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Geachte heer/mevrouw, 

Op 16 februari 2015 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake rookvrije 
schoolterreinen. 

Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. 

Een aantal van uw vragen heeft betrekking op de bevoegdheden van de gemeente en 
de bevoegdheden van de schoolbesturen. Omdat meerdere vragen over deze 
bevoegdheden gaan, wordt daar nu eerst in zijn algemeenheid op ingegaan. 

Het rookvrij maken van schoolterreinen behoort niet tot onze wettelijke zorgplicht. 
Onze wettelijke zorgplicht beperkt zich grofweg tot het voorzien in voldoende 
onderwijshuis vesting. Het organiseren van het onderwijs, de visie op het onderwijs 
en het inrichten van het onderwijs zijn expliciete bevoegdheden van een 
schoolbestuur. Ook het rookbeleid van een school valt onder de bevoegdheid van 
een schoolbestuur. 
Omdat schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het rookbeleid van een school 
zijn uw vragen in het bestuurlijk overleg van 19 maart 2015 met de schoolbesturen 
besproken. 

1. Is het college op de hoogte van het onderzoek van het Longfonds waaruit blijkt 
dat: 
De helft van de rokers beginnen op het schoolplein. Kinderen sneller gaan roken 
als hun vrienden dat ook doen; zien roken, doet roken. Hoe eerder een kind begint 
met roken, hoe waarschijnlijker het is dat hij verslaafd raakt. En hoe moeilijker het 
is om later nog te stoppen. De helft van de kinderen die gaan roken hieraan sterft. 
Antwoord: 
Het college is op de hoogte van het onderzoek en het stappenplan voor een rookvrij 
schoolterrein, opgesteld door het Longfonds. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
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. 2. Wat is de reactie van het college op dit onderzoek? 
Antwoord: 
Het college vindt het stappenplan een goed uitvoerbaar document dat 
schooldirecties kan ondersteunen om hun schoolterrein rookvrij te krijgen. Ook 
draagt het stappenplan bij aan het veranderen van de mentaliteit van leerlingen ten 
opzichte van het roken. Een belangrijk aspect daarbij het creëren van draagvlak bij 
de leerlingen. 

3. Is het college het met TROTS Haarlem eens dat kinderen les horen te krijgen in 
een gezonde omgeving en dat daar ook een rookvrij schoolterrein bij hoort? 

Antwoord: 
Het college is het met TROTS Haarlem eens dat leerlingen onderwezen moeten 
worden in een gezonde leef- en leeromgeving. Tot deze omgeving behoort ook het 
schoolterrein van de school. Of een schoolterrein rookvrij wordt, is de 
beleidsvrijheid van de schoolbesturen en schooldirecties. 

4. In Haarlem zijn er 5 rookvrije schoolterreinen, vindt het college dit meer dan 
voldoende of te weinig. 

Antwoord: 
Wij hebben bij de schoolbesturen navraag gedaan of hun scholen rookvrije terreinen 
hebben. Van de dertien scholen voor het voortgezet onderwijs in Haarlem hebben 
negen een rookvrij schoolplein. Een aantal scholen heeft een gedeelte van hun 
schoolterrein ingericht voor rokers. Zij hebben dus geen rookvrij schoolterrein. De 
reden hiervoor is dat scholen hebben gekozen voor een uitgroeiconstructie of omdat 
de schoolbesturen het onwenselijk vinden dat deze leerlingen gaan roken in de 
openbare ruimte nabij de school. 
Een uitgroeiconstructie betekent dat in het huidige schooljaar alleen de vijfde en 
zesde klassen buiten mogen roken en in het aankomende schooljaar alleen de zesde 
klassen. In het schooljaar 2017 - 2018 is het schoolterrein dan rookvrij. 

Het college is verheugd dat bijna alle schoolterreinen rookvrij zijn maar begrijpt het 
uitgangspunt van sommige scholen om op een gedeelte van hun terrein het roken 
(nog) toe te laten. 

5. Er is nog geen wet die scholen voorschrijft om hun schoolterrein rookvrij te 
maken. Scholen moeten dus zelf actie ondernemen, maar stuiten soms op 
weerstand. Vindt het college dat de gemeente Haarlem wel een morele 
verplichting heeft om scholen hierbij te helpen? 

Antwoord: 
Het college heeft geen formele verplichting maar zou graag alle schoolterreinen 
rookvrij zien. Het college heeft begrip voor het standpunt dat dat in sommige 
gevallen onwenselijk is. 
Indien de scholen zonder rookvrij schoolterrein toch besluiten het terrein rookvrij te 
maken dan acht het college dat de schoolbesturen voldoende zijn toegerust om hun 
schooldirecties bij te staan in het zorgen voor rookvrije schoolterreinen. Indien 
scholen te maken krijgen met weerstand kunnen zij de medezeggenschapsraden en / 
of de leerlingenraden bij het proces betrekken. 
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6. TROTS Haarlem wil graag van het college weten welke concrete maatregelen 
het gaat nemen om scholen te stimuleren om hun schoolplein rookvrij te maken. 

Antwoord: 
Het college gaat geen maatregelen nemen om scholen te stimuleren hun 
schoolterrein rookvrij te maken. Schoolbesturen en schooldirecties zijn de 
aangewezen instanties om hier actie op te ondernemen. 

Hoogachtend, 
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Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester. 

J. Scholten n i^B^I . Schneiders 


