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De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 4 november 2019
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de
gemeenteraad;

kk
en

gehoord de beraadslagingen,

tro

constateert dat
•
het gerechtshof Amsterdam op 24 september 2019 heeft geoordeeld dat de
gemeente Amsterdam bevoegd was per 1 januari 2018 een opt-in systeem voor
ongeadresseerd drukwerk in te voeren;
•
de gemeente Hof van Twente momenteel gebruikt maakt van een opt-out systeem
als het gaat om ongeadresseerd huis-aan-huisdrukwerk. Dit wil zeggen dat een
huishouden het ongeadresseerde drukwerk ontvangt, mits er op de brievenbus staat
aangegeven dergelijke post niet te willen ontvangen door een NEE-NEE- sticker of
NEE-JA- sticker;
• huishoudens zonder NEE-NEE- sticker of NEE-JA- sticker gemiddeld 30 folders per
week in de brievenbus krijgen. Dat staat gelijk aan 32 kilo reclame per jaar;
• bij 3 op de 10 gezinnen de reclamefolders ongezien bij het oud papier belanden;
• het voorkomen van papierafval duurzamer en daardoor wenselijker is dan achteraf te
moeten scheiden en recyclen: papier kan maar zeven keer gerecycled kan worden;
• dat het college voornemens is om verenigingen die papier inzamelen een extra
tegemoetkoming te geven;

in

ge

overwegende dat
• de gemeente Hof van Twente, samen met de andere Twentse gemeenten, naar een
afvalloos Twente in 2030;
• de invoering van een opt-in systeem is een eenvoudige maatregel om papierafval te
voorkomen en het levert milieuwinst op;
er tegenwoordig ook genoeg digitale alternatieven zijn voor reclame;
•
in een gemeentelijk grondstoffenbeleid dat tot doel heeft de circulaire economie te
•
stimuleren past ook inzet op de hoogste prioriteit van de R-ladder van circulariteit:
Refuse.
dringt er bij het college op aan
• te onderzoeken op welke manier en onder welke voorwaarde een opt-in systeem
ingevoerd kan worden;
• hierbij gebruik te maken van de al beschikbare informatie en ervaringen van andere
gemeenten en de VNG;

het Afvalstoffenbeleidsplan, of liever gezegd het grondstoffenplan, aan te vullen met
de bevindingen voor de invoering van een opt-in systeem in de Hof van Twente,
middels de JA-JA- sticker, en deze te presenteren aan de raad.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:
J.C.H. Kalter

A. Olde Reuver of Brie!
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Hof van Twente d.d. 4 november 2019
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