Aan:

Bedrijven op de Zernike Campus

Datum

10 juni 2020

Onderwerp:

Een rookvrije Campus Groningen

Geachte campusbewoner,
Vanaf 1 augustus 2020 zijn alle kennisinstellingen wettelijk verplicht hun terrein rookvrij te organiseren. Vanaf
deze datum zal zodoende het gedeelte van de campus waar UMCG, Hanzehogeschool en RUG gevestigd zijn
geheel rookvrij zijn.
Vanuit het management van Campus Groningen streven we naar eenduidige communicatie en willen we dat
overlast bij de bedrijven wordt voorkomen. Om deze redenen willen we in aanloop naar en vanaf 1 augustus
zichtbaar en gezamenlijk op de campus communiceren dat we streven naar een rookvrije campus. In
gezamenlijkheid met bedrijvenvereniging WEST willen we de komende periode onderzoeken hoe we deze
beweging op de campus verder vorm kunnen geven, waarbij we samen met de op de campus gevestigde
bedrijven willen verkennen wat de wensen en mogelijkheden zijn.
Het streven is om op de terreinen van de kennisinstellingen en de openbare wegen op de Campus eenduidig te
communiceren. Bedrijven worden uitgenodigd om hierbij aan te sluiten. Daarnaast moet overlast van rokers bij
de bedrijven en daar waar het niet bij de wet verboden is om te roken, voorkomen worden. De handhaving zal
vanaf 1 augustus 2020 plaatsvinden bij de kennisinstellingen (zie bijlage).
“Healthy Ageing” is een van onze speerpunten die we in de praktijk willen. Het streven naar een rookvrije
generatie hoort hierbij. Dat gaat niet vanzelf en daarom wordt dit punt geagendeerd voor de bijeenkomst die
WEST in gezamenlijkheid met Campusmanagement voor de bedrijven op het Zernike organiseert. Graag horen
wij hoe u aankijkt tegen het streven naar de rookvrije campus.
Ook willen we u vragen om uw medewerkers te informeren over de rookvrije Campus en de verplichte
maatregelen van de kennisinstellingen. U krijgt in een later stadium hiervoor tools voor de interne/externe
communicatie, zoals posters en flyers. Daarnaast bespreken we graag of u behoefte heeft aan bijvoorbeeld
‘stop-met-roken cursussen’ zoals de kennisinstellingen ook aan hun medewerkers aanbieden.
Voor vragen kunnen jullie altijd contact opnemen met Nico Borgman (0612092091) of Irene Amsing
(0618566798).
Met vriendelijke groet,
Namens Campus Groningen
Lisanne Brakenhoff

Bijlage
Impressie rookvrije Campus (locatie Zernike)

Namens Bedrijvenvereniging WEST
Klaas Holtman

