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RIS-nummer: 311948 

 

 

Schriftelijke vragen: Den Haag rookvrij  

Indiener: Judith Klokkenburg, ChristenUnie/SGP 

 

 

Datum: 28 maart 2022 

 

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

 

Afgelopen week hebben kankerpatiënten, ziekenhuizen, artsen en KWF Kankerbestrijding een 

gezamenlijke oproep gedaan aan supermarkten, tankstations en gemakszaken om per direct te stoppen 

met de verkoop van sigaretteni. Uit nieuwe cijfers blijkt namelijk dat het aantal longkankerpatiënten nog 

steeds stijgt. In 2021 kwamen er 14.700 nieuwe longkankerpatiënten bij. Andere gemeenten, 

bijvoorbeeld Amsterdam, hebben een integraal tabaksontmoedigingsbeleid opgesteld1 of hebben al 

rookvrije bus- en tramhaltes ingesteld, zoals in Utrecht2. In het Haagse actieprogramma Preventie 

Volksgezondheid Den Haag 2020-2023 (RIS309230) staat een tweetal doelstellingen op het gebied van 

roken (“In 2030 rookt minder dan een kwart van de Hagenaars en groeit er een rookvrije generatie op.”), 

maar hier worden geen concrete acties aan verbonden.  

 

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Judith Klokkenburg 

(ChristenUnie/SGP) en Robin Smit (PvdD) de volgende vragen: 

 

1) Deelt het college de opinie van de ChristenUnie/SGP en de Partij voor de Dieren dat het 

zorgwekkend is dat het aantal nieuwe longkankerpatiënten in Nederland nog steeds stijgt?  

 

2) Welke concrete stappen neemt het college op dit moment al om tabaksgebruik in Den Haag te 

ontmoedigen?  

 

3) Is het college bereid om in gesprek te gaan met HTM en te kijken hoe en op welke termijn bus- 

en tramhaltes rookvrij kunnen worden? Zo nee, waarom niet?  

 

Op de website van Clean Air Nederland staat een overzicht van terrassen die (deels) rookvrij zijn. In de 

gemeente Den Haag voldoen hier op dit moment slechts 3 terrassen aan.  

 

4) Is het college bereid met horecaondernemers in gesprek te gaan om hen te stimuleren hun 

terras (gedeeltelijk) rookvrij te maken? Zo nee, waarom niet? 

 

5) Is het college bereid te onderzoeken of het juridisch mogelijk is lokale rookverboden op te 

nemen in de APV?  

 

Judith Klokkenburg Robin Smit 

ChristenUnie/SGP PvdD

 

 
1 180110_notitie_op_weg_naar_een_rookvrij_amsterdam.pdf  
2 Roken bij Utrechtse bushaltes vanaf 1 januari 2022 verboden (duic.nl) 

file:///C:/Users/RAEDAMX/AppData/Local/downloads/180110_notitie_op_weg_naar_een_rookvrij_amsterdam.pdf
https://www.duic.nl/algemeen/roken-bij-utrechtse-bushaltes-vanaf-1-januari-2022-verboden/
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i https://www.kwf.nl/standpunten/oproep-stoppen-verkoop-tabaksproducten  

 

Gezamenlijke oproep 

KWF roept samen met tientallen belanghebbenden op om de verkoop van 
tabaksproducten in supermarkten, gemakszaken en tankstations per direct te 
stoppen. Zij vragen deze sectoren om hun verantwoordelijkheid te nemen en echt te 
staan voor de gezondheid van hun klanten.  

Lees hieronder de brief 

Beste supermarkten, gemakszaken en tankstations, 

14.700 nieuwe longkankerpatiënten in 2021. Dat onthutsende getal maakte IKNL 
bekend op Wereldkankerdag (4 februari). 14.700 mensen waarvan na vijf jaar nog 
maar slechts 23% in leven is. Een diagnose die je leven op zijn kop zet. Tegelijkertijd 
een diagnose die voor het overgrote deel is te voorkomen. 

Want we weten dat ruim 80% van de longkankergevallen wordt veroorzaakt door 
roken en dat er meer dan 16 kankers veroorzaakt worden door roken. 
Tabaksproducten zijn dodelijk. Eenmaal begonnen met roken is ermee stoppen een 
moeilijke opgave omdat roken zo verslavend is. 

Wij vinden het onbegrijpelijk dat supermarkten, gemakszaken en tankstations een 
product verkopen dat zoveel schade berokkent. Zoveel leed veroorzaakt. U kunt hier 
per direct een belangrijke bijdrage aan leveren, door te stoppen met de verkoop van 
tabaksproducten. Doet u dit niet, dan helpt u de verslaving in stand te houden en 
stimuleert u de verkoop van ziekmakende producten. 

Bovendien worden deze producten verkocht op plekken waar óók kinderen komen. 
We weten: zien roken, doet roken. Wij zetten ons al jaren in voor de Rookvrije 
Generatie. Elk kind verdient het om rookvrij te kunnen opgroeien, en zou niet verleid 
mogen worden om te gaan roken. Tabaksproducten horen daarom niet thuis in uw 
winkel. Daarin staan wij niet alleen: 3 op de 4 Nederlanders is voorstander van het 
verminderen van verkooppunten ter bescherming van hun kinderen. 

Wij roepen u gezamenlijk op: neem uw verantwoordelijkheid, sta écht voor de 
gezondheid van uw klanten en stop per direct met de verkoop van tabaksproducten. 

Hartelijke groet, 

 

https://www.kwf.nl/standpunten/oproep-stoppen-verkoop-tabaksproducten
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Aukje Bakker, longkankerpatiënt 
John Franke, longkankerpatiënt 
Gea Breet, longkankerpatiënt 
Albert Schweitzer ziekenhuis , Peter van der Meer 
Amsterdam UMC, Chris Polman 
Antoni van Leeuwenhoek, René Medema 
Bravis Ziekenhuis, Bianka Mennema 
Catharina Ziekenhuis, Nardo van der Meer 
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Bart Berden 
Erasmus MC, Stefan Sleijfer 
Gezondheidsfondsen voor Rookvrij, Dewi Segaar 
Hartstichting, Hans Snijder 
Het Spaarne Gasthuis, Ivo van Schaik 
Ikazia Ziekenhuis, Rob Kievit 
Integraal Kankercentrum Nederland, Thijs Merkx 
Instellingen PsychoSociale Oncologie (IPSO), Sonja Robben 
Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst 
(KNMG), René Héman  
KWF Kankerbestrijding, Carla van Gils 
Longarts, Rookpreventie Jeugd, Wanda de Kanter 
Longartsen van OLVG 
Longfonds, Michael Rutgers 
Maasstad Ziekenhuis, Peter Langenbach 
Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Arja Broenland 
Nederlandse Internisten Vereniging, Robin Peeters 
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, Leon van den 
Toorn 
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Károly Illy 
Nederlandse Vereniging voor Oncologie 
Radboudumc, Bertine Lahuis 
Regionaal Oncologienetwerk West 
Rijnstate, Marina van Gelder 
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Peter van Barneveld 
SJG Weert, Gertjan Kamps 
SONCOS, Marcel Verheij 
Stichting Kanker.nl, Chris van Vlissingen 
Stichting Longkanker Nederland, Lidia Barberio 
Universitair Medisch Centrum Groningen, Ate van der Zee 
Verslavingskunde Nederland, Verslavingszorg Noord Nederland, Robert van de 
Graaf 
Ziekenhuis Nij Smellinghe, Bert Kleinlugtenbeld 
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