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Beantwoording motie 1: Verbod verspreiding (rook)gassen

Geachte leden van de raad,
Wij hechten grote waarde aan de leefomgeving en de gezondheid van onze inwoners en de bezoekers van
Emmen. Eén aspect hiervan is dat de inwoners en bezoekers op bepaalde plaatsen geen hinder hoeven te
ervaren van (rook)gassen. Het verspreiden van rook(gassen) kan namelijk zorgen voor zowel stank- als
rookoverlast, maar heeft ook een nadelige invloed op de gezondheid.
In de motie van 8 november 2018 verzoekt LEF! ons met een wijzigingsvoorstel van de APVte komen
met als doel de mogelijkheid om het verspreiden van (rook)gassen te verbieden op specifieke plaatsen in
het openbaar gebied. Het presidium heeft op 12 november 2018 besloten de motie te agenderen nadat wij
onze schriftelijke reactie (analoog aan art. 147a, lid 4 Gemeentewet) hebben kunnen geven.
Het verzoek houdt in dat in de APV de bepaling wordt opgenomen dat het op een door ons aangewezen
plaats verboden is om hinderlijke rookgassen te verspreiden. Rechthebbenden van een gebouw met een
publieke functie C.q. openbare functie kunnen het college een verzoek doen tot het opnemen van een
bepaald gebied in een aanwijzingsbesluit. De rechthebbende zal vervolgens zorgdragen voor de
handhaving van zo'n verbod.
Het verzoek in de motie is nagenoeg gelijk aan de aanpassing van de APV zoals die heeft plaatsgevonden
in de gemeente Groningen. Dit voorstel is medio 2018 in de gemeente Groningen voorgelegd in het kader
van de Rookvrije Generatie. In de gemeente Groningen waren ten tijde van het aanpassen van de APV
zo'n 30 organisaties voornemens hun gebouwen en terreinen rookvrij te maken. De stoep eromheen is
echter publieke ruimte. De organisaties hebben om die reden de gemeente benaderd met de vraag of er
een mogelijkheid is om hun rookvrije zones naar de publieke ruimte te verbreden.
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Ook in Emmen is een aanpak rondom de Rookvrije Generatie in ontwikkeling. Momenteel vinden er
diverse overleggen plaats om hier verder vorm aan te geven. In het kader van de aanpak rondom de
Rookvrije Generatie zullen vanuit diverse invalshoeken acties worden ingezet. Dat zal een breed pakket
aan maatregelen opleveren. Het verzoek zoals dat is gedaan in de motie zal bij verdere uitwerking
worden meegenomen. Zodra de voorbereidingen zijn afgerond zullen we u informeren, waarbij de
verwachting is dat dit in het eerste kwartaal 2019 zal plaatsvinden
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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