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Voorgesteld besluit
de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht, 18e wijziging, vast te stellen.

Raadsvoorstel

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Het college bereidt raadsbesluiten voor. Het betreft in dit geval een voorstel om de APV te wijzigen. 
De raad stelt de wijziging van de APV vervolgens vast.

Wat is het doel?
Het hebben van een actuele algemene plaatselijke verordening (APV), waarin gewenst beleid is 
verankerd.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Vergroting zone waarbinnen rookverbod geldt (artikel 5:37 A, aanhef APV)
Het college stelt de raad voor de omvang van de (bestaande) zone voor het reeds bestaande 
rookverbod bij scholen en speeltuinen te vergroten van 2 meter naar 10 meter.
De redenen voor vergroting van deze zone zijn de volgende:

 een rookvrije zone van 10 meter kan veel duidelijker worden aangegeven;
 een zone van 10 meter kan beter als rookvrije zone worden ervaren dan één van twee 

meter.

Rookverbod rondom door het college aan te wijzen overheidsgebouwen (artikel 5:37 A, 
lid 1, sub b APV)
In november 2018 is het Nationaal Preventieakkoord ondertekend door een groot aantal partijen in 
Nederland. Een van de speerpunten in het preventieakkoord is het verminderen van het aantal 
Nederlanders dat rookt. Op 10 maart 2020 heeft de gemeenteraad de lokale nota Publieke 
Gezondheid 2020-2023 vastgesteld. In deze nota wordt aangesloten bij dit preventieakkoord. 
Hierin is namelijk de volgende ambitie geformuleerd: "We willen dat minder Dordtenaren roken en 
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https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2020/10-maart/14:00/Vaststellen-lokale-nota-Publieke-Gezondheid-2020-2023-Raadsvoorstel/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht/2020/10-maart/14:00/Vaststellen-lokale-nota-Publieke-Gezondheid-2020-2023-Raadsvoorstel/
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Dordtse kinderen/jongeren kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving. Ons ultieme doel is een 
rookvrije generatie".

De Nederlandse regering heeft besloten om het sluiten van de rookruimtes in (semi-)publieke en 
openbare gebouwen te versnellen: met ingang van 1 juli 2021 zijn deze rookruimtes gesloten. 

Deze stap past in het lokale beleid van Dordrecht, waarin we o.a. hebben aangegeven zelf als 
gemeente het goede voorbeeld te willen geven en de mogelijkheden te onderzoeken voor het 
aanwijzen van rookvrije zones. De gemeente wil één stap meer zetten door een rookvrije zone te 
creëren rondom de meeste gemeentelijke overheidsgebouwen. De kans is namelijk groot dat door 
de sluiting van de rookruimtes een deel van de rokers buiten 'voor de deur' gaat roken waardoor er 
een 'rookgordijn' ontstaat.

Daarom wordt lid 1 onder b voorgesteld, waarin een rookverbod is opgenomen rondom door het 
college aan te wijzen overheidsgebouwen.

De omvang van de zone is net zo groot als die bij speeltuinen en scholen, namelijk 10 meter.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Geen.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Gedurende de periode van zaterdag 15 mei 2021 tot maandag 28 juni 2021 heeft men een 
zienswijze op de voorgestelde wijziging kunnen indienen.
Er zijn geen reacties binnengekomen.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Raadsinformatiebrief Rookverbod overheidsgebouwen van 5 januari 2021 (BBV 2020-0152183)

Hoe wordt dit betaald?
Er wordt vooralsnog geen extra handhavingscapaciteit beschikbaar gesteld om toe te zien op de 
naleving van het verbod. Dit betekent dat de handhaving zal geschieden binnen de hiervoor 
bestaande beschikbare budgetten.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Na vaststelling van de 18e wijziging van de APV, zal het wijzigingsbesluit zowel bekendgemaakt als 
gepubliceerd worden en zal het college overheidsgebouwen aanwijzen waar omheen niet meer 
gerookt mag worden. De inventarisatie is hiervoor is bijna afgerond.

Het college van Burgemeester en Wethouders

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Voorstel-Raadsinformatiebrief-Rookverbod-overheidsgebouwen-Raadsinformatiebrief-1.pdf
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 6 juli 2021  inzake 
Vaststellen Algemene plaatselijke verordening Dordrecht, 18e wijziging;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
gelet op Tabaks- en rookwarenwet;

b e s l u i t :

de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht, 18e wijziging, vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van
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Bijlagen
1. Raadsbesluit DROP 18e wijziging APV

Elders beschikbare bijlagen
Bekendmaking www.dordrecht.nl om inspraakmogelijkheid op 18e wijziging APV bekend te 
maken: https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Nieuws/Nieuwsarchief/2021/Mei/G
eef_uw_mening_over_de_18e_wijziging_van_de_APV

file://www.dordrecht.nl
https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Nieuws/Nieuwsarchief/2021/Mei/Geef_uw_mening_over_de_18e_wijziging_van_de_APV
https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Nieuws/Nieuwsarchief/2021/Mei/Geef_uw_mening_over_de_18e_wijziging_van_de_APV

