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Motie: Zeg “Ja” tegen de ja/ja-sticker

De raad van de gemeente Huizen,

in vergadering bijeen op 7 november 2019,

overwegende dat:
- het landelijke programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) streeft naar 75% hergebruik van alle

huishoudelijk afval en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar;
- in het huishoudelijk restafval een grote hoeveelheid papier wordt aangetroffen;
- preventie van materiaal- en grondstoffengebruik de hoogste prioriteit moet hebben (niveau 1 op

de R-ladder van circulariteit);
- de invoering van de ja/ja-sticker (ja = wel ongeadresseerd reclamedrukwerk, ja = wel huis-aan-

huis bladen) in de gemeente Amsterdam heeft geleid tot positieve resultaten en door 84% van de
Amsterdammers wordt gesteund;

- een landelijk onderzoek van Maurice de Hond uitwijst dat 64% van de Nederlanders voor
invoering van de ja/ja-sticker is;

- uit hetzelfde onderzoek van De Hond blijkt dat 35% van de Nederlanders die nu geen sticker op
de brievenbus heeft (en dus alle reclamefolders ongevraagd ontvangt) een ja/ja-sticker zou
opplakken;

- inmiddels steeds meer gemeenten besluiten de ja/ja-sticker in te voeren (bijvoorbeeld Rotterdam,
Nijmegen, Utrecht, Deventer, Haarlem, Gouda, Tilburg, Schiedam, Den Haag, Leiden,
Ridderkerk, Zaanstad, Amstelveen);

- huishoudens momenteel automatisch reclamepost krijgen, waarvan gemiddeld 33 folders per
week ongevraagd zijn;

- de huidige nee/nee-sticker niet door elke Huizer wordt gebruikt (afhalen kost teveel moeite; geen
fraaie uitstraling op de voordeur);

- het voorkomen van papierafval duurzamer en wenselijker is dan achteraf te moeten scheiden en
recyclen;

draagt het college op:
. onderzoek in te stellen naar de mogelijlkheden (zoals juridisch, financieel, communicatie) voor de

invoering van een ja/ja-sticker, waardoor enkel huishoudens met die sticker nog ongeadresseerd
drukwerk mogen ontvangen;

. over de uitkomsten van het onderzoek te rapporteren aan de commissie uiterlijk in het ie kwartaal
2020;

en gaat over tot de orde van de dag.
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