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Tijdens schoonmaakacties raapt GroenLinks  veel  peuken op in  het dorp.  Niet  in de laatste plaats op  
plekken waar mensen gedwongen moeten komen, of ook vaak kinderen komen, zoals schoolpleinen en 
bushaltes. Op basis daarvan heeft de GroenLinksfractie enkele vragen:

1. Vanaf 1 augustus is roken op en om schoolpleinen verboden; wat doet het college om te zorgen  
    dat  dit  ook  praktijk  wordt  nu  de  schoolpleinen  weer  daadwerkelijk  gebruikt  gaan  worden  de  
    komende maanden?

Onderwijsinstellingen  zijn  zelf  verantwoordelijk  voor  het  instellen,  aanduiden  en  handhaven  van  het  
rookverbod. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt hier toezicht op. Het ministerie  
voor  Volksgezondheid,  Welzijn  en  Sport  stelt  hulpmiddelen  (zoals  stappenplannen)  beschikbaar  aan  
scholen  voor  het  voorbereiden,  invoeren  en  borgen  van  een  rookvrij  onderwijsterrein  
(https://www.rookvrijschoolterrein.nl/). 

Vooruitlopend op de verplichting van rookvrije onderwijsterreinen per 1 augustus 2020 heeft de gemeente  
Leiderdorp in 2019 alle kindomgevingen benaderd, gestimuleerd en ondersteund om rookvrij te worden.  
Eind 2019 waren 13 van de 15 scholen in Leiderdorp al geheel rookvrij.  De nog niet rookvrije scholen  
kunnen  gebruik  maken  van  de  beschikbare  ondersteuning  vanuit  VWS.  We  hebben  geen  signalen  
ontvangen dat dit onvoldoende is. 

2. Is het juridisch mogelijk om roken nabij bushaltes en winkels te verbieden?
Het gaat hier  om een rookverbod in de open lucht in  de openbare ruimte. De gang van zaken in de  
openbare ruimte wordt gereguleerd in de Algemene plaatselijke verordening (APV). Daarin is juridisch  
ruimte om roken in de open lucht in de openbare ruimte te reguleren via een verbodsbepaling. Er zijn  
voorbeelden van door middel van een APV opgelegde rookverboden voor concrete openbare gebouwen  
wegens  door  rookgassen  veroorzaakte  aanmerkelijke  hinder  of  hinder  voor  kwetsbare  groepen  
(schoolgebouwen/ziekenhuizen). Het gaat dan om gevallen waar aantoonbaar sprake kan zijn van hinder  
door rookgassen.

https://www.rookvrijschoolterrein.nl/


Algehele verboden, zoals in dit geval een algemeen rookverbod nabij iedere bushalte en iedere winkel,  
stuiten echter op juridische bezwaren. De onderbouwing van de noodzakelijkheid en de proportionaliteit  
van een dergelijk verbod is niet te geven (is bij iedere bushalte en winkel sprake van zodanige hinder door  
rookgassen dat een verbod bij die bushalte en winkel op zijn plaats is en staat dat verbod daarmee wel in  
verhouding tot het te beschermen gezondheidsbelang).  Daarmee zou er geen evenredigheid meer zijn  
tussen middel  en doel.  Een verbod op roken nabij  bushaltes  en winkels  is  gelet  hierop juridisch  niet  
houdbaar.

3.  Is  het  college  bereid  plannen  te  ontwikkelen  om  roken  (los  van  de  mogelijkheden  van  een  
    verbod) te ontmoedigen?

Het college ontmoedigt roken op twee verschillende manieren. Allereerst binnen het thema gezondheid in  
de sociale agenda. Een van de doelen uit de sociale agenda betreft ‘meer inwoners zijn in staat om gezond  
te (blijven) leven’. Gezond leven is een breed begrip. Het gaat hier nadrukkelijk niet alleen over roken,  
maar ook over voeding, bewegen, mentale gezondheid,  alcohol en druggebruik etc.  Inwoners hebben  
bovendien  een  eigen  verantwoordelijkheid  voor  het  hebben  van  een  gezond  en  een  vitaal  leven.  
Aanvullend op deze eigen verantwoordelijkheid vervult het college een faciliterende rol die gericht is op  
preventie: we zorgen voor voldoende actuele en laagdrempelige informatie over een gezonde en vitale  
leefstijl  en helpen inwoners op weg naar passend aanbod.  We sluiten hierbij  zoveel  mogelijk  aan bij  
campagnes van de Rijksoverheid. Partners als Incluzio Leiderdorp en het Centrum voor Jeugd en Gezin  
(CJG)  geven  hier  uitvoering  aan  en  zetten  in  op  wat  er  nodig  is  voor  de  inwoners  van  Leiderdorp.  
Voorbeelden hiervan zijn de voorlichting die het CJG geeft over roken in bijzijn van kinderen en tijdens de  
zwangerschap of Incluzio Leiderdorp die samen met Brijder een voorlichting heeft gegeven over alcohol en  
roken (doelgroep 55+).

Daarnaast  pakken  we  onze  rol  bij  het  stimuleren  van  kindomgevingen  om  rookvrij  te  worden. 
Vooruitlopend op de verplichting van rookvrije onderwijsterreinen per 1 augustus 2020 heeft de gemeente  
Leiderdorp in 2019 alle kindomgevingen benaderd, gestimuleerd en ondersteund om rookvrij te worden.  
Er  is  o.a.  gesproken  met  kinderdagverblijven,  BSO’s,  kindcentra,  scholen,  sportverenigingen,  
buurtverenigingen, omwonende van speelplekken etc. Dit heeft geleid tot mooie resultaten: eind 2019  
waren  13  van  de  15  scholen  geheel  rookvrij!  Daarnaast  zijn  bijvoorbeeld  9  van  de  10  
buitensportverenigingen rookvrij en alle sporthallen. De komende periode richten we ons op het realiseren  
voor rookvrije speelplekken.

4. Heeft het college een beeld van de kosten wanneer in de openbare ruimte sigarettenpeuken eens  
    per week zouden worden opgeruimd?

Om alle peuken in de openbare ruimte op te ruimen is ongeveer 1,5 FTE nodig. Qua loonkosten inclusief  
overhead betekent dit €87.800 op jaarbasis. Naast de personele kosten zijn er kosten wat betreft vervoer  
en materialen. Er zal een apart voertuig moeten worden aangeschaft à € 30.000,-. Materialen en afvoer  
van de peuken op jaarbasis kosten ongeveer € 2.000,-.


