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Geachte heer Van Dantzig,
De Partij voor de Dieren (PvdD) heeft bij de Amsterdamse gemeenteraad een initiatiefvoorstel
ingediend voor de introductie van een JA|JA sticker. De PvdD beoogt een tweetal doelen met haar
voorstel: de introductie van een opt-in systeem voor fysieke handelsreclame en het tegengaan van
verspilling. Volgens de PvdD worden drie van de tien verspreide folderpakketten niet gelezen en
daarmee onnodig geproduceerd en weggegooid. Door die verspilling van papier aan te pakken wil de
PvdD jaarlijks 10.000 bomen redden. De PvdD is van mening dat de Amsterdamse retail moet kiezen
voor de kansen van digitale informatie.
Papierketen minimaliseert verspilling
Wij, Papier Recycling Nederland (PRN), de Koninklijke Vereniging Nederlandse Papier- en
Kartonfabrieken (VNP) en Papierenkarton.nl zijn tegen verspilling, net als de PvdD. De Nederlandse
papierketen en gemeenten hechten veel waarde aan het steeds opnieuw inzetten van een
hernieuwbare en recyclebare grondstof als papier. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft
daarom met PRN het Papiervezelconvenant V gesloten, waarin partijen de doelstelling van 75%
hergebruik van papier- en karton onderschrijven en het behalen daarvan stimuleren. De gemeente
Amsterdam neemt deel aan het PRN-systeem. De feiten op een rij:





Nederland kent een recyclingpercentage van 86%.
80% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier.
De overige 20% van het op de markt gebrachte papier en karton is gemaakt met verse vezels.
Deze komen uit hout afkomstig uit volledig gecertificeerd bos (zoals FSC/PEFC-hout).
Dat laatste betekent dat voor iedere geoogste boom één of meer nieuwe bomen worden
geplant. Gevolg: een groei van het Europese bosoppervlak met 30% sinds 1950. Papier is een
garantie voor bos.

Goede initiatieven die onnodige productie van papieren en kartonnen producten voorkomen en de
circulaire economie stimuleren onderschrijven wij. De gemeente Amsterdam doet dit ook. Een en
ander blijkt uit de duurzaamheidscriteria die door haar worden gehanteerd bij het inkoop- en
aanbestedingsbeleid. Genoemde criteria speelden een belangrijke rol in de keuze voor een
samenwerking met papierfabriek Parenco, waar Amsterdams oudpapier wordt verwerkt tot nieuw
papier voor foldermateriaal. Folders worden gemaakt van 100% gerecycled papier. Er komen geen
bomen aan te pas. Het gaat om kwalitatief laagwaardiger papier dat al enkele malen is hergebruikt.
Na gebruik is de folder opnieuw grondstof voor een nieuwe folder, doos en/of wc-rol.

De reclamefolder wordt gemaakt en verspreid met een doel. Onderzoeken wijzen uit dat folders een
effectief communicatiemiddel zijn voor lokale ondernemers. Daarbij wordt met het landelijke
systeem van NEE|NEE en NEE|JA stickers verspilling voorkomen. 45% van de Amsterdammers heeft
een sticker op de brievenbus en geeft daarmee aan geen folders te willen ontvangen.
Reclamedrukwerk hoeft voor deze groep burgers niet te worden gemaakt en verspreid. Binnen het
systeem van de NEE|NEE en NEE|JA stickers is ruimte voor verbetering, zeker als gemeente en
bedrijfsleven de handen ineen slaan en de bekendheid ervan bij burgers verder vergroten.
Handhaving van het systeem is geborgd via de Reclame Code Commissie. Op landelijk niveau heeft
de Tweede Kamer een motie van de PvdD aangenomen, die gemeenten oproept om het systeem van
NEE|NEE en NEE|JA stickers te stimuleren.
Papierketen helpt Amsterdam graag recycling te verbeteren
Van een papiervezel kan maar liefst zeven keer een nieuw papierproduct gemaakt kan worden.
Echter, 62% van het papier en karton dat in Amsterdam wordt afgedankt, wordt verbrand. Daarbij
komt eerder door bomen opgeslagen CO2 vrij. Dat kan veel beter! Wij willen samen met u het
recyclingpercentage van 38% verhogen. Utrecht, een stad die ook kampt met de problematiek van
inzamelen in hoogbouw, recyclet aanzienlijk beter. Het voorstel van PvdD gaat de werkelijke
uitdagingen die Amsterdam op duurzaamheidsgebied heeft uit de weg. Zowel stichting Papier
Recycling Nederland (PRN) als de bij PRN betrokken bedrijven helpen Amsterdam graag bij de
verbetering van de inzameling en verwerking van oudpapier en het betrekken van de burger bij het
circulaire systeem. Amsterdam laat aanzienlijke kansen liggen om verspilling tegen te gaan, extra
inkomsten te genereren en de burgerparticipatie bij de verduurzaming te vergroten.
Graag treden wij in overleg met u. In plaats van het tegenwerken van een goedwerkend systeem (de
NEE|NEE en NEE|JA stickers) en een biobased product (papier en karton) kan de inzameling en
verwerking van oudpapier en –karton aanzienlijk worden verbeterd. Samen met het bedrijfsleven
kan Amsterdam een meer circulaire economie ontwikkelen.
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