INSPRAAKPROCEDURE VOOR DE VERORDENING TOT WIJZIGING VAN ALGEMENE
PLAATSELIJKE VERORDENING DORDRECHT, 18e WIJZIGING
Onderwerp
Inspraak op de concept tekst van de Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke
verordening (APV) Dordrecht, 18e wijziging.
Doel
ingezetenen en niet-ingezetenen die belanghebbenden zijn in de gelegenheid stellen hun zienswijzen
kenbaar te maken op de concept tekst van de Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke
verordening (APV) Dordrecht, 18e wijziging.
Subject van de inspraak
Op grond van Artikel 10 van de Participatie- en inspraakverordening wordt inspraak verleend aan
ingezetenen en niet-ingezetenen die belanghebbenden zijn.
Hoe zal inspraak plaatsvinden
Gedurende de periode van zaterdag 15 mei 2021 tot maandag 28 juni 2021 kan een zienswijze
schriftelijk worden ingediend.
Het adres: Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht
Versterking Bestuur & Organisatie
Afdeling Strategie & Control
Postbus 8
3300 AA DORDRECHT
Waar kunt u de tekst van de 18e wijziging van de APV vinden?
Het voorstel ligt gedurende de zojuist vermelde periode ter inzage in de hal van het Stadskantoor,
Spuiboulevard 300 te Dordrecht.
U kunt het voorstel tot wijziging van de APV, 18e wijziging ook downloaden via www.dordrecht.nl, in
de rubriek "Nieuws".
Eindverslag
Ter afronding van de inspraak maakt het college een eindverslag op.
Het eindverslag bevat:
a. een overzicht van de gevolgde procedure;
b. een korte, zakelijke weergave van de binnengekomen zienswijzen;
c. een reactie op de zienswijzen waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten
het college zal worden voorgesteld al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen over te
gaan.
Het college brengt het eindverslag gelijktijdig met het ter vaststelling aanbieden van de APVwijziging ter kennis van de raad.
Ieder die een zienswijze heeft ingediend, zal een kopie van dit verslag worden toegestuurd.
Wat houdt de Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening (APV)
Dordrecht, 18e wijziging in?
Er worden inhoudelijk twee wijzigingen in artikel 5:37 A voorgesteld.
1. De rookvrije zone bij speeltuinen en scholen wordt vergroot van 2 meter naar 10 meter. (zie
artikel 5:37 A, eerste lid en dan de aanhef van dit lid)
2. Het college krijgt de mogelijkheid om overheidsgebouwen aan te wijzen, waarbij ook deze
rookvrije zone van 10 meter geldt. (zie artikel 5:37 A lid 1 onder b van dit lid)
WIJZIGINGSARTIKEL

STREKKING INHOUD/REDEN VOOR WIJZIGING

5:37 A, eerste lid, aanhef
(Vergroting van zone
waarbinnen rookverbod
geldt)

Vergroting zone waarbinnen rookverbod geldt
De omvang van de bestaande zone voor het reeds bestaande
rookverbod bij scholen en speeltuinen is vergroot van 2 meter
naar voornoemde 10 meter.
De redenen voor vergroting van deze zone zijn de volgende.
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1.
Een rookvrije zone van 10 meter kan veel duidelijker
worden aangegeven.
2.
Een zone van 10 meter kan beter als rookvrije zone
worden ervaren dan één van twee meter.

5:37 A, eerste lid onder b
(Invoering Rookverbod op
een openbare plaats
rondom door het college
aan te wijzen
overheidsgebouwen)

Rookverbod rondom door het college aan te wijzen
overheidsgebouwen

In november 2018 is het Nationaal Preventieakkoord
ondertekend door een groot aantal partijen in Nederland.
Eén van de speerpunten in het preventieakkoord is het
verminderen van het aantal Nederlanders dat rookt. Op 10
maart 2020 heeft de Dordtse gemeenteraad de lokale nota
Publieke Gezondheid 2020-2023 vastgesteld. In deze nota
wordt aangesloten bij dit preventieakkoord. Hierin is
namelijk de volgende ambitie geformuleerd: "We willen
dat minder Dordtenaren roken en Dordtse
kinderen/jongeren kunnen opgroeien in een rookvrije
omgeving. Ons ultieme doel is een rookvrije generatie".
Recent heeft de Nederlandse regering besloten om het
sluiten van de rookruimtes in (semi-)publieke en openbare
gebouwen te versnellen: met ingang van 1 juli 2021 zijn
deze rookruimtes gesloten.
Dit past in het lokale beleid van Dordrecht, waarin we o.a.
hebben aangegeven zelf als gemeente het goede
voorbeeld te willen geven en de mogelijkheden te
onderzoeken voor het aanwijzen van rookvrije zones. De
gemeente wil een stap verder gaan door een rookvrije
zone te creëren rondom de meeste gemeentelijke
overheidsgebouwen. De kans is namelijk groot dat door de
sluiting van de rookruimtes een deel van de rokers buiten
'voor de deur' gaat roken waardoor er een 'rookgordijn'
ontstaat.
Daarom wordt lid 1 onder b voorgesteld, waarin een
rookverbod is opgenomen rondom door het college aan te
wijzen overheidsgebouwen.
De omvang van de zone is net zo groot als die bij
speeltuinen en scholen, namelijk 10 meter.
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