
 
Aan het college van Burgermeester en wethouders. p/a Griffie 
Postbus 8 
3300 AA Dordrecht  
 

Betreft : Art.40 vragen Publieke Gezondheid 

Dordrecht , 12 mei 2020 

College van Burgemeester en Wethouders  

Geacht college, 

 

Op 10 maart jl., vlak voor het uitbreken van de Coronacrisis, heeft de raad de Nota 
Publieke Gezondheid 2020-2023 vastgesteld. Uit de crisis blijkt eens te meer dat een 
ongezonde levensstijl een verhoogd risico kan opleveren in relatie tot verschillende 
ziektes.1 Gekeken naar overlijdensgevallen waarbij naast Covid-19 nog een andere 
onderliggende aandoening aanwezig was, is duidelijk dat cardo-vasculaire- en 
longaandoeningen een verhoogd risico met zich meebrengen. Los daarvan is al vaker 
gebleken dat een ongezonde levensstijl een verhoogd risico met zich meebrengt. 

Het Nationaal Preventieakkoord alsmede de Nota Publieke Gezondheid 2020-2023 
beoogt dan ook terecht om juist deze aandoeningen terug te brengen in aantal door 
preventief ongezonde levensstijlen te ontmoedigen. 

Daaromtrent heeft GroenLinks Dordrecht de volgende vragen: 

- Is voor het college inzichtelijk hoeveel procent van de Dordtse bevolking, bij 
benadering, overmatig alcohol consumeert, rookt en/of overgewicht heeft? 

- Op welke wijze toetst het college of de beoogde percentages zoals deze in het 
Nationaal Preventieakkoord voor 2020 en verder zijn opgenomen, in Dordrecht 
worden behaald? 

- Is het college het met GroenLinks Dordrecht eens dat, in tegenstelling tot 
alcoholgebruik en overgewicht, roken niet alleen gevaar voor de roker, maar 
ook direct gevaar voor derden met zich meebrengt? 

                                                      
1 Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland 10 mei 2020; 
https://www.rivm.nl/documenten/epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland-10-mei-2020 



- Is het college op de hoogte dat Restaurant Post reeds enkele jaren een 
(gedeeltelijk) rookvrij terras heeft en dat dit vrijwel geen negatieve reacties 
heeft gekregen?2,3 

- Is het college het met GroenLinks Dordrecht eens dat een ieder recht heeft 
om zonder overlast of hinder van tabaksrook gebruik te mogen maken van de 
openbare ruimte? 

- Is het college bereid, als uitvoering van de aangenomen Nota, in de APV op te 
nemen dat een gedeelte van een door de gemeente vergund terras rookvrij 
dient te zijn?4 

- Is het college met GroenLinks Dordrecht van mening dat de verdere 
uitwerking van de Nota reeds in de Kadernota 2021 dient te worden 
opgenomen? 
 
 

In afwachting van uw antwoord, 

 

Fractie GroenLinks Dordrecht 

                                                      
2 https://www.ad.nl/dordrecht/eerste-rookvrije-terras-waar-in-dordt-is-er-nog-eentje-op-te-
steken~a57494b9/?referrer=https://www.google.com/ 
3 https://www.missethoreca.nl/cafe/nieuws/2019/05/veel-steun-voor-rookvrij-beleid-steeds-meer-
terrassen-deels-rookvrij-101320648 
4 Nota Publieke Gezondheid 2020-2023, pagina 14. 


