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Geacht college,
Zoals u weet heeft de Hoge Raad op 27 september jl uitspraak gedaan in de zaak die Clean Air
Nederland heeft aangespannen tegen de Nederlandse Staat over rookruimten.
De strekking van de uitspraak is dat de Nederlandse regelgeving die rookruimten toestaat in de
horeca in strijd is met het WKO-kaderverdrag dan Nederland heeft ondertekend en dat die
regelgeving ‘onverbindend’ is. Heel kort samengevat, rookruimten in de horeca zijn niet meer
toegestaan.
Overgangsperiode tot 1 april 2020
Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft op 18 oktober bekend gemaakt dat de toezichthouder
als het gaat om de tabaksregelgeving, de NVWA, vanaf 1 april 2020 zal gaan handhaven. De
staatssecretaris heeft ook bekend gemaakt dat hij er werk van gaat maken om rookruimten
elders (dan in de horeca) eerder te sluiten. Het streven is 2021 voor (semi)overheidsgebouwen
en 2022 voor de rest van het bedrijfsleven.
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is teleurgesteld dat de gerechtelijke uitspraak de afspraken
doorkruist die we hadden gemaakt met staatsecretaris Blokhuis in het kader van het nationaal
preventieakkoord, namelijk dat rookruimten niet eerder dan 1 juli 2022 zouden worden
verboden.
KHN is tevreden met de overgangsperiode tot 1 april 2020 want die stelt ondernemers in staat
om in ieder geval de winterperiode te overbruggen en tijdig proberen te anticiperen op de nieuwe
situatie vanaf 1 april 2020. De gevolgen van de uitspraak gaan echter verder dan alleen horecaondernemers, de uitspraak heeft ook gevolgen voor de gemeente. De mogelijke gevolgen zijn
bijvoorbeeld meer rokers op straat en daardoor meer (geluids)overlast en gevolgen voor de
openbare orde. Ook in de gemeente Valkenburg zijn er horecaondernemers die een rookruimte
hebben.
Op z’n laatst 1 april zal de consequentie zijn dat rokers naar buiten moeten om te roken. Dat
betekent meer bewegingen naar buiten en naar binnen, meer mensen op straat die daar een
tijdje staan te roken en waarschijnlijk te praten. En daaraan gekoppeld waarschijnlijk een grotere
kans op meer (geluids)overlast en verstoringen van de openbare orde.

Gezamenlijk belang horeca en gemeente. Een leefbare gemeente en een goed horeca- en
uitgaansklimaat.
Horeca-ondernemers willen gastvrij zijn voor iedereen. Ook voor rokende gasten. Door de Hoge
Raad-uitspraak moeten de rokende gasten naar buiten. Soms kunnen ze voor een deel worden
opgevangen op een terras, soms kan dat niet en staan ze direct letterlijk op de openbare weg.
Natuurlijk zijn ondernemers bereid en willen ze hun best doen om er voor zorgen dat gasten zich
ook ‘buiten’ goed gedragen. Horeca-ondernemers zijn er immers ook bij gebaat wanneer het
horeca- en uitgaansklimaat prettig is. Dat gasten er graag komen maar ook dat omwonenden zo
min mogelijk overlast ervaren van de bezoekers van de horeca.
Maar de mogelijkheden daarvoor en vooral bevoegdheden van ondernemers zijn (zeer) beperkt.
We gaan er van uit dat de gemeente waarde hecht aan een florerende horeca maar tegelijkertijd
taken heeft als het gaat om de leefbaarheid van de gemeente. De burgemeester heeft een
specifieke taak als het gaat om het handhaven van de openbare orde.
KHN Valkenburg aan de Geul ziet dus nadrukkelijk een gezamenlijke uitdaging om er voor te
zorgen dat de gevolgen van de rokers die op straat komen te staan zo gering mogelijk zijn.
Vandaar deze informatiebrief.
Inventarisatie en vinger aan de pols
Onderwerpen om allert op te zijn, zijn volgens ons in ieder geval:
•

•

Op regelmatige basis overleg tussen ondernemers/portiers en politie. We stellen voor
dit overleg vanaf 1 april as wordt geïntensiveerd om de vinger na de pols te houden wat
betreft de ervaren overlast zodat tijdig goede werkafspraken kunnen worden gemaakt
mocht dat noodzakelijk zijn.
Ondernemers zijn op zoek naar mogelijkheden om de rokende gasten buiten te kunnen
accommoderen. ‘Een tevreden roker is immers geen onruststoker’. Soms kan dat op
een eigen terras, Soms kan dat niet. Wij denken dat het goed is om de individuele
wensen van ondernemers tijdig te inventariseren en in overleg met de gemeente te
bespreken in hoeverre daar snel een eenduidig beleid op kan worden geformuleerd.

Mocht u over deze informatiebrief nog vragen hebben dan zijn wij natuurlijk bereid om het een en
ander persoonlijk toe te lichten
Met vriendelijke groet,

Lars Dorren
voorzitter KHN Valkenburg aan de Geul
Hellen Massen
Regiomanager KHN Zuid Limburg
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