
Q&A  Opt-in systeem ongeadresseerd 
drukwerk (korte werknaam Ja/Ja sticker) 
versie 14 juni 2019 
NB: Deze Q&A gaat uit van een besluit van de raad voor het weren van zowel 
reclamedrukwerk als huis-aan-huisbladen. En is gemaakt voor de situatie per 1-1-
2020. 

Annotatie  

Aanleiding voor dit voorstel is de motie van Partij voor de Dieren, met steun van 
Christenunie en Groenlinks, die tijdens de Raadsvergadering van juni 2016 is 
aangenomen (tegen: SBU, VVD, SP, CDA). De motie verzoekt het College actief te 
onderzoeken, door in gesprek te gaan met Amsterdam, of een Opt-in systeem voor 
ongeadresseerd drukwerk met gebruikmaking van een Ja/Ja sticker juridisch mogelijk 
is. 

In de Raadsbrief van 22 december 2017 is de raad geïnformeerd over de stand van 
zaken van het uitvoeren van de motie. Hierin komen de rechtszaak tegen de gemeente 
Amsterdam, het plan van aanpak en de verwachte economische- en milieueffecten aan 
bod. Verder wordt een verschil in papier inzamelen tussen Utrecht en Amsterdam 
aangegeven (A 22kg/inw, U 37kg/inw), waardoor het positieve effect in Utrecht geringer 
zal zijn. Ook zijn diverse voorbereidingen qua handhaving en aanpassing van 
verordeningen aangegeven.  

In de Raadsbrief van 6-9-2018 is uitgebreid ingegaan op de onderzoeken die in Utrecht 
gedaan zijn (onder andere een bewonerspanel onderzoek en een stickertelling) en op de 
stand van zaken in de VNG. Ook zijn de economische effecten en de situatie in 
Amsterdam in deze brief beschreven. De vervolgstappen op juridisch gebied en qua 
communicatie en handhaving zijn hierin tevens opgenomen. Een kostentabel is 
toegevoegd en de dekking van deze kosten is toegelicht. 

 

  



 Aanvullende vragen en antwoorden per 18 juni 
Is geen sticker 
straks precies 
hetzelfde als nu 
Nee/Nee? 

Bijna maar niet helemaal. Als iemand een Nee/Nee sticker plakt geeft deze 
bewust aan helemaal geen ongeadresseerd drukwerk te willen ontvangen. 
Dit systeem wordt gefaciliteerd en gehandhaafd door de Stichting Reclame 
Code. Hier gelden de regels van de Code VOR (verspreiding ongeadresseerd 
reclamedrukwerk) en daarin komen geen uitzonderingen voor. 
 
Straks geen sticker is een gemeentelijke Verordening van Utrecht, hiervoor 
gelden wel enkele uitzonderingen. Dit systeem wordt gefaciliteerd en 
gehandhaafd door de gemeente Utrecht. 

Mogen 
wijkkrantjes die 
onder de 
uitzonderingen 
vallen wel bezorgd 
worden bij 
bestaande NN 
sticker? 

Nee, want voor deze sticker geldt een landelijk systeem via de Stichting 
Reclame Code. Hier gelden geen uitzonderingen voor. 
 
De Reclame Code Commissie behandelt schriftelijke klachten via 
www.reclamecode.nl en doet een bindende uitspraak, op basis van de Code 
Verspreiding Ongeadresseerd Reclamedrukwerk 
 

Komt de bijbaan 
van scholieren in 
gevaar door 
minder benodigde 
bezorgers van 
kranten en folders? 

Nee, want zowel uitgevers van huis-aan-huiskranten als de verspreiders van 
de meeste wijkkrantjes hebben ons aangegeven dat het moeilijk is om 
voldoende bezorgers te krijgen.  
Er is dus juist een tekort aan bezorgers. 

 
Waarom kost het 
nieuwe systeem 
geld als er > 1 
miljoen kg papier 
bespaard wordt? 

De meeste kosten zijn eenmalig en hebben te maken met de communicatie 
naar de bewoners en marktpartijen en het opzetten van de handhaving. 
Na het eerste jaar verminderen die kosten sterk.  
 
De papierbesparing kost geld omdat de gemeente geld krijgt voor oud 
papier.  Die inkomsten vallen voor de extra bespaarde hoeveelheid kranten 
en reclame dus weg. Wat wel blijft is natuurlijk de duurzame besparing qua 
nieuw papier, bomen, drukinkt en transport. 

  

Algemeen 
 
Wat houdt het 
Opt-in  systeem 
in? 
 

Nu krijgen mensen zonder sticker op hun brievenbus ongeadresseerd 
reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen. Wil je dit niet, dan kan je 
daarvoor een sticker plakken (nee/ ja als geen reclame maar wel huis-aan-
huiskranten wilt  of nee / nee als je niets wilt).  
 
Het Opt-in systeem draait de standaard optie om: geen sticker betekent 
geen folders en kranten. Wil je dit wel ontvangen, dan moet je een Ja/Ja-
sticker plakken. 
 
Dit systeem kan jaarlijks tot 70 kg papier per huishouden zonder sticker 
besparen. 

Bestuurlijk Wanneer en hoe is de gemeenteraad geïnformeerd? 

http://www.reclamecode.nl/


 • 6-9-2018 :  Raadsbrief Opt-in  systeem voor ongeadresseerd 
drukwerk met bijlagen 

• N.a.v. de raadsbrief  Persbericht 6-9-2018 
• 22december 2017:  Raadsbrief Motie Opt-in  systeem 

ongeadresseerd reclamedrukwerk 
• 30 juni 2016 : 2016 Motie 137: Opt-in  systeem ongeadresseerd 

drukwerk 
 
Context   
 
Hier staat een iets 
ingekorte versie 
van de Context uit 
het voorstel 
waarop op 7 mei 
2019 door het 
College conform is 
besloten 

Op 30 juni 2016 heeft de Raad ingestemd met de motie Opt-in systeem 
ongeadresseerd drukwerk en op 22 december 2017 en 6 september 2018 
zijn hierover brieven gestuurd waarin de Raad over de voortgang is 
geïnformeerd. 
Het opt-in systeem houdt in dat het huidige systeem van verspreiding van 
ongeadresseerd drukwerk wordt omgedraaid. Na invoer van het 
voorliggende voorstel ontvangen huishoudens alleen nog maar 
ongeadresseerd drukwerk indien zij expliciet aangeven (middels een JA 
sticker op hun brievenbus) hiervoor te kiezen. 
 
Momenteel ontvangt elk huishouden ongeadresseerd drukwerk, tenzij men 
door middel van een NEE/JA sticker op de brievenbus zelf aangeeft geen 
reclamedrukwerk maar wel huis-aan-huis nieuwsbladen te willen 
ontvangen, òf met NEE/NEE dat men helemaal geen ongeadresseerd 
drukwerk wil ontvangen. Uit grote steekproeven en tellingen blijkt dat circa 
48% van de Utrechtse huishoudens geen sticker heeft, 24% heeft een Nee/Ja 
sticker en 28% een Nee/Nee sticker. 
 
Het primaire doel van de motie en van het voorstel is het besparen van een 
aanzienlijke hoeveelheid papier, inkt en brandstof voor het maken en 
verspreiden van grote hoeveelheden drukwerk waaraan veel inwoners geen 
behoefte hebben. Dit sluit aan bij de circulaire ambities van Utrecht, die 
onder andere in het Coalitieakkoord en de nota VANG (Van Afval Naar 
Grondstof) verwoord zijn.  
 
 

De ervaringen van de gemeente Amsterdam zijn meegenomen in de 
voorbereidingen. Amsterdam heeft per 1januari 2018 ingevoerd dat alleen 
reclamedrukwerk mag worden bezorgd in brievenbussen waarop een JA/JA 
sticker zit. Huis-aan-huisbladen mogen nog wel worden bezorgd. Utrecht 
heeft overleg en afstemming met enkele andere grotere steden die ook 
volop bezig zijn met de voorbereiding tot invoer van dit systeem.  

Tijdens de VNG jaarvergadering op 27 juni 2018 is een door Zaanstad 
ingediende motie aangenomen waarin het VNG bestuur wordt opgeroepen 
het voortouw te nemen om tot een gezamenlijke eenduidige aanpak te 
komen voor de invoering van een JA/JA sticker. Tevens werd de 
staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat verzocht om deze aanpak te 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/77cdd23d-5986-496c-8400-682814fd1a13
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/77cdd23d-5986-496c-8400-682814fd1a13
https://www.utrecht.nl/nieuws/artikel/utrecht-wil-ja-ja-sticker-invoeren/
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/96da2f3a-7369-46b2-a54d-4a0d2aedab9f
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/96da2f3a-7369-46b2-a54d-4a0d2aedab9f
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/a8ac5c85-6516-4120-9ff2-d70be28aafb3
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/a8ac5c85-6516-4120-9ff2-d70be28aafb3


ondersteunen. Deze motie is ondersteund door de gemeenten Utrecht, 
Rotterdam, Den Haag, Gouda, Tilburg, Leiden, Nijmegen, Amstelveen en 
Ridderkerk en aangenomen met ruim 74% van de stemmen. 

 
Waarom verbiedt 
Utrecht ook h-a-h 
bladen terwijl 
Amsterdam dat 
niet doet? 

1) Door voortschrijdend inzicht. In Amsterdam wordt slim gebruik gemaakt 
van een ‘maas in de wet’, namelijk dat een huis-aan-huiskrant volgens de 
Reclamecodecommissie slechts minimaal 10% nieuws hoeft te bevatten. In 
de praktijk bevat een reguliere huis-aan-huiskrant circa 60% reclame en 
40% nieuws. Speciaal om het Amsterdamse systeem te omzeilen is een 
nieuwe advertentiekrant opgericht (City Amsterdam) met 85-90% reclame 
en een beetje nieuws. 
In Utrecht willen we dit voorkomen. 
 
2) Het primaire doel van het voorstel en de motie is het voorkómen van 
papierverspilling. Door ook de h-a-h bladen erbij te betrekken  wordt de 
potentiele besparing aanzienlijk groter. 

Wanneer gaat het 
in?  
 

De ingangsdatum is 1 januari 2020. Het Raadsbesluit staat geagendeerd op 
18 juli 2019. De periode daartussen wordt gebruikt om de externe 
communicatie en interne processen in gang te zetten. 
 

 
Zijn er andere 
gemeenten waar 
dit al gebeurt? 
 

Amsterdam heeft per 1januari 2018 ingevoerd dat alleen reclamedrukwerk 
mag worden bezorgd in brievenbussen waarop een JA/JA sticker zit.  
Rotterdam voert ook per 1-1-2020 een Opt-in systeem in. O.a. Haarlem, 
Tilburg, Zaanstad, Den Haag en anderen zijn er ook actief mee bezig. 
 
Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (juni 
2018) is een motie aangenomen waarin het VNG bestuur wordt opgeroepen 
het voortouw te nemen om tot een gezamenlijke eenduidige aanpak te 
komen voor de invoering van een JA/JA sticker.   
Deze motie is ondersteund door de gemeenten Utrecht, Rotterdam, Den 
Haag, Gouda, Tilburg, Leiden, Nijmegen, Amstelveen en Ridderkerk en is 
aangenomen met ruim 74% van de stemmen. 

  



  

Stickers 
 
Hoeveel 
huishoudens 
hebben nu wel of 
geen sticker? 
 

Volgens tellingen heeft 48% van alle Utrechtse huishoudens geen sticker.  
 
24% heeft een Nee/Ja sticker  
 
28% heeft een Nee/Nee sticker. 
 

 
Wat doe ik met de 
oude sticker? 
 

U kunt hem laten zitten want de huidige stickers blijven geldig.  
Maar de Nee/nee sticker is na 1 januari overbodig.  
De Nee/Ja sticker zorgt ervoor dat u nog wel huis-aan-huiskranten blijft 
ontvangen. 

Hoe kom ik aan 
een Ja/Ja sticker? 
 

Het is niet de bedoeling om deze vanuit de gemeente actief te gaan 
verspreiden. We willen immers minder papier promoten. De verspreiders 
bieden deze stickers waarschijnlijk zelf aan. 
U kunt ze ook ophalen bij de balie van het Stadskantoor en de verschillende 
wijkbureaus en wijkservicepunten. 

Ik wil wel folders 
blijven ontvangen 
maar hoef geen 
huis-aan-
huiskranten. Wat 
moet ik doen? 
 

U kunt via internet of apps op de hoogte blijven van het assortiment en 
aanbiedingen van winkels en bedrijven. Voorbeelden zijn reclamefolder.nl, 
spotta.nl en folderz.nl. Ook kunnen folders op naam worden ontvangen, 
bijv. met folderkiezer.nl en kiesjefolders.nl. 
 
Voor deze optie was, is en komt geen speciale sticker. 
 

Ik wil wel huis-
aan-huiskranten 
maar geen folders. 
Wat moet ik doen? 
 

Alle huis-aan-huiskranten kunnen ook digitaal gelezen worden. Als u dit 
niet wilt, kunt u de kranten bij verschillende punten afhalen (bv 
supermarkten, bibliotheken).  
Ook kunt u de Nee / Ja sticker op uw brievenbus plakken die af te halen is 
bij de receptie van het stadskantoor of bij uw wijkbureau. 
 

  

Circulair 
 
 
Waarom voert 
Utrecht dit 
systeem in? 
 

Uit onderzoek blijkt dat 39% van het ongeadresseerd drukwerk ongelezen 
wordt weggegooid, bij de huishoudens waar de brievenbussen niet van een 
sticker zijn voorzien. Dus ‘geen sticker’ betekent niet dat mensen het 
drukwerk ook daadwerkelijk lezen. Het gaat om gemiddeld 70 kg papier per 
huishouden zonder sticker (de hoeveelheid ongeadresseerd huis-aan-
huiskrantenpapier wordt geschat op 36kg/jr en 34kg/jr reclamedrukwerk). 
(bron: Milieu Centraal).  
 
"We willen hiermee voorkomen dat onnodig papierafval ontstaat," zegt 
wethouder Klaas Verschuure (circulaire economie). “Naar verwachting zal dit 
gemiddeld 13 kilo papier per huishouden schelen.”  Zo’n 70 procent van het 
ongeadresseerd drukwerk wordt door bewoners als gescheiden papierafval 
aangeboden. De rest verdwijnt echter bij het restafval. De verwachting is dat 
het nieuwe systeem dus ook leidt tot een afname van het restafval. 



Kortom, dit systeem levert een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstelling 
van de stad. Het doel is het tegengaan van papierverspilling en het 
verminderen van de hoeveelheid afval per huishouden.  
Tegelijkertijd wordt er ook bespaard op drukinkt en transportkosten. 

 
Hoe komen jullie 
bij de 
besparingscijfers? 
 

De gecalculeerde besparingen zijn gebaseerd op een Stickertelling d.m.v. 
steekproeven bij ruim 3100 brievenbussen en op ruim 3200 reacties via het 
Utrechtse Bewonerspanel. In het Bewonerspanel zijn hoogopgeleiden en 
Utrechters zonder migratieachtergrond oververtegenwoordigd en jongeren 
onder 25 jaar ondervertegenwoordigd. Utrecht is echter een stad met veel 
studenten, studentenhuizen en met veel nationaliteiten. Daarmee kan de 
bespaarde hoeveelheid papier lager maar ook hoger zijn dan de geraamde 
2000 ton. Hiermee zijn deze besparingen niet gegarandeerd, maar wel 
onderbouwd.  

Zijn er concrete 
besparingen uit 
Amsterdam 
bekend? 
 

Metingen laten zien dat het aandeel reclamefolders in het restafval sinds de 
invoer in Amsterdam is gedaald van 2,4% naar 0,6% van de totale 
hoeveelheid restafval. 
Andere cijfers hebben wij opgevraagd. 

  

Juridisch 
 
Waar staat dat het 
niet mag? 

Per 1 januari 2020 wordt de afvalstoffenverordening Gemeente Utrecht 
gewijzigd. Hierin is bij artikel 23A opgenomen dat er een verbod geldt voor 
ongeadresseerd drukwerk. Het besluit tot wijziging van de verordening 
is/wordt op 18 juli 2019 door de gemeenteraad genomen. 

Hoe treden jullie 
op tegen 
verspreiders die 
zich niet aan de 
verordening 
houden? 
 

Dit hangt af van de mate van de overtreding.  Bij 1 keer niet, bij meerdere 
keren wel. Dan sturen wij een waarschuwing of maken wij een dossier op 
zodat wij de verspreider een boete kunnen opleggen. 
 
Dit wordt na het Raadsbesluit verder uitgewerkt en daarbij betrekken we 
ook de ervaringen van Amsterdam. 
 

Heeft de 
rechtszaak die in 
Amsterdam speelt 
nog gevolgen voor 
Utrecht? 
 

Niet rechtstreeks. De civiele zaak gaat specifiek over de Amsterdamse 
verordeningen en heeft in principe alleen op Amsterdam betrekking. Indien 
de uitspraak in Amsterdam positief voor de gemeente is lijkt het echter 
aannemelijk dat de reclamebranche niet eenzelfde rechtszaak in Utrecht zal 
starten. Het gaat immers om in principe dezelfde regels, partijen, 
aangehaalde jurisprudentie en situatie.  
Als de uitspraak in Amsterdam positief voor de reclamebranche is, moet 
Utrecht goed bestuderen op welke aspecten het Hof nu tot een andere 
uitspraak komt. In elk geval geldt de uitspraak alleen voor Amsterdam en 
kan Utrecht de plaatselijke verordeningen zo nodig nog aanpassen. Het 
betekent dus niet automatisch dat het in Utrecht niet door zou kunnen 
gaan. 
 

Melden 
Als ik na 2020 

Je kunt dit melden bij de verspreider zelf en bij de gemeente via 
https://utrecht.slimmelden.nl/#/home  

https://utrecht.slimmelden.nl/#/home


toch reclame 
ontvang ondanks 
dat ik geen sticker 
heb, wat moet ik 
dan doen? 
 

Op utrecht.nl kunt u op de button melding / klacht openbare ruimte 
klikken. 
 

Wat gebeurt er als 
verspreiders toch 
drukwerk 
bezorgen? 
 

Inwoners kunnen dit bij ons melden. Wij geven de verspreider een 
waarschuwing of, bij herhaling, leggen wij een boete op. 
 

Communicatie 
 
Zijn de bedrijven 
en kranten op de 
hoogte gebracht? 
 

Ja, tussen de datum waarop de raad een besluit heeft genomen en de 
voorgestelde ingangsdatum van 1-1-2019 is een ruime periode 
beschikbaar om het publiek te informeren, de JA/JA-stickers te verspreiden 
naar wijkbureaus en wijkservicepunten. Bedrijven die drukwerk verspreiden 
worden ook geïnformeerd en kunnen zich er zo tijdig op instellen en in hun 
eigen middelen aandacht besteden aan de wijziging. 
 
Half mei, direct nadat het Collegebesluit openbaar werd zijn de bekendste 
huis-aan-huisbladen van Utrecht uitgenodigd voor een persoonlijke 
toelichting. Tot nu toe hebben er 4 positief gereageerd. 
 
VARnws die voornamelijk in Leidsche Rijn in oplage 66.000 verschijnt 
begrijp de beweegredenen van de gemeente helemaal en staat er 
sympathiek tegenover.  
DUIC gaat er vanuit dat het hen niet treft omdat zij niet via brievenbussen 
maar d.m.v. bakken in winkels (oplage 50.000) verspreiden. 
Stadsblad Utrecht heeft meerdere uitnodigingen per mail gehad maar daar 
is nog niet op gereageerd. 
Kleinere wijkkranten zoals  Oostkrant, binnenstadskrant, Dreefnieuws, 
NoorsWester, etc vallen onder de uitzonderingen en mogen straks dus nog 
steeds bezorgd worden als er geen sticker zit. En natuurlijk ook bij de 
Nee/Ja sticker. 
 

 Beperkt de gemeente met deze maatregel (minder beschikbaarheid van 
huis-aan-huisbladen) de persvrijheid? 
 
Nee. De krant kan nog steeds gemaakt en verspreid worden bij de 
huishoudens die aangeven hier prijs op te stellen.  
 

Wordt het voor 
huis-aan-
huisbladen 
hierdoor financieel 
moeilijk om te 
overleven? 

Volgens ons niet. Mogelijk zullen de oplages wat verminderen, afhankelijk 
van hoe trouw hun lezers zijn. De drempel om een JA/Ja of Nee/Ja sticker te 
plakken is laag. De mensen die hun hah krant niet missen lazen deze 
waarschijnlijk toch al nauwelijks of niet. Het aantal lezers van de 
advertenties zal volgens onze inschatting weinig veranderen, waarmee de 
waarde als advertentiemedium ook weinig verandert. 



 
 
Hoe informeert de 
gemeente haar 
inwoners? 
 

We ontwikkelen helder en herkenbaar beeldmateriaal dat we gebruiken voor 
onze website en social media kanalen. Met een persbericht vragen we 
aandacht in lokale media. Ook adverteren we in huis-aan-huiskranten en 
online en verstrekken we informatie via de digitale nieuwsbrieven van de 
wijkbureaus. Duizenden huishoudens gebruiken de afvalwijzerapp. Ook die 
zetten we in. Verder zorgen we dat ons Klantcontactcentrum telefonische 
vragen goed kan beantwoorden. We ontwikkelen een poster voor 
buurthuizen, wijkbureau’s, supermarkten en seniorencomplexen.  
 

