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Onderwerp 

Partnerschap gemeente Den Haag met de Alliantie Nederland Rookvrij! 

  

Op 3 oktober 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het partnerschap met de 

Alliantie Nederland Rookvrij! aan te gaan. 

 

Hieronder volgt de toelichting op het genoemde collegebesluit: 

 

Wat is de Alliantie Nederland Rookvrij! ? 

De Alliantie Nederland Rookvrij! is een samenwerkingsverband van publieke en private organisaties 

die een samenleving nastreeft waarin niemand meer hoeft te (over)lijden aan de gevolgen van roken. 

Jaarlijks sterven in Nederland meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en meeroken. 

Roken leidt tot grote gezondheidsrisico’s en tot hoge gezondheidskosten. De Alliantie is een nog jonge 

organisatie die sterk groeit. De Alliantie heeft momenteel meer dan 50 partners, onder andere uit de 

overheid, de zorg, het onderwijs en de sport.  

 

Alliantiebureau 

Sinds 1 januari 2015 worden de partners van de Alliantie ondersteund vanuit een professioneel 

Alliantiebureau. KWF Kankerbestrijding, Longfonds en de Hartstichting zijn de founding fathers en 

vormen het bestuur van de Alliantie.  

 

Wat doet de Alliantie? 

Door middel van kennisontwikkeling en communicatie werkt de Alliantie aan draagvlak voor 

tabaksontmoediging bij politiek, overheid, bedrijfsleven en in de samenleving. Dit doet zij op basis van 

een routekaart naar een Rookvrije Generatie. In november 2015 is een campagne gelanceerd, waarmee 

een beweging in gang is gezet op weg naar een Rookvrije Generatie. “Op weg naar een Rookvrije 

Generatie” creëert een paraplu voor activiteiten van alle partners van de Alliantie Nederland Rookvrij 

die gezamenlijk de weg naar de Rookvrije Generatie willen afleggen. 

 

Wat houdt de Rookvrije Generatie in? 

In de Rookvrije Generatie staat het beschermen van de jeugd centraal. De ambitie is dat iedere ouder 

van een kind dat wordt geboren vanaf 2017 zijn of haar kind volledig rookvrij en meerookvrij kan laten 

opgroeien. Dat is nu nog niet mogelijk. Kinderen worden overal nog met sigaretten geconfronteerd. 
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Elke dag beginnen landelijk meer dan 100 kinderen met roken, meer dan 35.000 kinderen per jaar. De 

Alliantie wil het draagvlak vergroten voor maatregelen die nodig zijn om opgroeiende kinderen in elke 

fase van het opgroeien te beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dat begint 

al tijdens en voor de zwangerschap. In Den Haag sluiten we in ons beleid aan bij de al bestaande 

aanpak rondom het gezond opgroeien van onze jeugd zoals de aanpak perinatale gezondheid, aanpak 

gezond gewicht en de preventieve activiteiten van het CJG. 

 

Waarom is aansluiten bij de Alliantie interessant voor de gemeente Den Haag? 

Vanuit de maatschappij wordt steeds meer gevraagd om de jeugd te beschermen tegen de schadelijke 

gevolgen van tabak. Scholen, speeltuinen en stadsboerderijen worden in toenemende mate rookvrij. 

Schoolpleinen moeten in 2020 rookvrij zijn (wetgeving) en in de stad ontstaan ook veel particuliere 

initiatieven om dit doel te bereiken. 

Als partner van de Alliantie Nederland Rookvrij kan de gemeente Den Haag gebruik maken van de 

ondersteuning uit het netwerk. Binnen dit netwerk is veel kennis en expertise aanwezig over de 

mogelijkheden om te werken aan rookvrije omgevingen. Lidmaatschap van de Alliantie betekent ook 

toegang tot deze kennis.  

De gemeente Den Haag levert hiermee een belangrijke bijdrage aan een gezonde toekomst voor de 

Nederlandse jeugd. De gemeenten Amsterdam en Rotterdam zijn al lid van de Alliantie en de 

gemeente Utrecht zal dat binnenkort ook zijn.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris de burgemeester 

 

Annet Bertram Pauline Krikke 

 


