
 

 

Schriftelijke vragen op basis van artikel 36 RvO 

Datum: 10-12-2019 

Steller van de vragen: mw. A.R. Oosterhuis, fractie Progressief Westerveld 

Onderwerp: JA/JA sticker 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 

1. Is het college het met ons eens dat milieuwinst is te behalen door een JA/JA-sticker in te 

voeren? 

2. Zo ja, wil het college een uitvoeringsplan opstellen om deze milieuwinst daadwerkelijk te 

realiseren? Hierbij is het gewenst dat het eenmalig aanbieden van een Ja/Ja sticker en een 

Nee/Ja sticker aan inwoners mee te nemen. 

 

Toelichting  

Ook in Westerveld streven we zoveel mogelijk naar een afvalvrije samenleving. De eerste stap 

hiertoe hebben we als raad eind 2017 gezet met de wijziging in de afvalinzameling. In de 

voorjaarsrapportage 2019 wordt een evaluatie hiervan aangekondigd. Hierin zullen onder andere de 

resultaten van de beoogde vermindering van restafval in het kader van de VANG (Van Afval naar 

Grondstof) voor Westerveld helder moeten worden. 

In het afvalbeheer is de zgn. Ladder van Lansink1 een standaard. Hierin staat het afvalbeheer 

gerangschikt van de meest naar de minst milieuvriendelijke wijze. Preventie staat het hoogste op de 

ladder. Duidelijk is dat het voorkomen van afval beter is dan achteraf scheiden en recyclen. Dit geldt 

voor alle soorten afval, ook voor papier.  

Reclamedrukwerk maakt een groot deel uit van het papier dat wordt aangeboden voor recycling. Op 

dit moment moeten burgers kenbaar maken als ze geen reclame in de bus willen. Iedereen zonder 

sticker op de brievenbus ontvangt ongevraagd reclamedrukwerk. Veel van deze folders belanden 

naar blijkt rechtstreeks bij het oud papier. Er bestaat al langer een NEE/JA sticker, voor wie wel de 

huis-aan-huis bladen wil ontvangen, maar geen reclamefolders en een NEE/NEE sticker, voor wie 

helemaal geen ongeadresseerd drukwerk in de bus wil.  Als burgers geen sticker op de brievenbus 

plakken, krijgen ze nu -ongevraagd- reclamedrukwerk én huis-aan-huisbladen in de bus.  

De  JA/JA sticker draait de situatie om. Hiermee maken burgers kenbaar dat ze wel reclamedrukwerk 

en huis-aan-huis bladen willen ontvangen. De NEE/JA sticker blijft gewoon gelden, net als de 

NEE/NEE sticker. Geen sticker? Dan komen er geen reclamedrukwerk en huis-aan-huis bladen in de 

bus. Hieronder staat in de uitleg van de gemeente Utrecht de regeling duidelijk weergegeven. 

 
1 https://nl.wikipedia.org/wiki/Ladder_van_Lansink 
 



De JA/JA sticker is in verschillende gemeenten ingevoerd, waaronder Utrecht, Haarlem, Zwolle en 

Groningen. Amsterdam was de eerste gemeente die hiertoe overging. Na een beroep van de 

reclamebranche bepaalde de rechtbank in september 2019 dat de invoering rechtmatig is.  

Met het invoeren van deze sticker wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het zo gewenste 

voorkomen van papierafval. Naar schatting kan jaarlijks ruim 30 kilo per huishouden aan papier 

bespaard worden bij de invoering van de JA / JA sticker.  
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