 
 
In zijn algemeenheid: 
https://www.utrecht.nl/op-de-hoogte-blijven/ 
 

 
Hoe informeert de 
gemeente moeilijk 
bereikbare 
doelgroepen? 
 

Door in te zetten op een mix aan communicatiemiddelen en -kanalen die in 
verschillende vormen, op verschillende momenten en plaatsen en bij 
herhaling, onder de aandacht van diverse doelgroepen worden gebracht. 
Met wel steeds dezelfde, heldere boodschap in woord en beeld.  
 
Om deze bovenstaande vragen goed te kunnen beantwoorden staat een 
aantal vragen nog uit: 

• Welke kanalen gebruikt de gemeente nu voor deze doelgroepen? 
(contact opgenomen met Dominique Simoffer, 
communicatieadviseur van Gastvrij Utrecht) 

• Zijn er andere opdrachtgevers bij de gemeente die adverteren in 
huis-aan-huiskranten? 

• Kunnen onze contractanten ook ongeadresseerde brieven bezorgen 
bij alleen de huishoudens zonder sticker? (circa 60k huishoudens) 

 
 

https://www.utrecht.nl/op-de-hoogte-blijven/




Toelichting op wijziging in de  Afvalstoffenverordening Utrecht 2010 (opt‐in systeem – ja/ja 

stickers) 

Artikel 23a Verbod ongeadresseerd drukwerk 

Dit artikel heeft als doel de hoeveelheid ongeadresseerd drukwerk terug te brengen en levert een 

aanzienlijke papierbesparing en milieubesparing op. 

Dit artikel bevat een zogenaamd opt‐in systeem, waarbij er geen ongeadresseerd drukwerk huis‐aan‐

huis meer mag worden verspreid, tenzij een bewoner of gebruiker dit expliciet aangeeft. Een 

bewoner of gebruiker kan kenbaar maken ongeadresseerd drukwerk wel te willen ontvangen door 

het aanbrengen van een sticker op of direct naast de brievenbus, althans goed zichtbaar voor de 

bezorger. Er zijn verschillende varianten mogelijk van deze sticker. Indien iemand wel 

reclamedrukwerk en huis‐aan‐huisbladen wenst te ontvangen is daar een JA/JA sticker voor 

beschikbaar. 

Indien een bewoner/gebruiker geen reclamedrukwerk maar wel huis‐aan‐huisbladen wenst te 

ontvangen is daar een NEE/JA sticker voor beschikbaar. 

In lid 2 worden uitzonderingen vermeld op het verbod. Onder deze uitzonderingen vallen 

bijvoorbeeld berichten, mededelingen en inlichtingen van feitelijke aard. Hierbij valt te denken aan 

gemeenteberichten over voorkomende werkzaamheden in de omgeving. Dit heeft een inlichtend of 

voorlichtend karakter. Ook berichten van andere instanties kunnen hieronder vallen, bijvoorbeeld 

van nutsbedrijven, vervoersbedrijven, etc.  

Dit verbod is tevens niet van toepassing op ongeadresseerd drukwerk dat kan worden geschaard 

onder artikel 7 Grondwet. Dit verbod beoogt vanzelfsprekend niet om fundamentele rechten  te 

beperken.  Onder deze categorie vallen onder meer (maar niet uitsluitend) politieke pamfletten, 

religieuze pamfletten, etc. 

 



   

  
  

   
     

  
  

     

   

  

                 
              

             
                   

          

                
                

                 
                   

     
                  
              

               

                  
                    

              

              
             
                 

        
                

                   

               
                
       





Nieuw opt-in systeem zet lokale nieuwsvoorziening onder druk 
 
Datum: 28 juni 2019 
 
Opsteller: hoofdredacteuren Utrechtse wijkkranten 
 
 
Aan de gemeenteraad van Utrecht, 
 
De hoofdredacteuren van elf Utrechtse wijkkranten met een gezamenlijke oplage van 110.000 zijn 
bezorgd over de mogelijk negatieve gevolgen voor de lokale nieuwsvoorziening en sociale cohesie in 
de wijken mocht het aangekondigde ‘Opt-In Systeem Ongeadresseerd Drukwerk’ ongewijzigd 
worden ingevoerd.  
 
Zij onderschrijven daarom de zienswijze die Stichting Oostkrant in week 25 van dit jaar per brief 
verspreidde onder raadsleden, fracties en betreffende wethouders. De brief is als bijlage gevoegd bij 
dit bericht. 
 
Ook scharen zij zich achter de aanbevelingen om: 
 
1) de definitie van lokale wijkberichten aan te passen en maximaal 15% reclame toe te staan; 
 
2) de uitzonderingspositie door te trekken naar NEE-NEE stickers, opdat wijkkranten bezorgd 
kunnen worden bij álle bewoners van een wijk, met dien verstande dat zij die de krant niet wensen te 
ontvangen dit makkelijk kunnen aangeven per mail of via de website van een wijkkrant. 
 
 
Mens en wijk 

 
Oplage: 15.000 
 

Zuidwester 
 

Oplage: 10.000 
 

Oostkrant 
 

Oplage 14.000 

Votulastkrant 
 

Oplage: 5.800 
 

Leidsche Rijn Magazine 
 

Oplage: 15.000 

Hallo! Lunetten 
 

Oplage: 6.000 
 

Dreefnieuws 
 

 

Wijkkrant Wittevrouwen 
 

Oplage: 4.400 
 

De Noordwester 
 

Oplage: 11.000 

Tuindorp-Oost 
 

Tesser Oplage: 3.200 
 

Binnenstadskrant 
 

Oplage: 10.000 

 

 
 
Meer informatie: 

 
 



Bijlage: 
Brief verstuurd naar Burgemeester & Wethouders van Utrecht en Raad van de gemeente Utrecht 
d.d. 18 juni 2019 
Afzender:	Stichting	Oostkrant	
 
 
Geacht College,  
Geachte leden van de Gemeenteraad, 
 
We zijn op de hoogte van het voorstel over de invoering van de JA-JA sticker per 1 januari 2020, dat 
op 18 juli in de raad wordt behandeld. Het betreft een wijziging Afvalstoffen Verordening. Graag 
brengen we het volgende onder uw aandacht. 
 
Wij zijn bestuur en redactie van de Oostkrant, een wijkkrant die in een oplage van 14.000 
exemplaren 4 maal per jaar wordt verspreid in Utrecht Oost. De krant wordt uitgegeven op niet-
commerciële basis door de Stichting Oostkrant. Redactie en bestuur bestaan uitsluitend uit 
vrijwilligers uit de wijk. De voornaamste kosten van de krant worden gemaakt voor professionele 
vormgeving, drukwerk en verspreiding. Deze kosten worden gedekt door een bijdrage uit het 
Initiatievenfonds en advertenties van ondernemers uit de wijk. We werken samen met 
maatschappelijk en cultureel centrum Podium Oost, waarmee we onder andere de kosten voor 
bezorging delen. In de 9 jaar van het bestaan van de Oostkrant heeft zij een steeds grotere plek 
veroverd in de wijk, en levert ze een bijdrage aan sociale cohesie en informatie over de wijk.  
 
Bron van lokaal nieuws 
Wij begrijpen het belang van het beleid en de invoering van de JA-JA sticker, om zo de hoeveelheid 
papieren afval te reduceren. We zijn ervan overtuigd dat online uitingen veel papieren media kunnen 
vervangen. Een wijkkrant is onzes inziens een uitzondering. Zo laat een onderzoek (zie bijlage) naar 
nieuwsgaring door wijkbureau Oost in 2017 zien dat de Oostkrant door bewoners gezien wordt als 
belangrijke bron van lokaal nieuws. De kracht van de Oostkrant ligt in de huis-aan-huis bezorging bij 
álle 33.000 bewoners in de wijk ongeacht de sticker op de brievenbus. Zolang de Oostkrant bestaat 
heeft slechts één wijkbewoner aangegeven de Oostkrant niet te willen ontvangen. 
 
Uitzondering  
Wij hebben begin dit jaar per brief aan wethouder Klein (later doorgestuurd naar wethouder 
Verschuren) gevraagd om de positie van wijkkranten te waarborgen in de voorgestelde wijziging 
door met name een onderscheid te maken tussen enerzijds commerciële huis-aan-huisbladen en 
anderzijds wijkkranten gemaakt door en voor bewoners. 
 
We zijn verheugd dat in het voorstel 11574 van 7 mei 2019 voor een aangepaste Afvalstoffen 
Verordening (beslispunt 3.1. op pagina 7) een uitzondering is gemaakt voor zogenoemde ‘sub lokale 
nieuwsgerichte wijkberichten’.  In deze Verordening is dat gedefinieerd als: ‘een ongeadresseerd blad 
dat met een frequentie van maximaal enkele keren per jaar gratis huis aan huis wordt verspreid in 
één wijk of buurt en waarvan de inhoud bestaat uit informatie over en nieuws uit het eigen 
spreidingsgebied, niet zijnde reclame of aanprijzing, en die op niet commerciële basis wordt 
uitgegeven door een stichting, vereniging of wijkraad’.  
Volgens dit voorstel mag een wijkkrant als de Oostkrant gelukkig nog steeds bezorgd worden in 
brievenbussen zonder sticker (en uiteraard die met NEE-JA en JA-JA stickers). 
 
Bezwaren 
Ondanks deze gecreëerde uitzonderingspositie ziet de Oostkrant nog twee problemen: 
 
a) de Oostkrant heeft adverteerders (winkeliers en ondernemers gevestigd in de wijk) die ingeval van 
de Oostkrant voor een belangrijk deel bijdragen in de kosten van de krant. De afhankelijkheid van 
subsidies (initiatievenfonds) is daardoor beperkt. Als volgens het nieuwe stickerbeleid de Oostkrant 
door brievenbussen zonder sticker wil, dan moeten advertenties plaatsmaken. Er zou dan een veel 



groter beroep op het initiatievenfonds gedaan moeten worden, daar waar het initiatievenfonds juist 
steeds vaker eist dat initiatieven een tweede geldstroom ontwikkelen (zoals advertenties).  
 
b) naar schatting heeft een derde van de huishoudens in Oost een NEE-NEE sticker, een aantal dat 
wellicht stijgt bij invoering nieuw stickerbeleid. Volgens het gemeentelijke voorstel mag een wijkkrant 
(ook zonder reclame) daar niet meer door de bus. Mogelijk opteren veel bewoners voor een NEE-JA 
of JA-JA sticker om de Oostkrant toch te blijven ontvangen. Daardoor ontvangen ze alsnog de veelal 
ongewenste commerciële huis-aan-huisbladen, wat de beoogde afvalbesparing deels teniet zou doen.  
Aan de andere kant plakken of houden bewoners een NEE-NEE-sticker in de veronderstelling dat ze 
de Oostkrant tóch wel ontvangen, omdat zij de Oostkrant niet als commerciële huis-aan-huiskrant 
zien. Zij missen dan hun belangrijkste bron van buurtnieuws.  
 
