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Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van
Forza! over de verspreiding van de Telefoongids

Geachte heer, mevrouw,
Op 31 juli 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van Forza! over Verspreiding
De Telefoongids. Onderstaand treft u de beantwoording aan.
Vraag 1:
Is het college met Forza! eens dat juist in een van de meest geürbaniseerde
woonomgevingen als Haarlemmermeer, met de meest dichte en moderne
communicatienetwerken, voor een huis-aan-huis verspreiding van een papieren
advertentiemedium als De Telefoongids, dat per stuk 1 kilo weegt eigenlijk geen plaats meer
is?
Antwoord: wij zijn van mening dat het verspreiden van veel papier dat niet gebruikt wordt,
ongewenst is. Maar tegelijk zijn zelfstandige ondernemingen als De Telefoongids zelf
verantwoordelijk voor hun bedrijfsvoering.
Vraag 2:
Is het college met Forza! eens dat voor de gemeente Haarlemmermeer een algehele Opt-ln
regeling zou moeten gelden en worden afgesproken met
De Telefoongids v.w.b. de verspreiding, zodat de inwoners, die nog wel een papieren gids
willen, de mogelijkheid hebben die specifiek aan te vragen en vervolgens op een aantal
distributiepunten in de gemeente af te halen?
Antwoord: het is denkbaar dat De Telefoongids B.V. deze oplossing wil overwegen maar
ons college zal deze verantwoordelijkheid van de directie van De Telefoongids niet opleggen
of overnemen.
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Vraag 3:
Is het college bereid hierover met de Telefoongids B. V. in overleg te treden en sterk aan te
dringen op het niet meer massaal verspreiden van de Telefoongids in de
gemeente Haarlemmermeer uit het oogpunt van haar duurzaamheidsbeleid en haar
inspanningen het milieu niet onnodig extra te belasten?
Antwoord: wij zullen in een brief aan De Telefoongids B.V. voorstellen om de verspreiding te
organiseren overeenkomstig de verspreiding van de gemeentegids die niet meer huis-aanhuis wordt verspreid maar te vinden is bij diverse uitgiftepunten zoals het raadhuis,
servicepunten en bibliotheken en is toegestuurd aan verzorgingscentra. Op verzoek krijgen
nieuwe inwoners een gemeentegids in de brievenbus.
Vraag 4:
Bent u met ons eens dat dit niet past in de milieuambities van onze gemeente?
Antwoord: zoals aangegeven is het verspreiden van veel papier dat niet gebruikt wordt,
ongewenst maar heeft een zelfstandige onderneming als De Telefoongids haar eigen
verantwoordelijkheid voor beslissingen over haar bedrijfsvoering.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris,
de Ijör^emeester,
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