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Van:

Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 17:19

Aan:

Onderwerp: RE: Afdoeningsadvies brief MailDB c.s. - zaaknr. 6931213

Eens, en ik heb ‘m meteen gestuurd naar de verzendlijst van de eerder opgesnorde mensen bij 

Stadsbedrijven, OK with you? Werd daarover gisteren gebeld door de projectleider Ja-Ja,  

, hem dus ook bij deze meegenomen 

 

Met vriendelijke groet,  

  

  
  T   

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 
  Raadsorganen 
  Griffie 
  Stadhuisplein 1 
  ma, di, wo-och, do 
  Postbus 16200 
  3500 CE Utrecht 

  

 

 

 

Van:   
Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 16:58 

Aan: Lijst Ingekomen Stukken Raad;  
CC:  

Onderwerp: FW: Afdoeningsadvies brief MailDB c.s. - zaaknr. 6931213 

Urgentie: Hoog 

 

Hoi  en , 

 

Brief van de Vereniging Mail Distributiebedrijven met een verzoek/sommatie mbt de invoering van het 

opt-in systeem:  

Op de LIS, met als behandeladvies: ter afdoening in handen stellen van het college. De raad ontvangt 

een afschrift van het antwoord. 

 

En natuurlijk zsm doorsturen naar stadsbedrijven. , eens? En wie heb je die andere sommatie 

gestuurd? 

 

Groetjes!  

 

 

Van: Lijst Ingekomen Stukken Raad  
Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 13:57 

Aan:  
CC: Lijst Ingekomen Stukken Raad 

Onderwerp: Afdoeningsadvies brief MailDB c.s. - zaaknr. 6931213 

 

Beste , 
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Graag je advies op bijgaande brief. 

 

Groetjes, 
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Van:

Verzonden: dinsdag 26 november 2019 11:40

Aan: Lijst Ingekomen Stukken Raad

CC: ; Hall, Merel van

Onderwerp: RE: Uitstellen / aanpassen Opt-in systeem

Bijlagen: Brief gemeenteraad Utrecht.pdf

Hoi  

 

l is me voor ;-) 

Inderdaad voor op de LIS 

Afdoeningsvoorstel: ter afdoening in handen stellen van het college. De raad ontvangt een afschrift van het 

antwoord. 

 

Ter info: afdoeningsadvies is afgestemd met stadskantoor. Er wordt nl een zorgvuldig dossier 

bijgehouden op dit onderwerp. Er nog een brief geweest zoals deze van de Persgroep. We zorgen dat 

alles gelijk/op dezelfde manier wordt afgehandeld. 

 

Groetjes!  

 

 

Van:   
Verzonden: dinsdag 26 november 2019 9:49 

Aan: Lijst Ingekomen Stukken Raad 

CC: ;  
Onderwerp: FW: Uitstellen / aanpassen Opt-in systeem 

 

 

Hi , 

 

Deze graag op de LIS van 5 december plaatsen! Check even bij de adviseurs wat hun 

afdoeningsvoorstel is. 

Ik denk  of . 

Bedankt! 

 

Met vriendelijke groet,  

Mw. mr. M. (Merel) van Hall  

Raadsgriffier  
  T  en   
  www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 
  Raadsorganen 
  Griffie 

  

 

 

 

Van: @varnws.nl]  

Verzonden: maandag 25 november 2019 15:57 
Aan: @varnws.nl 

Onderwerp: Uitstellen / aanpassen Opt-in systeem 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 
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Graag uw aandacht voor bijgesloten brief, waarin wij het verzoek doen om in het belang van de inwoners en 

organisaties de regeling voor het Opt-in systeem uit te stellen en/of aan te passen. 

 

- Ja/Ja sticker op slechts 2 afhaalpunten te verkrijgen per 1 december 2019. 

- Clubs, verenigingen, welzijnsorganisaties en andere aanleveraars van artikelen maken zich grote zorgen over 

de bekendheid van hun activiteiten. 

- In Rotterdam hebben de overheid en uitgeverijen met elkaar afgesproken dat een echte huis-aan-huiskrant 

minimaal dertig procent aan redactiepagina’s moet bevatten. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARnws is een uitgave van: Van Dijk Grafimedia BV 

De Corridor 12K, 3621 ZB Breukelen 

(0346) 261 304 

www.varnws.nl 
 

 
De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is 

verboden. Van Dijk Grafimedia is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het geheel of niet geheel aankomen van deze informatie, noch voor enige vertraging 

en daaruit voortvloeiende schade. Van Dijk Grafimedia kan niet garanderen dat dit bericht vrij is van virussen, onderschept of veranderd is tijdens de verzending. 
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Rooke, Edwin

Van:
Verzonden: dinsdag 3 december 2019 10:46
Aan: Lijst Ingekomen Stukken Raad
Onderwerp: FW: Commissie Stad en Ruimte inzake invoering opt-in ongeadresseerd drukwerk
Bijlagen: Brief Commissie gemeente Utrecht.pdf; Betekende kort geding dagvaarding gemeente Utrecht 

.pdf

Hoi  
 
Voor op de LIS 
Behandeladvies: voor kennisgeving aannemen 
 
Groetjes!  
 

Van: @persgroep.nl]  
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 15:08 
Aan: Raadsleden 
Onderwerp: FW: Commissie Stad en Ruimte inzake invoering opt-in ongeadresseerd drukwerk 
 
Geachte Raadsleden,  
 
Eerder dit jaar stuurde de Persgroep Nederland B.V. (thans DPG Media B.V.) u de bijgaande brief naar aanleiding van 
de voorgestelde invoering van een opt‐in voor ongeadresseerde drukwerk in de gemeente Utrecht. Inmiddels is de 
beslissing tot invoering door uw gemeente genomen.  
 