 
Voorgestelde aanpassing 
De Oostkrant pleit er daarom voor om: 
 
1) de definitie van sub lokale wijkberichten aan te passen en maximaal 15% reclame toe te staan; 
 
2) de uitzonderingspositie door te trekken naar NEE-NEE stickers, opdat de wijkkrant bezorgd kan 
worden bij álle bewoners van de wijk. Uiteraard mogen zij die de krant niet wensen te ontvangen dat 
aangeven per mail of via de website van de Oostkrant (wat nu al het geval is). 
 
 
We wachten in spanning op uw besluit, 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 

	
	
	
	
	
Bijlage:	uitkomst	bewonersenquête	door	wijkbureau	Oost	@2017	
	

	



 
Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, Gemeente Utrecht 

(opt‐in systeem, ja/ja stickers) 

De raad van de  gemeente Utrecht, 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 mei 2019, nummer .. 

Gelet op het bepaalde in artikel  149 van de Gemeentewet en  Hoofdstuk 10, artikel 10.23 van de 

Wet Milieubeheer; 

Besluit 

 
 vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010: 

 

Artikel I 

Artikel 2:7, lid 3 vervalt 

Artikel II Citeerartikel 

Deze verordening kan worden aangehaald als:  “Verordening tot wijziging van de Algemene 

plaatselijke verordening Utrecht 2010, Gemeente Utrecht (opt‐in systeem, ja‐ja stickers)” 

Artikel III Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Utrecht gehouden op …. 

De voorzitter,            De griffier, 

 

 



Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2010 (opt-in systeem - ja/ja 
stickers) 

De raad van de  gemeente Utrecht 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 mei 2019, nummer .. 

Gelet op het bepaalde in artikel  149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 10, artikel 10.23 van de Wet 
Milieubeheer;   

Besluit 

Vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2010 

Artikel I 

Aan artikel 1 Begripsomschrijvingen wordt toegevoegd  

lid m: 

Ongeadresseerd drukwerk: drukwerk dat gratis huis-aan-huis verspreid wordt zonder vermelding van 
adres of postbus en woonplaats van de ontvanger, waaronder in elk geval wordt verstaan 
reclamedrukwerk en huis-aan-huis bladen; 

Reclamedrukwerk: Reclamedrukwerk of samples die gratis huis-aan-huis worden verspreid zonder 
vermelding van naam, adres of postbus en woonplaats van de ontvanger; 

Huis-aan-huisblad: ongeadresseerd blad dat met een vaste frequentie gratis huis aan huis wordt 
verspreid in een geografisch beperkt gebied, daarbij de indeling van de gemeente volgend en 
waarvan  de inhoud bestaat uit informatie over en nieuws uit het eigen verspreidingsgebied, niet 
zijnde reclame. 

Artikel II 

 Ingevoegd wordt  

Artikel 23a Verbod ongeadresseerd drukwerk 

1.       Het is verboden ongeadresseerd drukwerk  te bezorgen of te laten bezorgen bij een woning, 
bedrijf of woonschip, tenzij de bewoner of gebruiker daarvan expliciet kenbaar heeft gemaakt dit wel 
te willen ontvangen. 

2.       Uitgezonderd van het in lid 1 genoemde verbod zijn: 

a.       Drukwerk met als uitsluitend/primair doel het geven van feitelijke informatie zonder 
aanprijzing; 

b.       Sublokale nieuwsgerichte wijkberichten. 

Artikel III.  

Aan Artikel 24 Strafbepaling wordt toegevoegd 



Artikel 23a Verbod ongeadresseerd drukwerk 

Artikel IV Citeerartikel 

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening tot wijziging van de 
Afvalstoffenverordening Utrecht 2010 (opt-in systeem/ja-ja stickers)” 

Artikel V Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Utrecht gehouden op …. 

De voorzitter,      De griffier, 
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Aan Burgemeester en Wethouders van Utrecht  
Raad van de gemeente Utrecht 
 

Utrecht, 24 juni 2019 
 
Geacht College, 
Geachte leden van de Gemeenteraad, 
 
 
We zijn op de hoogte van het voorstel over de invoering van de JA-JA sticker voor 
ongeadresseerde post per 1 januari 2020, dat op 18 juli in de raad wordt behandeld. Het 
betreft een wijziging Afvalstoffen Verordening. Graag brengen we het volgende onder uw 
aandacht. 
 
Wij zijn bestuur en redactie van buurtkrant De Noordwester. Onze krant wordt vier maal 
per jaar huis aan huis verspreid in de wijken Ondiep en Pijlsweerd en heeft een oplage 
van 11.000 exemplaren (zo’n 20.000 potentiele lezers). De krant wordt uitgegeven op 
niet-commerciële basis door Stichting Buurtkrant De Noordwester. Redactie en bestuur 
bestaan uitsluitend uit vrijwilligers uit de wijken. De voornaamste kosten van onze krant 
worden gemaakt voor drukwerk en verspreiding. (Hoofd)redactie en vormgeving worden 
bij onze krant niet betaald, in tegenstelling tot bij onze collega buurtkranten. De kosten 
van De Noordwester worden gedekt door een bijdrage uit het Initiatievenfonds en enkele 
advertenties van ondernemers uit de wijk. Adverteerders die wij hebben geworven om 
hiermee de aanspraak op het Initiatievenfonds zo beperkt mogelijk te houden, een 
voorwaarde van de gemeente tijdens de oprichting van De Noordwester. 
 
In de bijna vier jaar van het bestaan heeft De Noordwester een steeds grotere plek 
veroverd in de wijk, en levert ze een bijdrage aan sociale cohesie en informatie over de 
wijk. De krant is in het leven geroepen omdat er, gezien de demografie van de wijken 
Ondiep en Pijlsweerd, een sterke behoeft bestond aan een papieren krant.  
 
Wij begrijpen het belang van het beleid en de invoering van de JA-JA sticker, om zo de 
hoeveelheid papierafval te reduceren en dat online veel papier kan vervangen. Een 
wijkkrant is naar onze mening echter een uitzondering. De Noordwester is, als gezegd, 
opgericht op verzoek van vele buurtbewoners die na het afschaffen ervan, de gedrukte 
nieuwsvoorziening uit en over hun buurt misten. En daar ligt ook juist de kracht van De 
Noordwester. Huis-aan-huis ontvangen ongeveer 20.000 bewoners van de wijken de 
krant ongeacht de sticker op de brievenbus. Sinds het bestaan van De Noordwester 
hebben twee (!) bewoners aangegeven de krant niet te willen ontvangen.  
 
Onze collega’s van de Oostkrant hebben begin dit jaar per brief aan de wethouder 
gevraagd om de positie van wijkkranten te waarborgen in de voorgestelde wijziging door 
met name een onderscheid te maken tussen enerzijds commerciële huis-aan- huisbladen 
en anderzijds wijkkranten gemaakt door en voor bewoners. We zijn verheugd dat in het 
voorstel 11574 van 7 mei 2019 voor een aangepaste Afvalstoffen Verordening 
(beslispunt 3.1. op pagina 7) een uitzondering is gemaakt voor zogenoemde ‘sub-lokale 
nieuwsgerichte wijkberichten’. In deze Verordening is dat gedefinieerd als: ‘een 
ongeadresseerd blad dat met een frequentie van maximaal enkele keren per jaar gratis 
huis aan huis wordt verspreid in één wijk of buurt en waarvan de inhoud bestaat uit 
informatie over en nieuws uit het eigen spreidingsgebied, niet zijnde reclame of 
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aanprijzing, en die op niet commerciële basis wordt uitgegeven door een stichting, 
vereniging of wijkraad’. 
 
Volgens dit voorstel mag een wijkkrant als De Noordwester gelukkig nog steeds bezorgd 
worden in brievenbussen zonder sticker (en uiteraard die met NEE-JA en JA-JA stickers). 
 
 
Ondanks deze gecreëerde uitzonderingspositie ziet ook De Noordwester nog enkele 
problemen: 

• De Noordwesters heeft enkele adverteerders. Deze adverteerders komen uit de 
wijken of zijn daarbij betrokken, hierdoor maken wij minder grote aanspraak op 
het Initiatievenfonds. Als volgens het nieuwe stickerbeleid De Noordwester door 
brievenbussen zonder sticker wil, dan moeten advertenties plaatsmaken. Er zou 
dan een groter beroep op het initiatievenfonds gedaan moeten worden. 

• Een groeiend aantal bewoners van Noordwest heeft een NEE-NEE sticker. Volgens 
het gemeentelijke voorstel mag een wijkkrant (ook zonder reclame) daar niet 
meer door de bus. Mogelijk opteren veel bewoners voor een NEE-JA of JA-JA 
sticker om De Noordwester toch te blijven ontvangen. Daardoor ontvangen ze 
alsnog de veelal ongewenste commerciële huis-aan- huisbladen, wat de beoogde 
afvalbesparing deels teniet zou doen. 

• Aan de andere kant plakken of houden bewoners een NEE-NEE-sticker in de 
veronderstelling dat ze De Noordwester toch wel ontvangen, omdat zij de krant 
niet als commerciële huis- aan-huiskrant zien. Zij missen dan hun belangrijkste 
bron van buurtnieuws. 

• De redactie van De Noordwester vreest voor het voortbestaan van de krant 
wanneer deze plannen worden doorgevoerd. Het kost vooral de vormgeving en 
hoofdredactie nu al zo veel tijd (waar geen vergoeding tegenover staat), dat de 
krant produceren voor een handvol lezers geen optie is. 

• Daarnaast	zijn	wij	van	mening	dat	dit	beleid	vanuit	de	gemeente	bekeken	
economisch	gezien	ook	niet	verstandig	is.	Om	de	kranten	te	laten	
voortbestaan,	moet	er	meer	geld	naar	toe	(want	minder	of	geen	
adverteerders)	terwijl	de	lezersgroep	drastisch	wordt	beperkt.	Het	is	wel	zo	
dat	druk-	en	verspreidkosten	zullen	dalen,	maar	dat	zal	wellicht	minder	zijn	
dan	verwacht,	want	offset	drukken	heeft	hoge	opstartkosten	en	bij	het	
verspreiden	moeten	nog	steeds	alle	straten	gelopen	worden,	maar	moet	er	
extra	gelet	worden	op	de	stickers.	

 
Voorgestelde aanpassing 
De Noordwester pleit er daarom voor om: 
1) de definitie van sub-lokale wijkberichten aan te passen en maximaal 15% reclame toe 
te staan (ter info: de advertenties in De Noordwester beslaan slechts zo’n 5 procent);  
2) de uitzonderingspositie door te trekken naar NEE-NEE stickers, opdat de wijkkrant 
bezorgd kan worden bij alle bewoners van de wijk. Uiteraard mogen zij die de krant niet 
wensen te ontvangen dat aangeven per mail of via de website van De Noordwester. 
 
