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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie Burgerbelangen Dinkelland, met 
betrekking tot het invoeren van de groene Ja-sticker. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering van 22 oktober 2019 hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze 
raadsbrief te beantwoorden.  
 
Toelichting 
Naar aanleiding van de uitspraak inzake de reclame-stickers in Amsterdam zijn door de fractie 
Burgerbelangen Dinkelland op 26 september 2019 schriftelijke vragen gesteld op basis van artikel 35 van 
het Reglement van Orde. 
 
De achtergrond van de vragen is dat in Amsterdam geen nee-nee stickers meer gebruikt worden maar een 
groene ja-sticker. Alleen indien deze groene sticker op de brievenbus zit mag er ongeadresseerde reclame in 
de bus worden geworpen. Dus een duidelijke andere benadering. De gemeente Amsterdam is nu door de 
rechtbank in het gelijk gesteld en de reclamewereld moet zich daaraan houden. Het scheelt in Amsterdam 
circa 33 kilo per huishouden, dat is weer goed voor het behoud van bomen en we zijn dan ook nog eens 
duurzaam bezig. 
 
In dat kader stelt Burgerbelangen Dinkelland de volgende vragen: 
 
1. Is het college hiervan op de hoogte? 
Antwoord: Ja, daar zijn wij van op de hoogte. 
 
2. Bent u bereid hier ook naar toe over te stappen? Zo ja, wanneer wordt deze sticker dan ingevoerd? Zo 
nee, waarom niet?  
 
Antwoord: Het idee om alleen nog maar de groene ja-stickers te hanteren is op zich een sympathiek idee. 
Het invoeren van dergelijke stickers kent echter meerdere argumenten voor en tegen. Daarbij gaat het o.a. 
om: 
  
Voor 
·       Je pakt afval bij de bron/producent aan (preventie); 
·       Je hebt minder last van vervuiling van andere stromen; 

 



·       Totale hoeveelheid afval per gezin gaat naar beneden. 
  
Tegen 
·       Je belemmert commercie met het maken van reclame; 
·       Inkomstenderving verenigingen die papier inzamelen. 
 
In het kader van het Landelijk Afvalbeheerplan is preventie van afval een van de hoofddoelstellingen van het 
afvalstoffenbeleid. Afvalpreventie leidt tot minder milieudruk bij afvalbeheer, minder ruimtebeslag door 
afvalbeheerinrichtingen en lagere afvalbeheerkosten. Afvalpreventie heeft ook een duidelijke positie in het 
model van de circulaire economie. Door het voorkomen van het ontstaan van afval en een verbetering van 
de kwaliteit en levensduur van producten vermindert het gebruik van primaire grondstoffen. Minder papier zal 
in praktijk ook leiden tot een inkomstenderving voor de verenigingen, waardoor sommige verenigingen 
wellicht zullen stoppen met de inzameling daarvan. Daarnaast zou je je ook kunnen afvragen of dit 
überhaupt wel een taak is van de gemeente. 
  
Ontwikkelingen in den lande 
Op dit moment is de groene ja-sticker ingevoerd in de gemeente Amsterdam. Jurisprudentie heeft 
uitgewezen dat het invoeren daarvan juridisch houdbaar is. Op dit moment is echter nog niet te overzien 
welke financiële gevolgen dat met zich meebrengt voor de gemeente Dinkelland en op welke wijze dat het 
beste uitgevoerd zou kunnen worden als hier al voor wordt gekozen. Uit navraag is gebleken dat dergelijke 
initiatieven ook spelen in o.a. de gemeenten Enschede en Hengelo. In Amsterdam wordt uitgegaan van een 
besparing van 33 kg per huishouden. De vraag is wel of dat dan ook voor de gemeente Dinkelland zou 
gelden. Dat dient nader onderzocht te worden. 
 
Gelet op het gegeven dat er in praktijk weinig ervaring is met het invoeren van de groene ja-sticker en de 
mogelijke gevolgen voor de gemeente nog niet zijn te overzien gaan we een nader onderzoek instellen en 
een nader advies uitbrengen over het al dan niet invoeren van de groene ja-sticker. Wij gaan hierbij ook in 
op de genoemde voors en tegens, ten einde te komen tot een integrale afweging. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het 
college. Schriftelijke vragen worden binnen 30 dagen door het college beantwoord middels een raadsbrief. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 
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J.G.J. Joosten 


