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Samenvatting 

 

Als gevolg van een arrest van de Hoge Raad op 27 september 2019 zijn rookruimten in horeca-

inrichtingen met onmiddellijke ingang verboden. In een brief aan de Tweede Kamer heeft 

staatssecretaris Blokhuis toegezegd dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

horecaondernemers tot 1 april 2020 de tijd geeft om de noodzakelijke aanpassingen te doen.  

Vanwege de mogelijke gevolgen van de sluiting van de rookruimten adviseren wij gemeenten in 

deze brief om tijdig met horeca-inrichtingen in gesprek te gaan om mogelijke overlast in de 

openbare ruimte te voorkomen en/of aan te pakken. Om gemeenten hierbij te helpen hebben wij 

een checklist opgesteld.  
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Als gevolg van een arrest van de Hoge Raad op 27 september 2019 zijn rookruimten in horeca-

inrichtingen met onmiddellijke ingang verboden. In een brief aan de Tweede Kamer heeft 

staatssecretaris Blokhuis toegezegd dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

horecaondernemers tot 1 april 2020 de tijd geeft om de noodzakelijke aanpassingen te doen.  

Vanwege de mogelijke gevolgen van de sluiting van de rookruimten adviseren wij gemeenten in 

deze brief om tijdig met horeca-inrichtingen in gesprek te gaan om mogelijke overlast in de 

openbare ruimte te voorkomen en/of aan te pakken. Om gemeenten hierbij te helpen hebben wij 

een checklist opgesteld. Deze checklist biedt gemeenten handvatten om in gesprek te gaan met de 

horeca over belangrijke onderwerpen aangaande het verbod op rookruimten. 

 

Gevolgen verbod 

Wij adviseren gemeenten op tijd in gesprek te gaan met horeca-inrichtingen waar een rookruimte 

aanwezig is. Door het verbod op rookruimtes moeten rokers nu de horecagelegenheid verlaten als 

zij willen roken. De VNG heeft over de mogelijke gevolgen hiervan gesproken met Koninklijke 

Horeca Nederland, de Vereniging van Nederlandse Poppodia en festivals, Holland Casino en de 

Vereniging Evenementenmakers. 

De algehele verwachting is dat het sluiten van de rookruimten kan gaan zorgen voor overlast in de 

openbare ruimte. De eerste analyses van enkele politie-eenheden laten zien dat het verbod op 

rookruimtes substantiële gevolgen kan hebben voor de openbare orde.  

Om gemeenten goed voor te bereiden heeft de VNG afgesproken, met input van de branches een 

checklist/stappenplan te gaan maken voor gemeenten. De checklist treft u aan in de link: 

https://vng.nl/sites/default/files/2020-01/checklist-sluiting-rookruimtes-16-12-2019.pdf. 

Zoals de staatssecretaris in zijn brief aan de Kamer schrijft, is het belangrijk dat de lokale horeca 

goede afspraken maakt met de gemeente over het voorkomen en aanpakken van overlast. Met de 
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staatssecretaris is in een bestuurlijk overleg afgesproken de lokale ontwikkelingen te volgen en met 

elkaar in gesprek te blijven.  

 

Nader onderzoek VNG naar gevolgen verbod op rookruimten voor coffeeshops 

De VNG constateert een fundamentele spanning tussen het rijks- en gemeentebeleid voor 

coffeeshops en het rijksbeleid ten aanzien van het verbod op rookruimten in de horeca. De VNG 

brengt op dit moment de gevolgen van het verbod op rookruimten in kaart en komt begin 2020 met 

een nader standpunt. 

 

Tot slot 

Op het gebied van roken en tabaksontmoediging vinden nog meer ontwikkelingen plaats. 

In deze brief vragen wij u daarom ook aandacht voor de maatregelen genoemd in het Nationaal 

Preventieakkoord, deel tabaksontmoediging, zie de tekst van het akkoord bij het nieuwsbericht: 

https://vng.nl/nieuws/preventieakkoord-een-goede-eerste-stap 

Een deel van die maatregelen heeft betrekking op het rookvrij maken van de openbare ruimte. De 

uitvoerbaarheid wordt besproken aan de Landelijke Tafel Preventieakkoord/Tabaksontmoediging. 

De VNG houdt als deelnemer aan de tafel vinger aan de pols waar het gevolgen voor gemeenten 

betreft. In het eerder genoemde bestuurlijk overleg heeft de staatssecretaris aangekondigd dat hij 

een aanpassing van de Tabakswet voorbereidt, waarbij gemeenten de mogelijkheid krijgen om 

delen van de openbare ruimte rookvrij te maken. De VNG onderzoekt het voorstel en bereidt een 

reactie voor. Wij houden u op de hoogte via www.vng.nl. Tot slot attenderen wij u op de 

ondersteuning die wij gemeenten bieden bij het rookvrij maken van de openbare ruimte, zie 

https://vng.nl/nieuws/vng-biedt-ondersteuning-bij-beleid-rookvrije-omgeving 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

J. Kriens 

Algemeen directeur 
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