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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Door de fractie van GroenLinks zijn op 11 mei 2020 onderstaande schriftelijke vragen gesteld. Dit 
n.a.v. de motie ‘Geen Sticker? Geen Reclame!’ die in de vergadering van 1 april 2019 in de 
gemeenteraad is aangenomen. De essentie van deze motie was dat er per 1-1-2020 een Ja/Ja-
sticker zou worden ingevoerd om de hoeveelheid ongeadresseerd reclamedrukwerk in onze 
gemeente terug te brengen. Deze maatregel is onderdeel gemaakt van het nieuwe afvalbeleid.  
Inmiddels is het nieuwe afvalbeleid al enige tijd geleden bekrachtigd en zijn er reeds 
verschillende stappen genomen. De invoering van de Ja/Ja-sticker lijkt echter stil te liggen. Dit 
zorgt voor onduidelijkheid voor onze inwoners (en bedrijven) waarbij enkele zich gemeld hebben 
bij de fractie GroenLinks. De fractie GroenLinks wil graag duidelijkheid hieromtrent. Met deze 
raadsinformatiebrief geven we antwoord. 
 
Raadsvragen 
De fractie van GroenLinks heeft de volgende vragen voor de wethouder: 
 
Vraag 1. De motie is meer dan een jaar geleden aangenomen, met daarin al een ruime aanlooptijd 
van negen maanden. We lopen inmiddels toch al bijna een half jaar achter op de oorspronkelijke 
planning. Wanneer wordt de Ja/Ja-sticker nu echt ingevoerd in Albrandswaard? 
  
 
Antwoord: De invoering van de Ja/Ja sticker is op dit moment onduidelijk, dit heeft verschillende 
oorzaken. De sticker kan pas worden ingevoerd nadat de raad een nieuwe afvalstoffenverordening 
heeft vastgesteld. Hierin wordt de invoering van de Ja/Ja sticker formeel geregeld. De concept 
afvalstoffenverordening zit in de route richting college om akkoord te gaan met het ter inzage leggen 
van de verordening. Vervolgens wordt deze in proces gebracht richting raad voor vaststelling. 
Wanneer de Ja/Ja sticker echter kan worden ingevoerd is op dit moment onduidelijk. De afgelopen 
maanden heeft er op juridisch vlak veel gespeeld met betrekking tot de Ja/Ja sticker. Er zijn diverse 
rechtszaken geweest over de invoering en met name de termijn tussen invoering en in werking treden 
van de sticker. In het antwoord op de volgende vraag wordt uitleg gegeven over deze (lopende) 
juridische procedures en wat dit inhoudt voor de invoering van de Ja/Ja sticker.  



  
  
 
 
 
  
  

 
 
 
Vraag 2. Wat is de reden voor de vertraging en op welke wijze is de raad hiervan door het college op 
de hoogte gebracht? 
 
 
Antwoord: De invoering van de Ja/Ja sticker is onderdeel van het nieuwe beleid. De vertraging die is 
opgelopen is o.a. veroorzaakt door het later vaststellen van het afvalbeleidsplan in oktober 2019. 
Hierdoor heeft het hele traject ruim 6 maanden vertraging opgelopen. Om de invoering van het beleid 
en het verbeteren van de scheidingsresultaten zo snel mogelijk te organiseren heeft de eerste focus 
gelegen op het geschikt maken van de inzamelmiddelen. De invoering van de Ja/Ja sticker is hierdoor 
achter gebleven. Daarnaast hebben we de afgelopen tijd diverse juridische procedures in de gaten 
gehouden die van invloed zijn op de invoering van de Ja/Ja sticker. De belangrijkste zijn:  
 

- De gemeente Amsterdam heeft de Ja/Ja-sticker op 1 januari 2018 ingevoerd. In september 
2019 heeft het gerechtshof van Amsterdam geoordeeld dat de sticker juridisch toelaatbaar is. 
De organisatie van grafische bedrijven KVGO en de verspreiderskoepel MailDB is in cassatie 
gegaan tegen deze uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam. Op dit moment is nog geen 
uitspraak gedaan. Hierin ligt alleen nog open of de invoering van het systeem in strijd is met 
de wet. 

 
- Gemeente Rotterdam had 1 april 2020 bedacht als invoeringsdatum van de Ja/Ja-sticker, 

maar volgens de folderbedrijven is dat te snel. Zij willen een langere overgangsperiode om 
maatregelen te nemen. Bij de voorzieningenrechter hebben zij gelijk gekregen. De gemeente 
heeft de invoering van de Ja/Ja-sticker moeten uitstellen tot de zomer van 2021. Het hof heeft 
geoordeeld dat de gemeente een overgangstermijn van 20 maanden in acht dient te nemen 
vanaf het moment dat de gemeenteraad besloot om de Ja/Ja-sticker in te voeren.  

 
We hebben op deze uitspraak gewacht om te zien wat de impact is op de invoering van de sticker en 
de tijdstermijn dat deze kan worden ingevoerd. Gezien deze uitspraak en om een juridisch conflict te 
voorkomen dient bij de invoering in Albrandswaard ook een overgangstermijn van 20 maanden in acht 
te worden genomen (na vaststelling van de Afvalstoffenverordening Albrandswaard 2020). Hierover 
gaan we als gemeente in gesprek met de brancheorganisatie om te bezien of deze termijn korter kan. 
Met betrekking tot de cassatie is de verwachting dat de Hoge Raad binnen 16 maanden uitspraak zal 
doen. In de cassatie komt de principiële vraag aan bod of het invoeren van de Ja/Ja-sticker 
toegestaan is. Wij achten de kans klein dat de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam wordt 
teruggedraaid. In dat kader gaan we ook door met de voorbereidingen voor de invoering van Ja/Ja 
sticker. Alles in acht genomen is de verwachting nu wel dat de werkelijk invoering van de sticker zeker 
nog 2 jaar op zich laat wachten.  
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Hierover hebben we u als raad nog niet eerder geïnformeerd, we waren in afwachting van de 
uitspraak voordat we u hierover op de hoogte wilde stellen en in kaart konden brengen wat dit voor 
Albrandswaard betekent.  

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 

 


