M211-2021/PS 8-11-2021
AANGEHOUDEN

Provinciale Staten Noord-Holland

Motie Toiletvoorzieningen Natuur- en Recreatiegebieden – aangepast
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 8 november 2021, ter bespreking van
agendapunt 9 - Begroting 2022,
Constaterende dat:






het Sociaal Cultureel Planbureau recent met de publicatie het rapport “Lang niet
toegankelijk” op 8 juni jongstleden concludeert dat het op veel plekken helaas toch nog slecht
gesteld is met de toegankelijkheid en met de inclusiviteit;
het symposium dat op 27 mei jongstleden door de Toiletalliantie/Maag Lever Darm Stichting
en de Hoge Nood-app werd gehouden de gevolgen van het ontbreken van toiletvoorzieningen
voor met name circa 2 miljoen mensen met buikklachten en 2,4 miljoen 65-plussers schetste;
MLD-artsen dit symposium aangaven dat het voor hun patiënten nou juist zo belangrijk is om
te kunnen bewegen in de natuur;

Overwegende dat:




Noord-Holland veel schitterende recreatiegebieden heeft;
een groot deel hiervan niet beschikt over sanitaire voorzieningen;
een groot aantal inwoners, waaronder circa 1 op de 10 Noord-Hollanders die
buikaandoeningen ondervinden, hierdoor beperkt gebruik kan maken van deze
recreatiegebieden;

Voorts constaterende dat:









GS in haar advies over motie M72-2021 geraamd heeft dat de kosten voor het realiseren van
40 toiletvoorzieningen zo’n 8 miljoen euro zijn;
GS eveneens heeft aangegeven slechts beperkte aansluiting te zien bij bestaand beleid;
ons pleidooi voor toegankelijke toiletten, zoals ook verwoord in de Statenvergadering van 28
juni jongstleden, onverminderd belangrijk blijft;
de provincie wel een rol heeft in het stimuleren van recreatie voor iedereen (Visie Recreatie
& Toerisme) en het beheer van recreatiegebieden (doel 5.2.2 begroting);
de provincie eveneens als doel heeft duurzame innovatie te ondersteunen (doel 6.1.2);
er een marktpartij is die aansluitingsloze, onderhoudsarme en duurzame toiletten kan
realiseren tegen een beperkte prijs (ca. €8.500,-)1;
in het Amsterdamse Bos via crowdfunding een dergelijk toilet is gerealiseerd2;
het jaarlijks onderhoud voor deze innovatieve toiletten beperkt is;

Voorts overwegende dat:


1
2

het beschikbaar maken van financiële middelen beheerders in staat kan stellen om een aantal
toiletten te realiseren en daarmee innovatie plaats vindt;

https://kazuba.pro/en/ecological-toilets/
https://www.stichtingdeboshalte.nl/crowdfunding-rolstoeltoegankelijk-toilet/



de ervaring die hiermee opgedaan kan worden kan leiden tot vervolgprojecten in de
toekomst;

Verzoeken het college:



met beheerders van recreatie- en natuurgebieden in gesprek te gaan over een pilot rondom
de installatie en het beheer van duurzame, aansluitingsloze toiletten;
vanuit het jaarresultaat 2020 hiervoor € 25.000,= euro ter beschikking stellen;

En gaat over tot de orde van de dag,

Michel Klein,
ChristenUnie

Dennis Heijnen
CDA

