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De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 30 maart 2022

Onderwerp: Gemeente Leiderdorp Rookvrij

Overwegende

- Op 23 november 2018 is tussen de Rijksoverheid en een zeventigtal maatschappelijke 
organisaties het Nationaal Preventieakkoord gesloten. In het Nationaal Preventieakkoord 
staan maatregelen voor een rookvrije generatie in 2040. Deze maatregelen houden onder 
meer in dat vanaf het schooljaar 2020/2021 alle schoolterreinen rookvrij zijn, in 2020 alle 
kinderboerderijen, kinderopvanglocaties en speeltuinen en in 2025 alle zorginstellingen en 
sportverenigingen.

- Sinds 1 juli 2021 zijn de rookruimtes in (semi-)publieke en openbare gebouwen verboden. 
Met ingang van 1 januari 2022 geldt dit verbod ook voor rookruimtes in het bedrijfsleven. 
Rookruimtes in de horeca zijn vanaf 27 september 2019 ook verboden.

- Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) maakte op Wereldkankerdag (4 februari 
2022) bekend dat er in 2021 14.700 nieuwe longkankerpatiënten zijn bijgekomen. Na vijf jaar 
is slechts 23% van deze patiënten nog in leven. We weten dat ruim 80% van de 
longkankergevallen wordt veroorzaakt door roken en dat er meer dan 16 kankers 
veroorzaakt worden door roken. Tabaksproducten zijn dus dodelijk.

- De Gemeente Leiderdorp heeft stappen gemaakt met het doorvoeren van de rookvrije 
sportaccommodaties en rookvrij ook op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV). Zo zijn de terreinen van RCL, Alecto en andere sportverenigingen in ons dorp 
inmiddels rookvrij.  

verzoekt het College

- Om een rookverbod in te stellen in de buitenruimte rondom gebouwen in eigendom van de 
Gemeente Leiderdorp. Denk hierbij aan de fietsenstalling achter het gemeentehuis, de 
overkapping bij de hoofdingang van het gemeentehuis, etc.  

- In gesprek te gaan met de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij (KWF, Hartstichting en 
Longfonds) gevestigd in Utrecht om te onderzoeken welke aanvullende maatregelen mogelijk 
zijn en de raad hier op korte termijn een advies over te geven. 

En gaat over tot de orde van de dag.
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