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Beleid van de gemeente Rotterdam

�Tabaksontmoediging is opgenomen in nota Rotterdam 

Vitale stad 2016-2020

�Tabaksontmoediging

�Gezond gewicht

�Psychische gezondheid

�Veilige leefomgeving

�Doel: Minder rokers in 2020

�Doel is niet erg smart: afhankelijk van externe factoren: 

accijnsverhoging, verkooppunten, verbod rookruimten
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Beleid van de gemeente Rotterdam

�Aansluiten bij landelijke beweging en 

de Rookvrije Generatie 

�Ondersteuning stoppen met roken
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Rol en strategie

�Positie 

�Spelersveld

�Ondersteuning

�Verbinding

�Energy-based (momentum)
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Gemeente tussen Rijk en maatschappelijke partners
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Sportvereniging

Kinderboerderij

School
Rijk
• Preventie akkoord
• Accijnsverhoging
• Verkooppunten
• Verbod rookruimte

Gemeente Rdam
Lokale aanpak
• Gezondheidsbeleid
• Cijfers, informatie
• Subsidieverlening
• Omgevingswet
• Communicatie
• Ontwikkeling nudge
• Stoptober
• Verkooppunten

GGD-GHOR-NL
• 23 GGD-en
• Actieplan

Gezonde School

Zwangerschap

Kinderopvang

Partner

Lobbyen

Ondersteunen

Ondersteunen

Ondersteunen
Ondersteunen

Maat-
schappelijke
partners



Spelersveld Rookvrije Generatie Rotterdam
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Hella van den BergHella van den Berg

Jessica v.d. LindenJessica v.d. Linden
Luuk GijselhartLuuk Gijselhart(Marijn Eggen)(Marijn Eggen)

Nico VlaarNico Vlaar

Rianne HensenRianne Hensen

Ed ten KloosterEd ten Klooster

Mera v. OosteromMera v. Oosterom

Arjan van der PlasArjan van der Plas

Katja v. DeventerKatja v. Deventer

Mariëlle KockMariëlle Kock

Adrie GelderblomAdrie Gelderblom

Arno StruikArno Struik

Arie BoedArie Boed

Karin BarendseKarin Barendse

Nicolette v. NieuwveldNicolette v. Nieuwveld

Jan MeijdamJan Meijdam
Helene VoetenHelene VoetenPjer VriensPjer Vriens

Liesbeth v OmmenLiesbeth v Ommen

Rookvrij ziekenhuisRookvrij ziekenhuis

Rookvrije 
kinderboerderij
Rookvrije 
kinderboerderij

Rookvrije  
zwembaden
Rookvrije  
zwembaden

Rookvrije openbare 
ruimte (omgevingswet)
Rookvrije openbare 
ruimte (omgevingswet)

Gemeente als 
werkgever
Gemeente als 
werkgever CoördinatieCoördinatie

MonitorMonitor

CommunicatieCommunicatie

E-healthE-health

Kees v. VeldhuizenKees v. Veldhuizen

Nico SizooNico Sizoo

Evelyne MeynenEvelyne Meynen



Rol GB: ondersteuning van de partners

�Gezondheidscijfers en onderbouwing (derde handsrook )

� (Stappenplannen, flyers, materialen)

�Subsidieverlening: o.a. speeltuinen

�Ontwikkelen nudge en social marketing 

�Verbinden beleidsterreinen: gezond gewicht, psychis che 

gezondheid, schulden, omgevingswet
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Juridische mogelijkheden rookvrije buitenruimte

�Bestemmingsplanologie: aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat

�APV: kan ingezet worden. 

�Subsidiebeleid: speeltuinen, scholen, sportterreine n

�Eigenaarschap: grond van gemeente, scholen

�Omgevingswet: veilige en gezonde leefomgeving, 

omgevingsplan beperkt zich niet alleen tot ruimteli jk 

relevant eisen.

Bron: Notitie (13/4/2018) van Van Benthem & Keulen i n 

opdracht van Alliantie Nederland Rookvrij
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� Omgevingsvisie: integrale visie incl. sociaal domei n

� Gezonde stad : rookvrije zones/plekken als ambitie in 

omgevingsvisie

� APV
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Ruimtelijk: RVG in omgevingsvisie voor Rotterdam



Er is momentum voor RVG

� Nationaal preventieakkoord gesloten met patiëntenor ganisaties, 

zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportv erenigingen en -

bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.  
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Er is momentum voor RVG

� Nationaal preventieakkoord gesloten met patiëntenor ganisaties, 

zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportv erenigingen en -

bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.  

� Oprichting Alliantie Nederland Rookvrij

� Veel initiatieven  

� Rechtzaak tegen

de tabaksindustrie

� Einde rookruimtes

� Blokhuis wil 

Rookvrije terrassen
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Enkele initiatieven in Rotterdam: Hockeyvereniging 
Leonidas rookvrij
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Voorzitter Fred Nederhof 
van Rotterdamse 
hockeyvereniging 
Leonidas. “We hebben 
gezegd: ‘na de 
herfstvakantie zijn we 
rookvrij.’ En daarmee was 
het klaar.”



Artikel in nieuwsbrief ‘Onderwijs010’: RVG op schoo l

16-07-201819



Samenwerkende ziekenhuizen: rookvrije zones
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Hogeschool 
Rotterdam, EMC, 
Museumpark

Ikazia Ziekenhuis, 
MBO

Maasstad Ziekenhuis



Dilemma’s

� Is een statement van de gemeente nodig of beter aan  de 

maatschappelijke partijen overlaten:

�Partners vragen: laat zien dat de gemeente achter ons staat

Versus 

�Bemoei je er niet mee, wij varen onze eigen koers

�Rol als trekker en deskundige of alleen faciliteren :

�Stadsbeheer: “Jullie gooien de rokers over de schutting!” 

Rookvrij schoolterrein leidt tot meer overlast en vervuiling.

�De samenwerking bevorderen tussen partijen zien wij als 

onze belangrijkste taak. 
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Dank…
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De laatste roker

De roker wordt verdreven. 

Bijvoorbeeld de rokende leraar:

�Leraar mag niet meer in de klas roken. 

�Mag niet meer in de lerarenkamer roken

�Mag niet meer in de aparte rookruimte roken

�Mag niet meer in de kroeg roken

� In 2020: Mag niet meer op het schoolterrein roken

�Mag ook niet buiten het hek roken? 
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