SCHRIFTELIJKE VRAAG
Indiener: H.J.A. Hulshof (GroenLinks)
Datum indiening vraag: 04-10-2019
Datum verzending antwoord: 18-10-2019
Formulering:
Sinds 1 januari 2018 is er in de gemeente Amsterdam een verordening van kracht die het
bezorgen van ongeadresseerd reclamedrukwerk enkel toestaat wanneer er een JA/JA
sticker op de brievenbus is aangebracht (opt-in-systeem). Adverteerders die toch folders
door de bus zonder die sticker doen riskeren een boete. Volgens de gemeente
Amsterdam scheelt het bij hen zo’n 33 kilogram papier per huishouden per jaar.
GroenLinks hecht er zeer veel waarde aan dat het gebruik van grondstoffen als gevolg
van overbodige productie wordt voorkomen in plaats van het achteraf weer te moeten
scheiden en recyclen. Wij hopen dat het college dit met ons deelt.
Meerdere gemeentes hebben inmiddels aangegeven de invoering van een dergelijk
systeem te onderzoeken en in onder andere de gemeenten Haarlem, Utrecht en
Rotterdam wordt de sticker per 1 januari 2020 ingevoerd. GroenLinks Berkelland is
enthousiast over dit systeem en vandaar de volgende vragen:
Vraag:
Is het college het met GroenLinks eens dat ongeadresseerd reclamedrukwerk onder
het huidige ‘opt-out-systeem’ (inwoners moeten aangeven het drukwerk niet te willen
ontvangen) de verspilling van met name papier en plastic in de hand werkt? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord: Ja
Vraag:
Is het college het met GroenLinks eens dat het duurzamer en wenselijker is om
verspilling van papier en plastic te voorkomen in plaats van achteraf te moeten
scheiden en recyclen?
Antwoord: Ja
Vraag:
Is het college bereid om onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot invoering van
de JA/JA sticker in Berkelland? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Gezien de discussie bij andere (grote) gemeenten over dit onderwerp willen
we deze ontwikkeling volgen en medio 2020 een standpunt innemen over het doen
van een dergelijk onderzoek.
Toelichting:
1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd.
2. Het antwoord volgt binnen 14 dagen nadat ze zijn ingediend bij de griffie.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken
plaatsen. Bij elke nieuwe vraag kunt u d.m.v. de tabtoets een nieuwe regel
aanmaken. Het antwoord zal dan geplaatst worden bij de desbetreffende vraag.