Wij wachten uw besluit bezorgd, maar vol goede hoop af. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
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: Drukwerk van vrijwilligers- en niet commerciële organisaties, waaronder ook politieke 
partijen, valt niet onder de definitie ‘ongeadresseerd drukwerk’. De gemeente kiest voor dit 
onderscheid omdat de huis-aan-huisbladen en pamfletten een belangrijke functie voor onder 
meer de nieuwsverspreiding op lokaalniveau en de sociale cohesie in de buurt hebben. 
Daarbij hebben deze bladen een lage frequentie. 
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BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN 2019, 
NUMMER 124 
 
 
Datum 2 juli 2019 
Van College B&W 
Behandeld door  
Doorkiesnummer  
E-mailadres  
Kenmerk 6301508 
Beleidsveld Circulaire economie 
 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Hierbij ontvangt u de  beantwoording van de schriftelijke raadsvragen jaargang 2019 nummer 124 van 
Martijn van Dalen, VVD van 6 juni 2019 over over Ja/Ja en Ja/Nee stickers voor huis-aan-huisbladen? 
De gestelde vragen zijn hieronder bijgevoegd. 
 
Vraag 1 
In hoeverre vindt het college het bestaan van huis-aan-huisbladen in Utrecht belangrijk? 
Antwoord 1 
 
Wij vinden het van belang dat de bewoners van Utrecht vrije toegang hebben tot de nieuwsbron van 
hun keuze. De huis-aan-huisbladen worden door veel bewoners gelezen en vormen daarmee een 
belangrijke bron van informatievoorziening. Bewoners dienen in het toekomstige systeem zelf aan te 
geven dat ze huis-aan-huisbladen willen ontvangen.  
 
Vraag 2 
Wat is de verwachting over het aantal woningen/brievenbussen dat actief de Ja/Ja en Ja/Nee (Nee/Ja) 
stickers heeft? Waar is dat op gebaseerd? 
Antwoord 2: 
Uit een in april 2018 gehouden stickertelling op straat en uit een peiling via het Bewonerspanel in 
maart 2018 bleek het volgende: 48% van de brievenbussen heeft geen sticker, circa 28% heeft een 
Nee/Ja sticker en circa 24% heeft een Nee/Nee sticker.  
Van de panelleden die op dit moment geen sticker hebben denkt 49% de toekomstige Ja/Ja sticker wel 
of misschien te gaan gebruiken. 
Meer informatie hierover staat in het Raadsvoorstel bij Argumenten 1.3 en 2.3 en ook bij 
Kanttekeningen 1.1 en 1.3 ( zie agendapunt 10 via deze link : 
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Utrecht/f5d8c7cb-f403-4cfe-af17-b24f4dd77e4b ) en in het 
“Bewonerspanel Maartpeiling 2018 Reclamefolders” , zie utrecht.nl/onderzoek. 
 
 
 
Vraag 3 
In hoeverre heeft het college rekening gehouden met het mogelijk verkleinen van het aantal 
woningen/brievenbussen en de gevolgen daarvan voor huis-aan-huisbladen bij de opt-in regeling? 
Waar blijkt dat uit? 



Antwoord 3: 
We nemen aan dat u bedoelt te vragen : “In hoeverre heeft het college rekening gehouden met de 
gevolgen van het mogelijk kleiner worden van de oplage van huis-aan-huisbladen als gevolg van de 
opt-in regeling?”. 
 
Het voornaamste doel van dit voorstel is besparing van papier, inkt en transport door minder 
ongevraagd en ongeadresseerd drukwerk in Utrechtse brievenbussen. Dus ja, daarmee hebben we 
zeker rekening gehouden want huis-aan-huisbladen vormen met circa 36 kg per jaar per brievenbus 
het grootste aandeel in ongeadresseerd drukwerk.  
Meer informatie over de mogelijke gevolgen voor deze bladen staan in het voorstel bij de 
Kanttekeningen 2.2 en 2.3. 
 
 
Vraag 4 
Hoe zorgt het college ervoor dat de informatieverschaffing die nu via huis-aan-huisbladen plaatsvindt 
in de toekomst gaat plaatsvinden? 
Antwoord 4 
Het raadsvoorstel leidt niet tot wijzigingen in de informatieverschaffing via huis-aan-huisbladen vanuit 
de gemeente. Informatie over gemeentelijke bekendmakingen gaat primair digitaal via 
officielebekendmakingen.nl. Daarnaast zijn gemeentelijke bekendmakingen op papier in te zien op het 
Stadskantoor en in bibliotheken.  Indien daarvoor gekozen wordt blijft het gewoon mogelijk om 
besluiten en plannen ook nog in huis-aan-huisbladen te publiceren.  
 
 
Vraag 5 
Wat vinden ondernemers/winkeliers en organisatoren van evenementen van het mogelijk verdwijnen 
van huis-aan-huisbladen? In hoeverre is er contact geweest met uitgevers van huis-aan-huisbladen en 
wat vinden zij hiervan? 
Antwoord 5 
Wij verwachten niet dat huis-aan-huisbladen als gevolg van dit voorstel zullen verdwijnen, noch 
hebben wij dergelijke signalen ontvangen.  
Er is tot op heden met 4 grote lokale kranten en 3 wijkkranten persoonlijk contact geweest Zij 
begrijpen het doel van het voorstel en zien naast een mogelijke oplagevermindering ook kansen. Zoals 
een betere afweging per artikel wat digitaal en wat op papier gepubliceerd wordt en het helpen 
oplossen van het tekort aan bezorgers. 
Een krant gaf aan een goede band met haar lezers en adverteerders te hebben en te verwachten dat het 
nieuwe opt-in systeem niet tot lagere advertentie inkomsten zou leiden. Ontvangers die nu de 
papieren krant niet of nauwelijks lezen zullen namelijk ook de advertenties niet of nauwelijks lezen.  
 
Vraag 6 
Voor een aantal huis-aan-huisbladen, zoals UITladder Leidsche Rijn, is er onduidelijkheid in hoeverre 
zij wel bij een Ja/Nee (Nee/Ja) sticker mogen bezorgen. 
Wat gaat het college eraan doen om hier duidelijkheid over te verschaffen richting alle huis-aan-
huisbladen? Wanneer gaat dat plaatsvinden? 
 
Antwoord 6 
Na het Raadsbesluit van 18 juli 2019 staat vast of de nieuwe regeling (per 1 januari 2020) ingevoerd 
wordt, inclusief uitzonderingen en eventuele aanvullingen vanuit de Raad. Na de zomervakantie wordt 
een communicatiecampagne uitgerold om zowel bewoners, huis-aan-huisbladen, adverteerders als 
verspreiders actief te informeren. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Utrecht, 

 

  



 
 
de secretaris, 

 
 
de burgemeester, 

 
  



 
 

 
 

 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Ja/Ja en Ja/Nee stickers voor huis- aan- huisbladen? 
Vragen van Martijn van Dalen, VVD 

(ingekomen op 6 juni 2019) 
 
 
In Utrecht komen vanaf 2020 Ja/Ja stickers. Alleen dan mag reclamedrukwerk door de brievenbus 
gegooid worden: de zogenaamde opt-in regeling. Dat scheelt bewoners veel ongewenst 
reclamedrukwerk en daarmee ook het zoveelste loopje naar de papiercontainer. Op zich goed, maar de 
VVD maakt zich wel zorgen over de gevolgen voor huis-aan-huisbladen. 
 
Huis-aan-huisbladen verstrekken gratis nieuws en informatie over bijvoorbeeld evenementen in (een 
gedeelte van) Utrecht. De drukkosten worden veelal betaald door reclame-inkomsten van advertenties. 
Als deze huis-aan-huisbladen niet meer standaard huis-aan-huis bezorgd mogen worden, maar alleen 
bij Ja/Ja en Ja/Nee (Nee/Ja) stickers, dan kan het zijn dat de oplage van de huis-aan-huisbladen zo 
klein wordt, dan deze mogelijk ophouden te bestaan. Dat zorgt er ook voor dat de vele scholieren die 
deze huis-aan-huisbladen bezorgen, geen bijbaan meer hebben. 
 

1. In hoeverre vindt het college het bestaan van huis-aan-huisbladen in Utrecht belangrijk? 
2. Wat is de verwachting over het aantal woningen/brievenbussen dat actief de Ja/Ja en Ja/Nee 

(Nee/Ja) stickers heeft? Waar is dat op gebaseerd? 
3. In hoeverre heeft het college rekening gehouden met het mogelijk verkleinen van het aantal 

woningen/brievenbussen en de gevolgen daarvan voor huis-aan-huisbladen bij de opt-in 
regeling? Waar blijkt dat uit? 

4. Hoe zorgt het college ervoor dat de informatieverschaffing die nu via huis-aan-huisbladen 
plaatsvindt in de toekomst gaat plaatsvinden? 

5. Wat vinden ondernemers/winkeliers en organisatoren van evenementen van het mogelijk 
verdwijnen van huis-aan-huisbladen? In hoeverre is er contact geweest met uitgevers van 
huis-aan-huisbladen en wat vinden zij hiervan? 

 
Voor een aantal huis-aan-huisbladen, zoals UITladder Leidsche Rijn, is er onduidelijkheid in hoeverre 
zij wel bij een Ja/Nee (Nee/Ja) sticker mogen bezorgen. 
 

6. Wat gaat het college eraan doen om hier duidelijkheid over te verschaffen richting alle huis-
aan-huisbladen? Wanneer gaat dat plaatsvinden? 
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Kuik, Deborah van

Van:
Verzonden: dinsdag 28 mei 2019 10:14
Aan:
CC:
Onderwerp: Ja/Ja sticker vanaf 1-1-2020
Bijlagen: Bestuursadvies-raadsvoorstel opt-in systeem ongeadresseerd drukwerk in Babs 

2-5-2019.pdf; pdf wijziging Afvalstoffenverordening opt-in systeem ja-ja 
stickers.pdf; Toelichting+op+wijziging+in+de++Afvalstoffenverordening+Utrecht+
2010+(bijlage+bij+bestuursadvies)Babs 2-5-2019.pdf

Geachte mevrouw  
 
Via raadslid  ontvingen wij op zondag 19 mei uw vragen over het nieuwe opt-in systeem 
voor ongeadresseerd drukwerk. Omdat beantwoording van een vraag van een raadslid interne 
afstemming behoeft duurde het even voordat wij u konden antwoorden. 
 
Uw vragen zijn naar wij begrijpen gebaseerd op een kort krantenbericht. Het complete raadsvoorstel 
bevat veel meer informatie, argumenten en kanttekeningen en u zult op veel van uw vragen daar al 
het antwoord vinden. Omdat het raadsvoorstel inmiddels openbaar is zenden wij dit hierbij en 
verwijzen hier naar indien van toepassing. 
 
