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Betreft 

Rookvrije generatie 

 

 

 

Geacht college, 

  

Vanaf 1 augustus moeten alle onderwijsterreinen (schoolpleinen) in Nederland rookvrij 

zijn. Dit geldt voor al het onderwijs; het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het 

beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Hiermee wordt er een belangrijke stap gezet 

richting een rookvrije generatie, zodat kinderen en jongeren rookvrij kunnen opgroeien. 

Daarnaast wordt hierdoor het onderwijsterrein ook voor onderwijspersoneel en ouders een 

gezondere omgeving. Om de onderwijsinstellingen te helpen die nog geen rookvrij 

onderwijsterrein hebben gerealiseerd, is het Ministerie van VWS een campagne gestart . 

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van D66 de volgende vragen: 

 

1. Zijn alle onderwijsterreinen in Arnhem op dit moment al rookvrij?  

Zo nee, welke niet, en waarom niet? 

2. Indien het antwoord op vraag 1 nee is: hoe gaat het college ervoor zorgen dat ook 

deze scholen een rookvrij onderwijsterrein krijgen, en op welke termijn verwacht 

het college dat alle onderwijsterreinen dan wel rookvrij zullen zijn? 

 

Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken, zelf ook eerder gaan 

roken . Nu alle onderwijsterreinen rookvrij moeten zijn, gaan degenen die willen roken, 

vlak buiten het onderwijsterrein staan, zo blijkt na contact met verschillende 

onderwijsinstellingen. De rokers staan nu voor de school op de stoep of op straat. Hiermee 

blijft het roken nog steeds te zien door kinderen en jongeren. Ook moeten ouders en 

onderwijspersoneel dan alsnog langs rokers en door schadelijke rooklucht lopen voor ze 

het onderwijsterrein op kunnen. Ook klagen buurtbewoners over rokersoverlast en 

ontstaan onveilige situaties in het verkeerd. 

 

Het ROC RijnIJssel is een van de grote onderwijsinstellingen in onze stad, die u als 

college al vaker gevraagd heeft om hulp, bijvoorbeeld in de vorm van rookverboden in de 

omgeving van de scholen. 
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3. Ziet het college (juridische) mogelijkheden om de onderwijsinstellingen te helpen, 

om van de openbare ruimte rondom onderwijsterreinen rookvrije zones te maken 

zonder genoemde nadelen voor de omgeving? 

Zo ja, welke mogelijkheden ziet het college? Zo nee, waarom niet? 

 

Een grote groep jongeren en studenten maakt normaal gesproken gebruik van het OV om 

van en naar school te gaan. Sinds 2004 geldt een gedeeltelijk rookverbod op het spoor. 

Veel stations kennen nog rookzones, maar daar komt per 1 oktober 2020 een einde aan. 

Prorail gaat dan, in overleg met de NS en de regionale vervoerders, de rookzones en 

zuilen op alle perrons verwijderen. Hiermee wordt het OV meer rookvrij. Echter geldt 

voor de bushaltes in Arnhem nog geen rookverbod. Sterker nog: er hangen op sommige 

locaties speciale afvalbakken voor sigaretten. Dit geeft wat de fractie van D66 betreft een 

slecht signaal af, zowel voor kinderen en jongeren als voor alle andere reizigers. 

 

4. Ziet het college mogelijkheden om, in overleg met de vervoerder(s), van de 

bushaltes in Arnhem rookvrije zones te maken? Zo nee, waarom niet? 

 

Het rookvrij maken van sportaccommodaties is een ander speerpunt, zoals ook 

opgenomen in de raadsbrief ‘Rookvrije generatie’ van 9 juni 2020. Een groot deel van de 

sportaccommodaties in Arnhem is al (gedeeltelijk) rookvrij. Deze zijn in ieder geval 

rookvrij wanneer kinderen sporten en bewegen. In de raadsbrief stelt u dat u verenigingen 

gaat ondersteunen in het zetten van de wenselijke stappen naar rookvrije accommodaties. 

Daarnaast stelt u dat u de mogelijkheden gaat bekijken om in de subsidievoorwaarden op 

te nemen dat accommodaties waarmee de gemeente een subsidierelatie heeft ook rookvrij 

moeten worden.  

 

5. Hoe gaat u deze verenigingen ondersteunen in het zetten van de wenselijke 

stappen naar een rookvrije accommodatie? En in hoeverre kunt u deze 

verenigingen die gebruik maken van accommodaties van de gemeente/ het 

Sportbedrijf verplichtend opleggen dat de accommodatie rookvrij moet zijn? 

6. Heeft het college mogelijkheden gevonden om in de subsidievoorwaarden op te 

nemen dat accommodaties rookvrij moeten worden? Zo ja, per wanneer worden 

de subsidievoorwaarden aangepast? Zo nee, waarom is het niet mogelijk om dit in 

de subsidievoorwaarden op te nemen? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de fractie van D66, 

 

Patrick van Iperen 


