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Motie
Openbare zelfreinigende toiletten bij (nieuwe)halteplaatsen NS en Busstations waar verder geen
voorzieningen zijn

Provinciale Staten van Utrecht bijeen op 8 december 20L4 ter bespreking van de begroting2Ol5

Gonstaterende dat:

Er bij veel halteplaatsen van openbaar vervoer zoals busstations en treinen geen openbare toiletvooaieningen

z'JN

Dat er in de meeste treinen geen toiletvoozieningen aanwezig zijn. De pas bestelde sprinters met
(invalide)toilepoozieningen pas eind 2017 operationeel zullen zijn en nog lang niet voozien in de totale

behoefte voor wat sprinters betreft
Dat er in de dírecte omgeving van halteplaatsen waar geen voozieningen zijn bovenmatig veel wordt
wildgeplast
Oat wiiOptassen verboden is en zeer hinderlijk voor omwonenden en eventuele ambulante handel zoals

snackkramen
Dat bij nieuw gerealiseerde honderden parkeeruoozieningen zoals in Breukelen niet aan een openbaar

toileWoorziening ook toegankelíjk voor invaliden is gedacht
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Overwegende dat:

De Provincie zelf middelen inzet om reizigers te stimuleren om van openbaar veruoer gebruik te maken en

faciliteert door bv het aanleggen van parkeerplaatsen

De provincie het belangrijk vindt dat de reíziger de auto laat staan en zich met openbaar veruoer geriefelijk

kan verplaatsen om te komen waar de reiziger moet zijn niet gehinderd door het gebrek van een

toileWooziening
Het wildplassen verboden is maar voor veel reizigers is er geen andere keus is vooral ook voor reizigers met

plasproblemen

Verzoeken om voornoemde overuvegingen het College van Gedeputeerde Staten om

komen met een voorstel naar de Staten, om daar waar geen alsnog te laten

met in ieder geval een minimale voozieningen zoals bv. ee.n met een wandje er om heen

In het de halteplaats Breukelen waar men 232 nieuwe parkeerplaatsen aan het

realiseren ís door op grond van Incl. 2 Kiss en Ride en 2 parkeerplaatsen met

oplaadvooziening waar men is. Waar wel riolering aanwezig maar geen openbaar

(zelfreinigend) toilet Om van de wildplassers juist daar waar ook nog een

vaste plaats VQOT is in te dammen.
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Fractie SOPLUS

enodigde- budget nog meê te nemen in de begroting

En gaat over tot de orde van de dag
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