen ontvangen. Inwoners die ook geen huis-aan-huisbladen willen 
ontvangen kunnen dit op de brievenbus met een Nee/Nee sticker aangeven. 

Dit jaar wordt gewerkt aan een nieuw afvalbeleidsplan voor de periode na 2020. Voor de inhoud van 
dit beleidsplan zetten wij het Burgerpanel in. Een belangrijke pijler van het beleidsplan wordt het 
terugdringen van de totale hoeveelheid afval. In dit kader krijgt het Burgerpanel ook de vraag hoe zij 
aankijken tegen het terugdringen van de hoeveelheid ongeadresseerd drukwerk.  

Vraag 4 Indien u de Ja/Ja sticker wel een geschikt midden vindt, onder welke 
voorwaarden en binnen welke termijn denkt u de Ja/Ja sticker in te kunnen 
voeren?

Antwoord Het invoeren van de Ja/Ja sticker is op dit moment niet zinvol. Daarom zien wij meer in het invoeren 
van een systeem waarbij huis-aan-huisbladen nog wel standaard ontvangen worden maar 
ongeadresseerd reclamedrukwerk niet meer. Zie ook het antwoord op vraag 2 en 3. 
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