MOTIE Geen sticker? Geen reclame!
(artikel 37 regelement van orde voor de gemeenteraad)
Ingediend door: Miguel Ririhena GroenLinks
Raadsvergadering: d.d. 29 oktober 2019
Agendapunt: Vreemd aan de agenda
De raad van de gemeente Tynaarlo;
in vergadering bijeen op 29 oktober 2019,
Constaterende dat:
-

-

een huishouden gemiddeld 32 reclamefolders in de bus ontvangt, tenzij er NEE/NEE of
NEE/JA sticker op de brievenbus is geplakt;
het gewicht van deze 32 folders volgens Milieu Centraal jaarlijks oploopt tot zo’n 33 kilo (!)
oud papier;
het ontvangen van dit materiaal bij veel huishoudens geen bewuste keuze is en veel folders
ongelezen bij het oud papier of bij het restafval belanden;
het omdraaien van dit systeem, namelijk alleen nog ongeadresseerd Reclamedrukwerk
bezorgen bij huizen met een JA-sticker, een uiterst effectieve manier is om het
grondstoffenverbruik te verminderen;
het voorkomen van (papier)afval duurzamer en daardoor wenselijker is dan achteraf te
moeten scheiden en recyclen.

Overwegende dat:
-

-

het gerechtshof, in navolging van de rechtbank in eerste aanleg, op 25 september jl. heeft
geoordeeld dat de gemeente Amsterdam met de invoering van JA/JA-stickers in haar recht
staat;
deze uitspraak voor veel gemeenten in Nederland voor groen licht heeft gezorgd m.b.t. het
invoeren van het nieuwe systeem;
het maatschappelijk draagvlak voor de JA/ JA-sticker groot is, aangezien Maurice de Hond
landelijke gepeild heeft dat 64% van de Nederlandse bevolking vóór invoering is;
voor huis-aan-huis bladen het bestaande systeem in stand gehouden kan worden (dus
zonder sticker wel ontvangen van deze bladen).

Verzoekt het college om:
-

-

te onderzoeken wat er nodig is om op termijn over te gaan tot invoering van de JA-sticker
voor ongeadresseerd reclamedrukwerk;
de invoering van de JA-sticker binnen de werkgroep Markerein te bespreken zodat het op
provinciaal niveau geagendeerd wordt en gebruik gemaakt kan worden van de expertise van
de werkgroep.
vervolgens tijdens de perspectievennota een plan met voorstel voor te leggen aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van GroenLinks,
Miguel Ririhena

