
 

 

 

 

 

Aan het college van B en W 

Postbus 12345 

5200 GZ ’s-Hertogenbosch 

 

’s-Hertogenbosch, 26 september 2019 
 

 

Betreft: Schriftelijke vragen over ‘Toepassing Ja/Ja-sticker’ 

 

Geacht college, 
 

Op 21 februari 2018 vroegen wij het toenmalige college van B en W in schriftelijke vragen of zij, in 

navolging van verschillende steden, bereid was om ook in ’s-Hertogenbosch het postsysteem rondom 
reclamepost om te keren middels een Ja/Ja-sticker. Bij het omkeren van het postsysteem krijg je niet 

langer ongevraagd reclamepost tenzij men daar zelf om vraagt middels een Ja/Ja-sticker. Met deze 
omkering komt er een einde aan de verspilling die met het huidige systeem gepaard gaat. Huishoudens 

kunnen met behulp van de Ja/Ja-sticker een bewuste keuze maken om wel reclamedrukwerk te 

ontvangen.  

 
Het vorige college antwoordde dat het vooralsnog niet bereid was om een voorstel voor het invoeren van 

een Ja/Ja-stickerbeleid aan de gemeenteraad voor te leggen.  
 

Inmiddels is een nieuw bestuursakkoord vastgesteld waarin onder meer #duurzaam en #vernieuwend 

centraal staan, zet het huidige college van B en W fors in op duurzaamheid en heeft het gerechtshof in 

Amsterdam afgelopen dinsdag geoordeeld dat de gemeente Amsterdam de Ja/Ja-sticker mag behouden. 
Andere steden zoals Utrecht, Rotterdam en Haarlem volgen per 1 januari 2020.  
 
Deze (recente) ontwikkelingen zorgen voor een nieuwe situatie. D66 wil onnodige verspilling van 

grondstoffen tegengaan en de afname van afval stimuleren. Iedere ongelezen folder zorgt voor onnodige 
papierverspilling en verspilling van energie voor productie en transport.  

 

Dat brengt onze fractie tot de volgende vragen: 

 
1. Is het college bekend met de uitspraak waarin het gerechtshof concludeert dat de gemeente 

Amsterdam bevoegd is tot het invoeren van een Ja/Ja-sticker? 

2. Is het college het met D66 eens dat het voor mensen makkelijker moet worden om duurzame 
keuzes te maken? Oftewel dat de standaardkeuze duurzaam moet zijn? 

3. Gezien het bestuursakkoord en de recente uitspraak van het gerechtshof, is het college nu wel 

bereid om de Ja/Ja-sticker ook in ’s-Hertogenbosch in te voeren en een dergelijk voorstel aan de 

raad voor te leggen? Zo nee, waarom niet? 
 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 
 

 

Met vriendelijke groet, namens de D66-fractie, 

 
 

Geert Verbruggen 

Raadslid D66 ‘s-Hertogenbosch  
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