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Op 14 september 2018 is door de Gemeenteraad van Heemstede de Motie Ja/Ja Sticker
van GroenLinks en D66 aangenomen. Hierbij ontvangt u een Collegebericht met een stand
van zaken.
Motie Ja/Ja Sticker
De motie Ja Ja-sticker, zoals aangenomen door de Gemeenteraad op 14 september 2018,
verzoekt het College ‘onderzoek te doen naar de wijze waarop het systeem met een ja / ja
sticker het beste ingevoerd kan worden in Heemstede, zoals dat eerder in Amsterdam, Den
Haag en Utrecht is gedaan en op welke wijze het beste draagvlak gecreëerd kan worden
zodat het systeem positief ontvangen kan worden.’
Achtergrond
Eind 2017 heeft Amsterdam als eerste gemeente de ja-ja sticker ingevoerd. Veel gemeenten
volgen dit op de voet en een aantal heeft inmiddels besloten het in te voeren of op zijn minst
te onderzoeken. Er zijn een paar recente ontwikkelingen die van belang zijn om te betrekken
bij invoering van de ja-ja sticker.
Het huidige nee-ja systeem geeft inwoners de mogelijkheid een uniforme nee-ja sticker op
hun brievenbus te plakken waardoor men geen reclamedrukwerk ontvangt. Deze sticker is
onder andere verkrijgbaar bij de balie in het Raadhuis van Heemstede. Het systeem is tot
stand gekomen vanuit de VNG en de reclamefolderbranche samen. Regulering is geregeld
via de Stichting Reclame Code. Daarnaast bestaat de nee-nee sticker voor inwoners die ook
geen huis-aan-huis bladen wensen te ontvangen.
De VNG is bezig met het formuleren van een uniforme aanpak voor de invoering van een jaja sticker systeem op basis van ervaring van andere gemeenten. Voor een gedegen
planvorming in Heemstede en inzicht in de gevolgen is het van belang deze ontwikkelingen
mee te nemen.
Wanneer het beoogde ja-ja systeem wordt ingevoerd, kunnen inwoners met een ja-ja sticker
op de brievenbus aangeven wel reclamedrukwerk te willen ontvangen. Inwoners zonder
sticker ontvangen geen reclamefolders en geen huis-aan-huisbladen. Huishoudens met een
nee-ja of nee-nee sticker ontvangen ook geen reclamefolders.
Regulering is niet geregeld en moeten gemeenten zelf instellen. De route via de VNG loopt
parellel met de behandeling van en de uitspraak in het hoger beroep van de
reclamefolderbranche tegen de gemeente Amsterdam en zal leiden tot een meer gedegen
invoering van het systeem.
Tussentijdse update omtrent het onderzoek
Hierbij een korte update over de invoering van de ja / ja sticker in een aantal gemeenten:
Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Haarlem en Nijmegen.
Gemeente Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft via de Wet Milieubeheer in het kader van preventie de ja / ja
sticker geregeld door de afvalstoffen verordening aan te passen (raadsbesluit 27 september
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2017). De folderbranche heeft de rechtszaak (22-11-2017) om de invoering van de JA|JA
sticker tegen te houden verloren en is 13-03-2018 in hoger beroep gegaan. De uitspraak
wordt op 11-06-2019 verwacht. Inmiddels wordt in de gemeente wel gehandhaafd:
adverteerders die de regels overtreden (folders in brievenbussen gooien zonder ja / ja
sticker) riskeren een boete van € 500 per verkeerd bezorgde folder.
Een ontwikkeling die het mogelijke positieve effect van tegen gaan van papierverspilling
teniet doet, is de opkomst van huis-aan-huis bladen, die wel mogen worden bezorgd in
brievenbussen met een ja / ja sticker. In Amsterdam is in 2018 een nieuw wekelijks huisaan-huis blad uitgebracht onder de naam City. Die magazine-achtige krant van 48 pagina’s
wordt wekelijks bezorgd bij 318.000 Amsterdamse gezinnen en is mogelijk gemaakt door
een aantal grote retailers. Cijfers over papierverbruik (afname dan wel toename door de
nieuwe huis-aan-huis bladen) zijn nog niet voorhanden.
Gemeente Utrecht
Utrecht keert per 1 januari 2020 het systeem om voor het ontvangen van ongeadresseerd
reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen. Utrecht bekijkt nog of een Ja-Ja-sticker de beste
oplossing is of dat de maatregel op een andere manier vorm zal krijgen. De gemeenteraad
zal hier naar verwachting begin 2019 een beslissing over nemen.’ (bron: website gemeente
Utrecht). Een beslissing over de ja / ja sticker lijkt nog niet te zijn genomen, c.q. is nog niet
gepubliceerd op de website.
Gemeente Den Haag
De website van gemeente Den Haag biedt de inwoners de bekende nee / nee en nee / ja
sticker aan. Zowel gemeente Den Haag als gemeente Utrecht lijken af te wachten op de
uitspraak van het hooggerechtshof in zake het hoger beroep of gemeente Amsterdam een
houdbare juridische lijn heeft ontwikkeld met haar beleid. Eerste geluiden zijn wel positief om
een nieuw systeem in te voeren, zoals met bijvoorbeeld een ja / ja sticker.
Gemeente Haarlem
Haarlem gaat niet versneld een eigen ja-ja sticker invoeren om 'brievenbusvervuiling' tegen
te gaan. De raad wil zich aansluiten bij de landelijke invoering, dat eerst de uitspraken
afwacht in het Hoger Beroep van de invoering van een dergelijke sticker in Amsterdam.
Winkeliers zijn niet blij met de ja-ja sticker.
De Haarlemse gemeenteraad heeft een jaar geleden al een motie aangenomen om de neesticker tegen folders en/of huis-aan-huisbladen te vervangen.
Haarlem kiest er wel voor om niet nu op eigen houtje een ja-ja sticker in te voeren, omdat er
toch een kans is dat ze na een uitspraak van het Hoger Beroep tegen de gemeente
Amsterdam teruggefloten worden.
Gemeente Nijmegen
De gemeente Nijmegen volgt al enkele jaren de ontwikkelingen in Amsterdam op de voet,
waar de JA-JA-sticker al eerder werd ingevoerd en trekt sinds enkele maanden samen op
met de andere ‘koploper-gemeenten'. Op het Nijmeegse stadhuis wordt verwacht dat ook de
rechtzaak door de gemeente Amsterdam gewonnen zal worden en voert naar verwachting
het beleid in per 1-1-2020.
Eventuele kosten
Momenteel worden de nee/ja en nee/nee stickers bekostigd door de brancheverenigingen.
Maar die zouden dat in de nieuwe situatie hoogstwaarschijnlijk niet meer willen doen.
Onderzoek moet nog uitwijzen welke kosten hiermee gemoeid zijn.
Juridisch
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Invoering van de ja-ja sticker vereist aanpassing van de afvalstoffenverordening en bij de
gemeente moet handhavingscapaciteit en capaciteit voor het afhandelen van meldingen
worden gerealiseerd om bij overtredingen op te treden.
Planning
De uitspraak van de rechtszaak in gemeente Amsterdam wordt op 11 juni verwacht. Zodra
onherroepelijk duidelijk is wat de correcte de juridische lijn is, kan – ter uitvoering van de
motie – voor gemeente Heemstede een koers worden voorgesteld.
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