We hebben voor het overzicht enkele vragen samengevoegd: 
 
 
Vraag: 
Wanneer mag Huis aan Huisblad wel? 
Klopt het dat ik Nee/Ja optie mis? Deze optie bestaat nu namelijk wel. 
 
Antwoord : Huis‐aan‐huisbladen mogen wel bezorgd worden als: 

 er een Nee/Ja sticker op de brievenbus zit, deze optie blijft dus, net zoals nu, bestaan 

 er een Ja/Ja sticker op de brievenbus zit, die straks nieuw beschikbaar gaat komen 

 er zijn ook uitzonderingen op de nieuwe regeling, zie hiervoor de aangepaste Afvalstoffenverordening 
U kunt in de bijlagen de Verordeningen en de toelichting lezen. 
 
 
Vraag: 
Is er gedacht aan: 
Bewoners hebben juist aangegeven (in wijkraadpleging van paar jaar geleden) dat zij verzamelde geprinte media het 
fijnste vinden voor informatie. Dus wel Huis aan Huis kranten en UITladder en niet losse flyers en losse websites. 
 
Antwoord:  Bewoners mogen en kunnen ook straks nog steeds geprinte media ontvangen, inclusief huis‐aan‐
huisbladen en de UITladder. Ze dienen dan alleen een sticker te plakken als ze die nog niet hebben. Uit onderzoek in 
Utrecht blijkt dat 52% al een sticker heeft. Dus men weet ook nu al de sticker goed te vinden indien men wel of juist 
niet dergelijke ongeadresseerde post wil ontvangen. 
In de argumenten 1.1 tot 1.4 van het voorstel kunt u lezen waarom wij juist wel voor dit systeem kiezen. 
 
 
Vraag: 
Is er gedacht aan: 
Er op beschikbare flyer locaties (zoals bibliotheken, scholen, wachtkamers) er nog meer losse flyers komen te liggen. 
Want de ondernemers/organisaties willen toch graag bewoners informeren. En print is beklijvender dan online. 
Ook merk ik dat mijn 15% en alle andere flyers (wat dus op flyerlocaties ligt om mee te nemen), veel lastiger thuis op 
de tafel komt, dan huis in Huis.  Bewoners worden echt minder goed geïnformeerd. 
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Van:
Verzonden: donderdag 6 september 2018 13:13
Aan:
Onderwerp: Wijkkranten bij opt-in

Beste  ,  
 
Nav de raadsbrief over het opt‐in systeem, bereikte mij de vraag hoe om te gaan met wijkkranten. In mijn optiek vallen 
die in de categorie h‐a‐h bladen en mogen die dus niet meer bezorgd worden op deuren waar géén sticker op zit. Hoe 
kijken jullie daar tegen aan?  
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
Contact 
E‐mail:   
Telefoon:

 
utrecht.groenlinks.nl 
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Hoofddorp, 21 december 2018 
 
 
Met een optimaal opt-out systeem realiseren we samen de VANG recycle-doelstellingen 

 
In een aantal gemeenten klinkt vanuit de politiek de roep voor de invoering van een ‘JA-sticker’. Met 
deze sticker kunnen bewoners op hun brievenbus aangeven dat ze ongeadresseerd reclamedrukwerk 
willen ontvangen. Amsterdam heeft de JA-sticker per 1 januari 2018 ingevoerd. Alle overige 
gemeenten gebruiken nog steeds het opt-out systeem (‘NEE-sticker’), waarmee bewoners kunnen 
aangeven dat ze geen folders willen ontvangen. Dit systeem werd in 1992 in Nederland ingevoerd en 
heeft momenteel een landelijk dekkingspercentage van gemiddeld 26% waarbij steden een veel 
hoger percentage van brievenbussen met een sticker kennen dan de provincies. Het zelfregulerende 
systeem bespaart daarmee jaarlijks zo’n 70 kiloton kg papier reclamefolders en 14 kiloton papier 
huis-aan-huisbladen. Daarnaast is de papieren folder zoals we die kennen het toonbeeld van 
circulariteit: de gemiddelde folder wordt zeven keer opnieuw gebruikt voordat er karton van wordt 
gemaakt. 

 
Pleitbezorgers van de JA-sticker zien de invoering als een eenvoudige manier om recycling-doelen te 
halen (waaronder het percentage papier in restafval). Ondanks het feit dat dit een onjuiste conclusie 
is, wordt invoering van de JA-sticker als gevolg van de positieve beeldvorming steeds meer een doel 
op zich. En dat is jammer, want invoering van het systeem moet geen doel op zich zijn.  

 
Twee vragen liggen aan de basis van het behalen van recycle-doelstellingen en het tegengaan van 
papierverspilling: 1) hoe kunnen we samen voorkomen dat ongewenst drukwerk wordt verspreid? 
Anders gezegd: hoe zorgen wij ervoor dat burgers die geen reclamefolders en huis-aan-huisbladen 
meer willen ontvangen actie ondernemen om ervoor te zorgen dat deze folders en huis-aan-
huisbladen niet meer in hun brievenbus bezorgd worden. Het antwoord op deze vraag ligt bij het 
activeren van de consument die niet de moeite wil nemen om een NEE-sticker te plakken. 
Verspreiders, retailers en gemeenten moeten er samen voor zorgen dat deze consument een sticker 
op zijn brievenbus plakt. De tweede vraag luidt: hoe kunnen we er samen voor zorgen dat burgers 
bewuster omgaan met het scheiden van papier voor hergebruik, zodat er minder papier bij het 
restafval terechtkomt? Het antwoord op deze vraag ligt bij het beter informeren van de consument 
over scheiden en recyclen van papier. 

 
MailDB wil het huidige opt-out systeem in samenwerking met retailers en gemeenten nogmaals 
onder de aandacht brengen. Wij gaan hierover graag met u in gesprek. Het is namelijk niet alleen 
onjuist dat de JA-sticker de oplossing is voor het behalen van recycle-doelstellingen en het tegengaan 
van papierverspilling. Er kleeft ook een groot aantal nadelen aan de JA-sticker die tot op heden nog 
nauwelijks worden meegewogen in de gemeentelijke besluitvorming: 
 

 
1. De folder is van groot belang voor kleine én grote bedrijven 
Voor veel bedrijven vormen folders en huis-aan-huisbladen een belangrijk kanaal voor het creëren 
van naamsbekendheid en het stimuleren van winkelbezoek en -verkoop. Zowel lokale winkeliers als 
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landelijke retailers zijn grotendeels afhankelijk van de folder. Bijna een derde van de retailomzet 
(29%) is direct gekoppeld aan de verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk.1  Grote 
retailers introduceren steeds meer alternatieven ter vervanging van de papieren folder (bijvoorbeeld 
apps, online) maar zien dat de consument hier (nog) weinig gebruik van maakt. Kleine(re) winkeliers, 
die moeten concurreren met e-commerce bedrijven en vechten tegen de leegstand in winkelstraten, 
hebben daarentegen vaak niet de middelen om te investeren in digitale alternatieven. Voor hen blijft 
de folder ook in de toekomst een kanaal van levensbelang. 

 
 

2. Waterbedeffect: retailers gaan andere papieren kanalen gebruiken 
Ook na invoering van de JA-sticker blijft de vraag naar de papieren folder (latent) aanwezig. Dat is te 
zien in Amsterdam, waar een waterbedeffect optreedt: retailers gebruiken bestaande huis-aan-
huisbladen voor het plaatsen van hun advertenties en hebben zelfs een eigen huis-aan-huisblad 
ontwikkeld. Deze bladen kunnen worden bezorgd in brievenbussen met én zonder sticker, waardoor 
de beoogde papierbesparing ongedaan wordt gemaakt. Als gevolg van dit waterbedeffect wordt er 
wekelijks 48.000 kilo extra papier in Amsterdam bezorgd.2   

 
 

3. Gemeentelijke handhaving is kostbaar en complex 
Handhaving van het huidige opt-out systeem is landelijk belegd en functioneert goed sinds de 
invoering. De branche ziet toe op handhaving en naleving door bezorgers, waardoor gemeenten 
worden ontzorgd en niet de financiële lasten van handhaving hoeven te dragen. Eventuele klachten 
worden behandeld door de Reclame Code Commissie. Het opt-in systeem van de gemeente 
Amsterdam kent geen landelijke handhaving, waardoor dit een gemeentelijke verantwoordelijkheid 
wordt. Gemeenten dienen dus zelf een verordening op te stellen of aan te passen, de burgers te 
informeren, de Ja-stickers te produceren en te verspreiden, een klachtenregistratie te ontwikkelen, 
inspectie- en handhavingsprocessen op te tuigen en de juridische onderbouwing van deze processen. 
Daarbij komt dat goede handhaving complex is en veel capaciteit vraagt. De huidige NEE|NEE en 
NEE|JA stickers kennen wel een landelijke regeling en handhaving; en geen kosten voor gemeenten. 

 
 

4. De JA-sticker zorgt voor verwarring en werkt stigmatiserend  
De introductie van een nieuw stickersysteem werkt verwarrend. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 
een derde van de Amsterdammers niet weet wat er is veranderd rondom het verspreiden van 
folders.3  De verschillende stickersystemen werken ook voor verspreiders verwarrend. Zij komen een 
veelvoud aan stickers tegen op de brievenbus: JA/NEE, NEE/JA, NEE/NEE, JA of geen sticker. 
Daarnaast heeft de gemeente Amsterdam nog een eigen JA-JA-sticker ontworpen en verspreid. De 
JA-sticker is niet alleen verwarrend, maar werkt ook stigmatiserend. Veel gezinnen stellen hun 
boodschappenlijstje samen op basis van folderaanbiedingen. Hierdoor houden ze aan het einde van 
de maand geld over voor bijvoorbeeld een dagje uit. De JA-sticker heeft als onbedoeld gevolg dat 
deze mensen in het openbaar moeten laten zien dat deze aanbiedingen nodig hebben. Onderzoek 
naar ‘plakgedrag’ in Amsterdam laat zien dat in wijken waar het gemiddelde inkomen lager ligt, 
relatief meer JA-stickers worden geplakt. 4 
 

                                                
1 Onderzoek Nielsen, Gfk, DDMA (november 2018). 
2 Eigen cijfers drukker en verspreiders 
3 Onderzoek onder inwoners van Amsterdam: bekendheid en gebruik JA-sticker (20 april 2018), Direct Research 
4 Eigen analyse van verspreiders 
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5. Recycle-doelstellingen zijn met het intensiveren van het huidige opt-out systeem 
gemakkelijker te behalen 
Het zelfregulerende opt-out systeem dat we sinds het einde van de vorige eeuw kennen is dusdanig 
geoptimaliseerd dat het stickerpercentage in Nederland hoog ligt. Dat betekent dat veel 
consumenten zich al hebben uitgesproken tegen het ontvangen van ongeadresseerd 
reclamedrukwerk. De overstap naar een opt-in systeem heeft daarom een relatief beperkt effect. In 
Utrecht beschikt bijvoorbeeld 52% van de adressen over een NEE-sticker.5 Als deze gemeente de JA-
sticker invoert is het aantal extra consumenten dat er voor kiest om geen folders meer te ontvangen 
dusdanig klein dat afgevraagd kan worden of het ‘omkeren’ van het systeem een effectief middel is. 
Kortom: het opnieuw onder de aandacht brengen van het huidige opt-out systeem, inclusief een 
communicatie campagne  over het bewust gebruiken en hergebruik van papier, is een 
gemakkelijkere en minder kostbare manier om hetzelfde doel te bereiken. Daarnaast zou het de 
branche helpen als gemeenten meer openheid geven over hun doelstellingen, of ze op schema 
liggen, en hoe de branche zou kunnen helpen bij behalen van deze doelen. 
 
