
Motie 70 Onderzoek Toiletvoorzieningen in natuur- en recreatiegebieden: vraag het de gebruiker

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen 29 juni 2022 ter behandeling van de Kadernota 

2023-2026 (PS2022PS14) 

Constaterende dat: 

Het kwalitatief- en kwantitatief leerlingonderzoek1 “Toiletvoorzieningen in natuur- en 

recreatiegebieden” en het memo2  “Inventarisatie (semi)openbare toiletten” inzicht geven in de 

stand van zaken van de toiletvoorzieningen, zoals verzocht in motie 101 uit 2020.  

Overwegende dat: 

• De toiletvoorzieningen volgens de scholieronderzoekers van het Gerrit Rietveltcollege in op

z’n minst twee drukbezochte gebieden nog niet op het niveau zijn, zoals geambieerd door de

patiëntenorganisaties zoals de Maag Lever Darmstichting;

• De druktemonitor aantoont dat veel natuur- en recreatievoorzieningen zeer goed bezocht

worden;

• Er met kleine maatregelen grote effecten zijn op de ervaren toegankelijkheid van de

openbare natuur- en recreatiegebieden;

• Gemeenten en terreinbeherende organisaties nog niet overal doordrongen zijn van het

belang van openbare en opengestelde toiletvoorzieningen in en nabij de natuur- en

recreatiegebieden;

• Het programma Recreatie en Toerisme in een komende statenperiode versterkt kan worden

met inzichten over de toegankelijkheid en kwaliteitsverbetering, ook in het kader van de

groeiopgave natuur en recreatie.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 

- Een onafhankelijk kwalitatief en kwantitatief onderzoek te doen laten uitvoeren onder de

gebruikers van de meest bezochte natuur- en recreatiegebieden (volgens de druktemonitor);

- Hierbij als vraag centraal te stellen of er een gebrek aan (toilet)faciliteiten wordt ervaren,

wat een gewenst voorzieningenniveau zou zijn, wat hulpmiddelen als de druktemonitor en

de hoge nood app kunnen bijdragen en waar de nood het hoogst is;

- De inzichten uit dit onderzoek, en de bestaande inventarisaties en onderzoeken met

conclusies en een concept plan van aanpak met financiële scenario’s voor te leggen aan

Provinciale Staten, uiterlijk 1 januari 2023.

En gaan over tot de orde van de dag, 

Vincent Janssen, VVD 

1 https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/Overig-1/Meesterproef-Toiletvoorzieningen-in-natuur-en-
recreatiegebieden-eindversie-2-0.pdf 
2 https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2022/20-
april/09:00/2022BEM70-01-Memo-Inventarisatie-semi-openbare-toiletten.pdf  
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