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Motie rookvrij op sportvelden en schoolpleinen  

De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 31 oktober 2018, 

behandelende de Begroting 2019  

Constaterende dat: 

• ‘gezondheid’ in de begroting wordt benoemd als een belangrijke maatschappelijke waarde; 

• gezondheid gebaat is bij een gezonde leefstijl in een gezonde leefomgeving; 

• van alle rokers ongeveer tweederde gestart is voor zijn 18e  en als oorzaak vaak het als kind 

meeroken wordt genoemd; 

• ruim 30% van de rokers jaarlijks een meestal vergeefse poging doet om te stoppen; 

• 20.000 mensen jaarlijks in Nederland sterven door roken (bron: RIVM) en duizenden door 

meeroken; 

• Meeroken, vooral voor jonge kinderen extra schadelijk is en de kans vergroot op longen die 

zich minder goed ontwikkelen en o.a. longziekten, ook als je buiten rookt; (Trimbos instituut) 

• roken op schoolterreinen per 2020 wettelijk verboden is; 

 

Overwegende dat: 

• het belangrijk is dat kinderen en jongeren niet beginnen met roken, gezien de schadelijke 

lichamelijke effecten van (mee) roken; 

• het belangrijk is om kinderen te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van (mee-)roken; 

• opgroeien in een rookvrije omgeving een bijdrage kan leveren aan het niet beginnen met 

roken; 

• het dan voor de hand ligt om sportverenigingen en schoolpleinen, /-terreinen en 

speelpleinen rookvrij te maken; 

• nog relatief weinig Renkumse schoolpleinen, speelpleinen en sportvelden rookvrij zijn; 

• de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wet publieke gezondheid. 

Publieke gezondheidszorg heeft tot doel de gezondheid van (nog) gezonde burgers te 

bevorderen en beschermen.’  

• de omgevingswet nadrukkelijk de ruimte biedt om gezondheid te betrekken bij de plannen 

voor ruimtelijke ordening;  

• de gemeente daarom actief maatregelen zou moeten nemen om roken zoveel mogelijk te 

voorkomen; 

• uit een promotieonderzoek van de Tilburg University naar rookvrije schoolpleinen blijkt dat 

hulp van een gemeente bij het bedenken hoe een school dat moet gaan aanpakken, goed 

van pas komt; 

• kinderen op meerdere plekken komen en het belangrijk is om breder te kijken zodat een 

gezondere rookvrije leefomgeving voor kleine kinderen en jeugd tot 18 gewaarborgd is. 

 

 

 



Draagt het college op: 

• met de besturen van scholen en sportverenigingen om de tafel te gaan zitten en afspraken te 

maken over het rookvrij maken van schoolpleinen en sportvelden en onder andere te 

verwijzen naar rookvrijegeneratie.nl. 

• dit onderwerp mee te nemen bij de invulling van de omgevingsvisie in het kader van het 

bevorderen van een gezonde leefomgeving. 

En gaat over tot de orde van de dag 


