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Onderwerp Statenbrief:
Motie 101 Meer toiletten erbij maakt iedereen blij

Voorgestelde behandeling:
Ter informatie
Geachte dames en heren,

Inleiding
Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 30 oktober 2019 is de motie ‘Meer toiletten erbij maakt iedereen
blij’ aangenomen. In deze motie worden wij verzocht ons in te zetten om te bezien op welke plekken in de
provincie, specifiek bij toeristische overstappunten (TOP), busstations, langs snelfietsroutes en in natuurgebieden
vrij toegankelijke toiletten ontbreken.
Wij hebben in de bewuste vergadering van Provinciale Staten de motie positief geapprecieerd, hoewel het hier
ons inziens geen provinciaal belang betreft. De gedeputeerde Recreatie en Toerisme liet weten zich te willen
inzetten door hierover met de aangewezen instellingen contact te hebben.
De met de motie gesignaleerde problematiek is nog eens benadrukt met de ingekomen brief van de ‘toiletalliantie’
aan de staten onder nummer 2020BEM96, inzake het belang van toiletvoorzieningen voor mensen met
bijvoorbeeld buik- en blaasproblemen, mede in relatie tot de sluiting van horeca door corona.
Met deze brief informeren wij u over de uitvoering van deze motie.
Essentie / samenvatting:
Inventarisatie
De motie vraagt om aandacht voor toilettenvoorzieningen en noemt daarbij een aantal specifieke locaties. We
hebben een inventarisatie uitgevoerd naar de situatie op de in de motie genoemde locaties.
- Busstations beschikken niet over een toiletvoorziening, behalve die stations die bij een NS-station gelegen zijn.
- De meeste TOP’s beschikken over een nabijgelegen horecagelegenheid met sanitaire voorziening, die ook
gebruikt mag worden door passanten. Navraag leert dat de toiletten in principe overal toegankelijk zijn, ook
zonder consumptie. Wel is het zo dat men het ‘vervelend’ vindt als bijvoorbeeld een grote groep fietsers even
een sanitaire stop maakt zonder iets te consumeren. Indien het om enkelen gaat, en helemaal met medische
reden, blijkt dit wel mogelijk. Eén TOP heeft in het seizoen een openbare toiletvoorziening beschikbaar.
- Langs snelfietsroutes zijn geen toiletvoorzieningen aanwezig. Dit heeft te maken met het doel van de
snelfietsroute, om snel en veilig van bijvoorbeeld huis naar werk te fietsen.

- In bezoekerscentra in natuurgebieden zijn toiletten aanwezig, echter in natuurgebieden zelf is dit, behoudens
aanwezige horeca, niet het geval.
Ondernomen acties
Vanuit de provincie hebben we de gemeenten en terreinbeherende organisaties schriftelijk en mondeling
gewezen op het in de motie genoemde belang van de aanwezigheid en spreiding van voldoende openbare
toiletvoorzieningen. We hebben ze verzocht contact op te nemen met horecavoorzieningen om
toiletvoorzieningen voor recreanten toegankelijk te maken en te houden en aan te melden voor de Hoge Noodapp, hiermee aansturend op eigen initiatief van de betrokken ondernemers. Gemeenten kunnen zich ook zelf
(tegen kosten) aansluiten bij de Hoge Nood-app om openbare toiletten op te nemen in de app en ondernemers
die daarvoor toestemming geven. Terreinbeherende organisaties hebben overigens aangegeven de openbare
toiletvoorzieningen hier niet te willen uitbreiden en verwijzen naar de aanwezige horeca. Gezien de huidige
horeca-sluiting, hebben we terreinbeheerders en gemeenten gewezen op de mogelijkheid om tijdelijke
voorzieningen te plaatsen.
Vervolg
Zoals uit bovenstaande blijkt zien we voor de provincie vooral een communicatieve rol, door gemeenten en
terreinbeheerders te wijzen op het belang van toiletvoorzieningen. Naar aanleiding van enkele reacties van
gemeenten met betrekking tot het mogelijk ontbreken van sanitaire voorzieningen langs wandel- en fietspaden
gaan we in gesprek met de gemeenten om samen de mogelijkheden te bezien. Dat doen we vanuit onze rol en
verantwoordelijkheid ten aanzien van recreatie en recreatieve routes. Meer specifiek ondernemen we verder actie
ten aanzien van de TOP’s. Zoals vermeld in de begroting 2021 stellen we een verbeterplan op voor de TOP’s.
Daarbij kijken we naar inrichting en ligging. De mogelijkheden van combineren met horeca en daarmee een
toiletvoorziening maakt daar onderdeel van uit.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Met de ondernomen en lopende acties beogen we de aandacht voor toiletvoorzieningen te vergroten. Tevens
sluiten ze aan bij het beleidsvoornemen om het huidige recreatieve hoofd(route)netwerk voor fietsen en wandelen
te behouden en te versterken (ook op het gebied van voorzieningen) voor inwoners en bezoekers.
Financiële consequenties
Geen. In de begroting is geen financiële ruimte voor het ondersteunen of mede bijdragen aan het realiseren van
toiletvoorzieningen op plekken waar deze nu ontbreken. In eerste instantie wordt de realisatie ook gezien als een
gemeentelijke aangelegenheid, dan wel verantwoordelijkheid van terreinbeheerders.
Vervolgprocedure / voortgang
Het in de begroting genoemde Verbeterplan TOP’s wordt opgesteld en uitgevoerd.
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Neem kennis van de afdoening van de motie.
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