 

 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met MailDB, telefoon 0297 369 767. 

                                                
5 Rapportage stickertelling Utrecht (april 2018), gemeente Utrecht 
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Van: @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 20 juni 2019 9:03
Aan:
Onderwerp: Re: Collegevoorstel JA-JA sticker Utrecht

Hoi    
 
Sorry sorry ... voor late reactie 
 
Heb sorteerproef laten doen ‐ steekproef met heel mooi resultaat. 
 
Zit straks weer achter PC stuur ik het op. 
 
Groet, 

  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Op 17 jun. 2019 om 15:30 heeft  > het volgende geschreven: 

Hoi  
  
Nog even opnieuw mijn verzoek : 
  
Heb jij misschien tellingen of sorteeranalyses (minder oud papier in restafval en/of in 
papierbakken) waaruit het effect in Amsterdam blijkt? Ik zou de hoofdlijnen daarvan 
goed kunnen gebruiken in onze Commissie als onze wethouder naar resultaten gevraagd 
wordt.  
  
  

Met vriendelijke groet,  
  

 
  

  
  
     
      www.utrecht.nl/  

     
      Gemeente Utrecht 
      Stadsbedrijven 
      Inzamelen, Markten en Havens 
        
        
     
      <image001.png> <image002.png> <image003.png> <image004.png>  
        
        
<image005.gif>              
        
          
  

Van:   
Verzonden: woensdag 12 juni 2019 9:22 
Aan: ' 
Onderwerp: RE: Collegevoorstel JA-JA sticker Utrecht 
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Hoi  
  
Nee, het komt pas op 18 juli in de laatste Raad voor het zomerreces. 
Daarvoor nog in de Commissie. Waarom er zo lang tussen zit is mij niet duidelijk. 
Er komen nu al wel kritische vragen van raadsleden, dat helpt om de argumentatie 
scherp te krijgen. 
  
Ik lees inmiddels ook jouw bericht dat de uitspraak uitgesteld is. Jammer lijkt me, of 
mag dat van jullie ook wel na de zomer? 
Als het maar niet vlak voor onze Raad half juli is, dan kunnen we niks meer aanpassen 
in Utrecht…. 
  
Heb jij misschien tellingen of sorteeranalyses waaruit het effect in Amsterdam blijkt? Ik 
zou de hoofdlijnen daarvan goed kunnen gebruiken in onze Commissie als er naar 
resultaten gevraagd wordt.  
Alvast bedankt! 
  

Met vriendelijke groet,  
  

 
  

  
  
     
     
     
      Gemeente Utrecht 
      Stadsbedrijven 
      Inzamelen, Markten en Havens 
        
        
     
      <image001.png> <image002.png> <image003.png> <image004.png>  
        
        
<image005.gif>              
        
          
  

Van: amsterdam.nl]  
Verzonden: dinsdag 11 juni 2019 10:44 
Aan:  
Onderwerp: RE: Collegevoorstel JA-JA sticker Utrecht 
  
Ha   
  
Is het voorstel al in de raad behandeld? 
  
Alvast dank! 
  
Groet, 

 
  

Van:   
Verzonden: maandag 13 mei 2019 17:13 
Aan:  

CC: '  
Onderwerp: Collegevoorstel JA-JA sticker Utrecht 
  
Beste Afvalspecialisten en – juristen, 
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Met enige trots kan ik meedelen dat het Utrechtse College heeft ingestemd met ons opt-
in voorstel voor ongeadresseerd drukwerk. 
  
Ik heb na bestudering van eerdere documenten, de ervaringen van Amsterdam en 
interne afstemming een optie gepromoot waarin behalve reclamedrukwerk ook de huis-
aan-huisbladen onder de werking van het nieuwe systeem vallen. Zonder JA sticker 
mogen dus ook huis-aan-huisbladen niet meer bezorgd worden vanaf 1-1-2020. 
  
De volgende stap is behandeling in de Commissie en daarna de Raad in juli, dus 100% 
zeker is het nog niet. 
De stukken staan inmiddels op de openbare Raadsagenda (voorstel 11574) dus mogen 
gelezen worden: 
  
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Utrecht/dd05a516-d91b-4222-a233-d973fdd95c7f 
  
Graag nu nog niet direct verder openbaren want er gaat nog een persbericht uit 
(kennelijk heeft nog niemand het weekoverzicht zien staan want ik heb er nog geen 
vragen over gehad…). 
  
Als jullie vragen hebben, mail me gerust. 
  

Met vriendelijke groet,  
  

 
  

  
  
     
     
     
      Gemeente Utrecht 
      Stadsbedrijven 
      Inzamelen, Markten en Havens 
        
        
     
      <image001.png> <image002.png> <image003.png> <image004.png>  
        
        
<image005.gif>              
        
          
  

  

 
De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e‐mailverkeer. Als een e‐
mail niet voor u is bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en 
de e‐mail te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de 
rechten op informatie, zie https://www.amsterdam.nl/proclaimer. 

 
 

 
De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e‐mailverkeer. Als een e‐mail niet voor u is 
bestemd, verzoekt de gemeente u vriendelijk ons van de juiste adressering op de hoogte te stellen en de e‐mail te verwijderen zonder de 
informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie 
https://www.amsterdam.nl/proclaimer. 
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Van:
Verzonden: maandag 8 april 2019 14:49
Aan:
Onderwerp: RE: stickerbeleid en wijkkranten

Beste , 
 
Inderdaad ben ik de projectleider van de voorgenomen invoer van een opt-in systeem voor 
ongeadresseerd drukwerk. 
 
De brief aan het college van  is mij zeker bekend, onze reactie daarop is door mij 
opgesteld. Ik neem aan dat die mailbrief van 20 februari ook op de redactie bekend is? Op dit moment 
wordt bestuurlijke besluitvorming voorbereid en het uiteindelijke Raadbesluit daarvoor staat in juli dit 
jaar gepland. 
 
Daarna is er zeker interesse om met wijkkranten en huis-aan-huisbladen af te stemmen wat de nieuwe 
situatie wordt en hoe daarop het beste in te spelen. Op dit moment is dat nog prematuur omdat het 
nog niet vaststaat of er iets gaat veranderen en zo ja wat dan precies. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
  

  
  

  
  
    
    
    
    Gemeente Utrecht 
    Stadsbedrijven 
    Inzamelen, Markten en Havens 
      
      
    

    
     

      
      

              
      
          
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:   
Verzonden: woensdag 3 april 2019 17:56 
Aan:  
Onderwerp: stickerbeleid en wijkkranten 
 
Hallo , 
 
We begrepen van  dat jij de projectleider bent van het nieuwe 
stickerbeleid (mogelijke invoering jaja sticker).  
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De Oostkrant (wijkkrant van Utrecht-Oost) ziet kansen om met aangepast stickerbeleid de rol die 
wijkkranten spelen bij de sociale cohesie in de stad te versterken zonder de milieuwinst van een jaja-
sticker teniet te doen. 
 
Graag delen we onze ideeën, zie de brief aan het college in de bijlage van deze mail (wellicht heb je ‘m 
al viavia ontvangen). 
Mocht je toelichting willen, dan geven we die natuurlijk graag! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 Oostkrant 
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Van:   
Verzonden: woensdag 29 mei 2019 16:19 
Aan:  
Onderwerp: Re: uitnodiging afspraak opt-in systeem ongeadresseerd drukwerk 
  
Beste/geachte  , 
  
Dank u wel voor uw reactie. Ik weet niet of ik als schrijvend journalist moe ingaan op de uitnodiging als ik 
wil schrijven over de onderhandelingen tussen het Stadsblad en de gemeente. dan moet ik er zelf juist 
buiten blijven en me laten informeren over het verloop. Ik ga ervan uit dat de gesprekken dienen om na te 
gaan hoe de redactie over de maatregel denkt. Dat is weer wat anders dan er verslag van doen. De 
coördinatie hiervan en de beslissing wie daar bij zijn laat ik graag over aan hoofdredacteur  . 
  
Ik geef u bij deze alvast de vragen die ik hierover aan de gemeente had voorgelegd. Mocht u hier al iets 
over wil zeggen ‐ waarschijnlijk moet dat via   ‐ dan hoor ik dat graag, al dan niet via 

 
  
Dit waren de vragen: 
1) Wil het college hiermee 'roomser' zijn dan de aanzwengelaar van de kwestie, de Partij voor de Dieren? 
2) Is hierover met de huis‐aan‐huisbranche overlegd? Ik meen dat eerder is gezegd dat dit zou gebeuren. 
3) Is de gemeente zich ervan bewust dat dit het einde kan betekenen van echte stadsbrede media als het 
Stadsblad die in principe elke Utrechter bereiken en dat er dan alleen media overblijven die slechts 
bepaalde deel‐ of doelgroepen bereiken? (zoals bv. alleen 'JA‐stickerplakkenden') 
4) Ook het advertentieverkoopmodel voor huis‐aan‐huisbladen draait grotendeels op de belofte van ‐ 
nagenoeg ‐  100% bereik. Als dit wegvalt, kan dit qua sluitendheid van de begroting grote gevolgen hebben 
voor media die stadsbrede informatieverspreiding tot doel hebben. Heeft het college hierover nagedacht? 
 

Alvast bedankt als u erop in wil gaan. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  

 
Stadsblad 
  
  

Van:   
Verzonden: woensdag 29 mei 2019 10:55 
Aan:   
CC:   
Onderwerp: RE: uitnodiging afspraak opt‐in systeem ongeadresseerd drukwerk  
  
Beste , 
  
Bedankt voor uw snelle reactie. Er blijkt dus inderdaad sprake van ‘miscommunicatie’ , zonder dat 
verwijten op zijn plaats zijn. 
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 Stadsblad 
  
P.S. Hieronder de reactie van de gemeente: 
  
Ha  
  
Via mijn collega’s van Stadsbedrijven begrijp ik dat jullie deze week zijn uitgenodigd voor een gesprek 
hierover begin volgende week. Het lijkt me dus het beste om deze vragen in dit gesprek te bespreken. In de 
tussentijd kun je hier alvast meer informatie vinden over het voorstel. Zie vooral punt 3: 
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Utrecht/dd05a516-d91b-4222-a233-d973fdd95c7f. 
  
