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Onderwerp: Beantwoording schriÍtelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde
over Schriftelijke vragen (artikel 41) over de Provinciale Adviesraad Toegankelijkheid

Geachte heer du Long,

ln uw brief van 15 september stelde u een aantal vragen over de Provinciale Advies-
raad Toegankelijkheid. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1.

Kan op korte termijn een kennismaking van de Adviesraad Toegankelijkheid met het
Drents Parlement worden georganiseerd?

Antwoord 1

Ja, de adviesraad wil graag in gesprek met het Drents Parlement. Wij nemen
het initiatief om deze kennismaking te organiseren.

Vraag 2.

De Adviesraad is onafhankelijk. Toch zou de PvdA-fractie als onderwerp willen sug-
gereren om de toegankelijkheid van de Provincie - het Provinciehuis - zelf onder de
loep te nemen. Ziet de Adviesraad daar mogelijkheden toe?

Antwoord 2

Dit najaar wordt een plan gemaakt voor het verbeteren van de toegankelijk-
heid van het provinciehuis. De Adviesraad Toegankelijkheid wil een gevraagd
advies geven.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , sec
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Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe 
Mevr. J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC  ASSEN 
 

15 september 2021 
 
 
Betreft: Schriftelijke vragen (artikel 41) over de Provinciale Adviesraad Toegankelijkheid 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Eind vorig jaar ging de Drentse Jongerenraad van start. Sindsdien liet die zich met regelmaat 
horen en zien: in het Drents Parlement, in publicaties, op sociale media. 
 
Begin dit jaar ging een andere belangrijke Adviesraad van start: de Drentse Adviesraad 
Toegankelijkheid. Los van de aankondiging daarvan, is het sindsdien stil gebleven. Als Drents 
Parlement hebben we er nog weinig of niets van gehoord.  
 
 
Hierover hebben wij de volgende vragen: 
 

1. Kan op korte termijn een kennismaking van de Adviesraad Toegankelijkheid met het 
Drents Parlement worden georganiseerd? 
 

2. De Adviesraad is onafhankelijk. Toch zou de PvdA-fractie als onderwerp willen 
suggereren om de toegankelijkheid van de Provincie - het Provinciehuis - zelf onder 
de loep te nemen. Ziet de Adviesraad daar mogelijkheden toe? 

 
 
Alvast dank voor de beantwoording, 
 
Namens de PvdA-fractie, 
 
Ralph du Long 
 
 
 


