
Motie (M 05) “Young, Wild and Smoke-Free” 

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 16 november 2022, 
besprekende Gezondheidsbeleid 2023.

Constaterende dat:
- er sinds 2020 op alle schoolterreinen en kinderopvanglocaties een wettelijk 

rookverbod geldt, maar op speelplekken en sportterreinen nog niet;
- onder andere de gemeenten Utrecht en Den Haag alle speeltuinen rookvrij 

hebben gemaakt;i

- er in Nederland een groot draagvlak is om sport- en speelplekken rookvrij te 
maken;ii

- Groningen de ambitie heeft om alle kinderen rookvrij te laten opgroeien, in lijn
met het Nationaal Preventieakkoord;iii

- er in het Coalitieakkoord 22-26 staat dat het voorkomen van rookverslavingen
een speerpunt is;

- de gemeente Groningen, samen met andere partners, in 2017 de visie heeft 
omarmd om de eerste rookvrije stad van Nederland te worden;iv 

- het percentage rokers in Groningen hoger ligt dan het landelijk gemiddelde en
het aantal rokende jongeren sinds 2019 zelfs licht is toegenomen in onze 
gemeente.v

Overwegende dat:
- het (passief) roken van tabak en/of e-sigaretten voor iedereen ongezond is, 

maar voor jongeren en kinderen extra schadelijk is;
- rookvrije zones van groot belang zijn om kinderen gezond op te laten groeien;
- Groningen op dit gebied een voortrekkersrol heeft aangenomen door in 2019 

als eerste Nederlandse gemeente een rookvrije zone te creëren in de 
openbare ruimte;vi

- er desondanks nog veel stappen te zetten zijn om Groningen rookvrijer te 
maken en de doelen van het Nationaal Preventieakkoord te behalen.

Verzoekt het college:
- meer in te zetten op het creëren van rookvrije zones op locaties waar veel 

kinderen verblijven, zoals speeltuinen, kinderboerderijen en 
sportaccommodaties;

- bij externe beheerders van speeltuinen, sportparken en kinderboerderijen 
sterk aan te dringen op het aanvragen van een rookvrije zone bij de 
gemeente;

- hen daarin te ondersteunen door o.a. communicatiemiddelen van de 
campagne Rookvrije Generatie te faciliteren;

- ondertussen de mogelijkheden en afwegingen te onderzoeken voor het 
gedwongen aanwijzen van rookvrije zones op soortgelijke locaties en in Q1 
van 2023 hierover met de raad in gesprek te gaan. 

En gaat over tot de orde van de dag.

Mirte Goodijk Jalt de Haan Leendert van der Laan
Student  & Stad CDA Partij voor het Noorden



i https://nos.nl/artikel/2451825-in-utrecht-zijn-voortaan-alle-speelplekken-rookvrij 
ii https://nos.nl/artikel/2344486-groter-draagvlak-voor-rookvrije-speeltuin 
iii https://ggd.groningen.nl/gezondheid/jouw-gezondheid/rookvrij-leven/ 
iv https://nos.nl/artikel/2184599-groningen-wil-eerste-rookvrije-stad-van-nederland-worden 
v https://ggd.groningen.nl/gezondheid/jouw-gezondheid/rookvrij-leven/ 
vi https://www.rtvnoord.nl/nieuws/209633/groningen-heeft-nu-officieel-de-eerste-rookvrije-zone-van-nederland 
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