Met vriendelijke groet,  
  

  
  

  
  
  
  

Van:   
Verzonden: dinsdag 28 mei 2019 13:39 
Aan:   
CC:   
Onderwerp: RE: uitnodiging afspraak opt‐in systeem ongeadresseerd drukwerk  
  
Geachte redactie, 
  
Naar aanleiding van het Collegebesluit over het opt-in systeem ongeadresseerd drukwerk heb ik u 
uitgenodigd voor een persoonlijke toelichting. Dit was zowel op maandag 13 als op dinsdag 14 mei (zie 
hieronder), dus ook voordat het persbericht hierover naar de media gestuurd werd. 
  
Wij hebben geen reactie van u ontvangen maar lazen wel een artikel over dit onderwerp in het 
Stadsblad van deze week. Hierin wordt een vertegenwoordiger van de grafische branche geciteerd 
maar de gemeente komt niet aan het woord. 
Dat is jammer en ook wat verwarrend, met name omdat er als laatste staat dat het voorstel deze 
week wordt besproken tussen gemeente en de uitgever. Misschien is er sprake van miscommunicatie, 
want als projectleider en verzender van de uitnodigingen is mij dat niet bekend. 
  
U bent alsnog van harte welkom om van onze uitnodiging gebruik te maken. Bijvoorbeeld aanstaande 
maandag 3 juni tussen 10 en 12 uur of tussen 15 en 17 uur. 
Wilt u, indien u hier gebruik van wilt maken, dit spoedig aangeven met een voorkeurstijdstip? 
  
Met vriendelijke groet,  
  

 
  

  
  
    ernest.tieman@utrecht.nl 

    www.utrecht.nl/  

    
    Gemeente Utrecht 
    Stadsbedrijven 
    Inzamelen, Markten en Havens 
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Geachte   
Graag vraag ik namens  uw aandacht voor het volgende. 
De besluitvorming inzake de wijziging van de Afvalstoffenverordening Utrecht, heeft op 18 juli 2019 plaatsgevonden 
in de gemeenteraad. 
Ik begrijp inmiddels dat de juiste tekst is opgenomen in het document met als titel: ‘STREKT TER VERVANGING 
Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2010 (na S&R).pdf’. 
Wat op dit moment nog onduidelijk is, is welke sticker de gemeente Utrecht gaat gebruiken. 
Uit ervaringen uit het verleden met de NEE|NEE en NEE|JA sticker weet MailDB dat het noodzakelijk is om met 
uniforme landelijke stickers te werken en niet met lokale stickers, met een mogelijke afwijkende betekenis. Immers 
de verspreidorganisaties dienen dan per gemeente na te gaan welke stickers er in omloop zijn gebracht en wat de 
exacte bedoeling is van de sticker, denk bijvoorbeeld aan de discussie over het huis aan huisblad en de wijkkrant. 
Dient er een aparte JA sticker te komen voor het huis aan huisbladen. Daarnaast wordt een landelijke handhaving 
door  onnodig ingewikkeld gemaakt. 
Maar ook voor uw handhaving. Stel dat een burger een sticker plakt ‘Ja wel de folder van Appeltaartimperium’ die 
door het Appeltaartimperium is gemaakt, mag er dan een folder worden bezorgd van Bakkerij Kuin of van een 
supermarkt? Dit wordt onoverzichtelijk.  

 stelt het op prijs indien Utrecht zich zou aansluiten bij de gestandaardiseerde stickers zoals deze landelijk 
door  worden gehanteerd. 
Wellicht een aandachtspunt om te bespreken tussen gemeente Utrecht en   
 

 
Met vriendelijke groeten, 
 

 

 

 

 
 
e‐maildisclaimer:  
https://view.stoamigo.eu/item/b36812b7740fdc08  
 
=+= 
 
 
Van:    
Verzonden: maandag 8 juli 2019 11:10 
Aan:   
Onderwerp: RE: Reclame in wijkkranten 

 
Geachte  
 
U bent te snel met uw verzoek, aangezien de commissiebehandeling pas afgelopen donderdagavond 4 
juli plaatsvond.  In de door u bijgevoegde brief van 3 juli jl. heeft wethouder Verschuure de raad, 
voorafgaand aan de behandeling in de commissie, laten weten tijdens die commissievergadering met 
een voorstel te komen ter verduidelijking van de tekst van de verordening. 
 
Dit voorstel is ook inderdaad tijdens de commissie op donderdagavond 4 juli mondeling gedaan en 
deze kleine aanpassing (‘strekt ter vervanging’ genoemd) is ambtelijk reeds verwerkt. Na accordering 
hiervan door het College zal de gewijzigde Verordening aan de openbare stukken van de raadsagenda 
van 18 juli aanstaande worden toegevoegd. Uiteraard ontvangen alle raadsleden hiervan bericht. 
 
 





Verordening tot wijziging van de 
Afvalstoffenverordening Utrecht 
2010 (opt-in systeem - ja/ja 
stickers) 
 

De raad van de  gemeente Utrecht 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 mei 2019 
Gelet op het bepaalde in artikel  149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 10, artikel 10.23 van de Wet 
Milieubeheer;   
Besluit 
Vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2010 

 

Artikel I 
Aan artikel 1 Begripsomschrijvingen worden toegevoegd: 

 

m. Ongeadresseerd drukwerk: drukwerk dat gratis huis-aan-huis verspreid wordt 
zonder vermelding van adres of postbus en woonplaats van de ontvanger, waaronder in 
elk geval wordt verstaan reclamedrukwerk en huis-aan-huis bladen; 

n. Reclamedrukwerk: Reclamedrukwerk of samples die gratis huis-aan-huis worden 
verspreid zonder vermelding van naam, adres of postbus en woonplaats van de 
ontvanger; 

o. Huis-aan-huisblad: ongeadresseerd blad dat met een vaste frequentie gratis huis 
aan huis wordt verspreid in een geografisch beperkt gebied, daarbij de indeling van de 
gemeente volgend en waarvan  de inhoud bestaat uit informatie over en nieuws uit het 
eigen verspreidingsgebied, niet zijnde reclame. 

p. Sublokale nieuwsgerichte wijkberichten: ongeadresseerd blad dat met een frequentie 
van maximaal enkele keren per jaar gratis huis aan huis wordt verspreid in één  wijk of 



buurt en waarvan de inhoud bestaat uit informatie over en nieuws uit het eigen 
verspreidingsgebied, niet zijnde reclame of aanprijzing, en die op niet commerciële 
basis wordt uitgegeven door een stichting, vereniging of wijkraad. 

 

Artikel II 
Na artikel 23 wordt ingevoegd:  

Artikel 23a Verbod ongeadresseerd drukwerk 

1.       Het is verboden ongeadresseerd drukwerk  te bezorgen of te laten bezorgen bij 
een woning, bedrijf of woonschip, tenzij de bewoner of gebruiker daarvan expliciet 
kenbaar heeft gemaakt dit wel te willen ontvangen. 

2.       Uitgezonderd van het in lid 1 genoemde verbod zijn: 

a.       Drukwerk met als uitsluitend/primair doel het geven van feitelijke informatie 
zonder aanprijzing; 

b.       Sublokale nieuwsgerichte wijkberichten; 

c.       Ongeadresseerd drukwerk dat kan worden geschaard onder artikel 7 Grondwet. 

 

Artikel III  
Aan Artikel 24 Strafbepaling wordt toegevoegd: 

Artikel 23a Verbod ongeadresseerd drukwerk 

 

Artikel IV Citeertitel 
Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening tot wijziging van de 
Afvalstoffenverordening Utrecht 2010 (opt-in systeem/ja-ja stickers)” 

 

Artikel V Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. 



Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Utrecht 
gehouden op …. 

 

De griffier, 

 

mr. M. van Hall CMC 

 

 

De burgemeester, 

 

mr. J.H.C. van Zanen 


	Annotatie JaJaSticker tbv 24 juni, bijlage bij mail
	Beleidsveld Circulaire Economie - Aangepast raadsvoorstel Wijziging Afvalstoffenverordening en APV wegens invoeren Opt-in systeem ongeadresseerd drukwerk _Geredigeerd
	Bijlage bij mail bijlagen bestuursadvies Afvalstoffenverordening en APV opt in-toelichting op wijziging in de  Afvalstoffenverordening Utrecht 2010
	bijlage bij mail FW Wijkkranten en de ja-ja sticker p1901290126_Geredigeerd
	bijlage hoofdredacteuren stickerbeleid 2020_Geredigeerd
	bijlage mail bijlagen bestuursadvies Afvalstoffenverordening en APV Opt-in - Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010 (opt-in Ja-Ja-stickers)(30-4-2019)
	bijlage mail bijlagen bestuursadvies Afvalstoffenverordening en APV Opt-in -Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Utrecht 2010 (versie 30-4-2019)
	Brief De Noordwester inzake Stickerbeleid vanaf 2020_Geredigeerd
	FW herziene versie position paper MailDB_Geredigeerd
	FW ja-ja sticker_Geredigeerd
	FW Stickerbeleid_Geredigeerd
	FW uitnodiging afspraak opt-in systeem ongeadresseerd drukwerk_Geredigeerd
	Getekend wobbesluit 10-10-2019
	mail Annotatie JaJaSticker tbv 24 juni_Geredigeerd
	mail beleidsveld circulaier econimie - aangepast raadsvoorstel (...)_Geredigeerd
	mail bijlagen bestuursadvies Afvalstoffenverordening en APV Opt-in_Geredigeerd
	mail Brief De Noordwester inzake Stickerbeleid vanaf 2020_Geredigeerd
	Mail definitieve versie beantwoording SV 124 - bijlage Beantwoording_Geredigeerd
	Mail definitieve versie beantwoording SV 124_Geredigeerd
	mail Jaja sticker vanaf 1-1-2020_Geredigeerd
	mail uitspraak Hof Amsterdam Opt in_Geredigeerd
	Mail Wijkkranten bij opt-in_Geredigeerd
	position-paper-mailDB
	RE Collegevoorstel JA JA sticker Utrecht_Geredigeerd
	RE stickerbeleid en wijkkranten_Geredigeerd
	RE uitnodiging afspraak op-in systeem ongeadresseerd drukwerk_Geredigeerd
	RE Verordening tot wijziging van de afvalstoffenverordening Utrecht 2010_Geredigeerd
	STREKT TER VERVANGING Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2010 (na SR), bijlage bij mail beleidsveld circulaire econimie (...)



