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SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 
Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad  

 

 

 
 

Nummer:                                                                                    

 

Datum: 19 Februari 2018  

 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Amersfoort. 

 

Steller: de Burger Partij Amersfoort (BPA)  

 

Onderwerp: Rookruimtes dicht in Horeca, maar ook in de "coffeeshops". 
 

 
 

Het College wordt verzocht, n.a.v. onderstaande Toelichting, de volgende vragen schriftelijk 

te beantwoorden: 

 

1. Is het College van onderstaande ( zie toelichting ) op de hoogte ? 

 

2. Is het College van Burgemeester en Wethouders op de hoogte dat het verbod op 

rookruimten in de Horeca ook geldt voor de zogenaamde "coffeeshops" ? 

 

3. Op welke manier verwacht het College het verbod op rookruimten in de Horeca en in 

de "coffeeshops" in de praktijk, 7 x 10 uur, te gaan handhaven? 

 

4. Het verbod jaagt klanten van de "coffeeshops" straks de straat op. Welke concrete 

maatregelen treft het College om de overlast voor de direct omwonenden te 

voorkomen? 

 

5. De Burgemeester heeft in een recente raadsvergadering richting de BPA aangegeven 

niet op de hoogte te zijn van diverse veiligheidsincidenten in Amersfoort.  

 

a) Hoe verwacht de Burgemeester om te gaan met de nieuwe overlast in de openbare 

ruimte?  

b) En hoe zorgt de Burgemeester dat hij van de dagelijkse situatie in de stad, bij de 

Horeca en in de "coffeeshops" wel op de hoogte is? 

 

6. Welke invloed heeft, volgens het College het verbod op rookruimtes, bijv. bij de 

beoogde "coffeeshop" de Snouckaertlaan, voor het vestigingsbeleid van"coffeeshops" 

in zijn algemeenheid in Amersfoort? 

 

7. Is de Burgemeester en het College bereid om de vestiging van nieuwe "coffeeshops" 

in Amersfoort op te schorten tot er definitieve duidelijkheid komt over deze 

rookruimten ? 
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Toelichting. 

 

Speciale rookruimtes in horecagelegenheden moeten dicht, heeft het gerechtshof in Den Haag 

recent bepaald. De ruimtes vormen volgens de rechter niet langer een uitzondering op het 

rookverbod dat sinds 2008 geldt in de horeca.  

 

Clean Air Nederland (CAN), voorheen de Club Actieve Nietrokers, had een rechtszaak 

aangespannen tegen de staat om de uitzonderingspositie voor rookruimtes te laten verbieden.  

Volgens een overeenkomst met de Wereldgezondheidsorganisatie moet Nederland 

maatregelen nemen tegen de blootstelling aan tabaksrook in publieke ruimtes.  

 

Het hof oordeelt dat dat ook geldt voor rookruimtes in alle horecagelegenheden. 

 

Omdat de zogenaamde "coffee-Shops" ook met horecavergunning werken, zeker in 

Amersfoort, geldt dit ook voor deze zaken als ze een inpandige rookruimte hebben. 
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