
AMENDEMENT

Voorstel nummer: 1

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 28 januari 2019

Agendapunt: 7 APV

Onderwerp: artikel 2:18

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:

Artikel 2:18 Rookverbod op natuurterreinen 
1. Het is verboden op natuurterreinen of binnen een afstand van dertig meter daarvan: a. 
te roken gedurende een door het college aangewezen periode;
b. voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten 
vallen, weg te werpen of te laten liggen. 
2. Het verbod in het eerste lid zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien 
door artikel 429, aanhef en onder 3, van het Wetboek van Strafrecht. 
3. Het verbod in het eerste lid, onder a is voorts niet van toepassing voor zover het roken 
11 plaatsvindt in gebouwen en aangrenzende erven.

Te wijzigen in:

Artikel 2:18 Rookverbod op natuurterreinen 
1. Het is verboden te roken op schoolpleinen, kinderspeelplaatsen en andere door het 
college aan te wijzen plaatsen, of binnen een afstand van dertig meter daarvan:
a. voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten 
vallen, weg te werpen of te laten liggen. 
2. Het verbod in het eerste lid zijn niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien 
door artikel 429, aanhef en onder 3, van het Wetboek van Strafrecht. 
3. Het verbod in het eerste lid, onder a is voorts niet van toepassing voor zover het roken 
11 plaatsvindt in gebouwen.

Toelichting: 

Roken is de belangrijkste vermijdbare oorzaak van ziekte en overlijden. In Nederland sterven elk 

jaar meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en meeroken. Iedere week raken 

honderden kinderen verslaafd aan roken. De Alliantie Nederland Rookvrij wil dit voorkomen door 

opgroeiende kinderen te beschermen. De gemeente Leiderdorp heeft zich aangesloten bij deze 

Alliantie. Om het roken werkelijk terug te dringen zijn mooie voornemens niet genoeg, daarvoor is 

een rookverbod op plaatsen waar kinderen veel komen noodzakelijk.
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