Gelet op de verstrekkende gevolgen en de onomkeerbaarheid van aanpassing van onze organisatie hebben wij uw 
gemeente in kort geding gedagvaard.  
 
Wij verzoeken om uitstel van handhaving van de maatregel gedurende de periode dat de bodemrechter nog niet 
heeft besloten over de rechtmatigheid van de maatregel.  
 
De mondeling behandeling van het kort geding is woensdag 4 december as om 9.30 uur.  
 
Gelet op onze eerdere brief leek het ons goed u hiervan op de hoogte te brengen.  
 
Met vriendelijke groet, 

 

 

bedrijfsjurist 
 

   
Jacob Bontiusplaats 9 
1018 LL Amsterdam  
T +31 (0)  



2

 
@dpgmedia.nl  

dpgmedia.nl  

 

 
 
 
Van:  @persgroep.net] Namens Erik Roddenhof 
Verzonden: maandag 17 juni 2019 17:05 
Aan: raadsleden@raad.utrecht.nl 
Onderwerp: Commissie Stad en Ruimte inzake invoering opt‐in ongeadresseerd drukwerk 
 
Geachte Raadsleden, 
 
Graag uw aandacht voor bijgevoegd schrijven. 
Met vriendelijke groet, 
 
Erik Roddenhof 
CEO 



Overzicht openbare documenten opt-in systeem Huis-aan-Huisbladen 
Voor de periode 10 augustus 2019 tot 3 juni 2020 

De stukken zijn te vinden in de openbare database van de gemeenteraad van Utrecht: 
https://cloud.spinque.com/gemeenteutrecht/ureka/  

Stuk  Datum  URL 
Mondelinge Vragen: Waar is die Ja-ja-sticker? - Henk van Deún 
(PVV) 
 

9 januari 2020 Link 

Raadsbrief Uitspraak hoger beroep DPG Media 25 februari 2020 
 

Link 

SV 2020 nr. 047 Uitspraak gerechtshof over Ja-ja-sticker (met 
antwoord) 

25 februari 2020 
 

Link 

SV 2020 nr. 048 Rechter zet streep door Ja/Ja-sticker (met 
antwoord) 

25 februari 2020 
 

Link 

Raadsbrief Uitvoering uitspraak hoger beroep DPG Media 10 maart 2020 Link 
Raadsbrief Cassatieberoep ja-ja sticker 3 april 2020 Link 
Raadsbrief Juridisch advies cassatieberoep ja-ja sticker 8 april 2020 Link 
SV 2020 nr. 083 Verbazing over in cassatie gaan door de 
wethouder tegen de uitspraak van het gerechtshof over de 
Ja/Ja-sticker (met antwoord) 

9 april 2020 Link 

Wijziging Afvalstoffenverordening en APV Opt-in systeem voor 
uitzondering huis-aan-huis bladen 

6 juli 2020 Link 

 

 

https://cloud.spinque.com/gemeenteutrecht/ureka/
https://cloud.spinque.com/gemeenteutrecht/ureka/instrument/mv%202%20waar%20is%20die%20ja-ja-sticker
https://cloud.spinque.com/gemeenteutrecht/ureka/instrument/mv%202%20waar%20is%20die%20ja-ja-sticker
https://cloud.spinque.com/gemeenteutrecht/ureka/document?url=https:%2F%2Fapi1.ibabs.eu%2Fpublicdownload.aspx%3Fsite%3DUtrecht%26id%3D3facb25b-e505-414b-8022-72e8b1cbd1d9
https://cloud.spinque.com/gemeenteutrecht/ureka/instrument/7bd46322-5078-4ff8-8432-fa8b04f6e1e9
https://cloud.spinque.com/gemeenteutrecht/ureka/document?url=https:%2F%2Fapi1.ibabs.eu%2Fpublicdownload.aspx%3Fsite%3DUtrecht%26id%3D447fe7da-bbe1-4e01-9a54-4827c762d27e
https://cloud.spinque.com/gemeenteutrecht/ureka/document?url=https:%2F%2Fapi1.ibabs.eu%2Fpublicdownload.aspx%3Fsite%3DUtrecht%26id%3D55bdd46a-3cb2-4472-96dd-4a94c8b49a3a
https://cloud.spinque.com/gemeenteutrecht/ureka/instrument/daded108-8bf2-43fb-9491-ae54fcc1d9ae
https://cloud.spinque.com/gemeenteutrecht/ureka/instrument/daded108-8bf2-43fb-9491-ae54fcc1d9ae
https://cloud.spinque.com/gemeenteutrecht/ureka/instrument/daded108-8bf2-43fb-9491-ae54fcc1d9ae
https://cloud.spinque.com/gemeenteutrecht/ureka/instrument/e9e041d0-6d99-4ee5-9c90-5da20bd4bd04
https://cloud.spinque.com/gemeenteutrecht/ureka/instrument/d574f28d-da67-4000-ba5b-7731c814c593
https://cloud.spinque.com/gemeenteutrecht/ureka/instrument/fe421c41-2e8c-4466-98ee-54ccf6df6af9
https://cloud.spinque.com/gemeenteutrecht/ureka/instrument/a1f7aa6f-3d25-4b00-b424-4cfddd74bb41
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Utrecht/30f74842-84e7-4394-8df5-45a0a040fb14
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