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Motie Vreemd 'Hoge nood in Drenthe'

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag 28 september 2022

Overwegende dat

Natuur- en recreatiegebieden in Drenthe nauwelijks toiletten hebben, en als deze
er wel zijn, dan zijn ze moeilijk vindbaar of van lage kwaliteit;
Veel OV-knooppunten en busstations geen toilet hebben;

Constaterende dat:

o Maar liefst 3,5 miljoen buik- en blaaspatiënten en 2,4 miljoen senioren er zonder
toiletten niet op uit durven te gaan;

o De provincie over OV natuur & recreatie en infrastructuur gaat, allemaal plekken
waar toiletten horen te zijn;

o Nederland ver achterloopt bij andere landen als het gaat om openbare toiletten;o wildpoepen en -plassen slecht is voor planten en dieren en geen gezicht is;

Roepen het College op om

Voor 1 iuni 2023 in beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn om aan de
behoeftes van de bezoekers (in dit kader)te voldoen en welke partijen daarin aan
zet zouden zijn, en
Zo mogelijk met een voorstel te komen hoe tot realisatie over kan worden gegaan

En gaan over tot de orde van de dag
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Toelichting



De Toilet Alliantie roept fracties op om in hun verkiezingsprogramma voor PS2023 aandacht
te schenken aan het ontbreken van toiletten in Drenthe. De VVD vindt dat we daar niet op
hoeven te wachten en wil dat GS nu al de volgende zaken onderzoekt:

o De toiletnorm voor wandel- en fietsroutes in beleid om te zetten: om de 25 km een
openbaar of opengesteld toilet langs (doorgaande) fietsroutes, en om de 5 km
langs wandelroutes.

o Als provincie het goede voorbeeld te geven door de toiletten van het provinciehuis,
(wegen)steunpunten en andere locaties van de provincie open te stellen;

o Te zorgen voor toiletten bij oV-knooppunten (bijvoorbeeld busstations en
belangrijke overstappunten), eventueel via afspraken met nabijgelegen horeca en
winkels;

o Afspraken te maken met terreinbeheerders, landgoedeigenaren, horeca en andere
dienstverleners in het buitengebied over openstelling van hun toiletten voor
passanten;

o Deze toiletten vindbaar te maken via de HogeNood-app, raamstickers en
bewegwijzering.

o Te onderzoeken of toiletten geplaatst kunnen worden op plekken waar openstelling
van toiletten niet kan. Zelfreinigende toiletten op plekken waar riolering ligt, en
mobiele natuurtoiletten in het zomerseizoen waar geen riolering, water en stroom
is.


