
MOTIE VAN HET RAADSLID HENK VAN OS (PARTIJ 18PLUS) INZAKE OPT-IN SYSTEEM 
ONGEADRESSEERD DRUKWERK (JA JA STICKER) 
 
Voorgesteld: 22 mei 2017 
 
Nr. 2017 – 119 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, raadsvoorstel nr. 1216488, agendapunt 3, tot het vaststellen van het Afvalbeleid  
2017 - 2021; 
 
overwegende dat: 
 
a. bewoners momenteel met NEE/NEE en NEE/JA stickers kenbaar kunnen maken ongeadresseerd 

drukwerk niet te willen ontvangen; 
 
b. het college van burgemeester en wethouders in Amsterdam (D66, VVD, SP) heeft aangegeven 

snel een JA/JA sticker te willen gaan introduceren, zodat bewoners kunnen aangeven 
ongeadresseerd drukwerk te willen ontvangen; 

 
c. veel bewoners die niet zitten te wachten op ongeadresseerd drukwerk dit ongelezen bij het oud 

papier doen; 
 
d. de gemeente Amsterdam heeft becijferd dat al dit drukwerk gelijk staat aan het kappen van ruim 

10.000 bomen per jaar; 
 
e. er door een JA/JA sticker niet alleen minder papier wordt verbruikt, maar daarmee samenhangend 

ook minder inkt voor het drukwerk en minder brandstof voor de verspreiding en de 
afvalverwerking; 

 
f. het introduceren van een JA/JA sticker mogelijk kan worden geregeld in de 

Afvalstoffenverordening of de Algemene plaatselijke verordening (APV); 
 
g. afwachten van de resultaten van dit systeem in Amsterdam onnodig vertraging oplevert voor het 

besparen van papierafval in Ridderkerk. 
 
is van mening dat het voorkomen van (papier)afval duurzamer en daardoor wenselijker is dan achteraf 
te moeten scheiden en recyclen; 
 
verzoekt het college om: 
 
a. actief te onderzoeken, mede door in gesprek te gaan met Amsterdam, of een opt-in systeem voor 

ongeadresseerd drukwerk met gebruikmaking van een JA/JA sticker in Ridderkerk juridisch 
mogelijk is; 

b. uiterlijk vóór behandeling van de begroting 2018-2021 een voorstel tot invoering van een JA/JA 
sticker aan de raad voor te leggen; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Het raadslid, 
 
 
Henk van Os, Partij 18PLUS 
 

Aangenomen Verworpen
 

Ingetrokken in de raadsvergadering van 22 mei 2017 

 


