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 Voorstel afdeling

Schriftelijke vragen van de fractie Wij Apeldoorn, PvdA volgens art. 34 Reglement van Orde 
betreffende schriftelijke vragen van de fracties Wij Apeldoorn en  PvdA  inzake de uitvoering motie 
'Plassen of niet plassen, dat is de vraag!'

Voorstel afdeling Beleid maatschappelijke ontwikkeling, Omgevingsbeleid:
• Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in 

bijgevoegd document.
• Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad
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Beantwoording vragen op grond van artikel 34 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad.

Vragen van de fractie van: Wij Apeldoorn, PvdA

Datum vragen: 23 mei 2022

Onderwerp: schriftelijke vragen van de fracties Wij Apeldoorn en  PvdA  inzake de uitvoering motie 
'Plassen of niet plassen, dat is de vraag!'

Integrale tekst van de inleiding + vragen:
Schriftelijke vragen aan het college van B&W over schriftelijke vragen van de fracties Wij 
Apeldoorn en  PvdA  inzake de uitvoering motie 'Plassen of niet plassen, dat is de vraag!'

23 mei 2022

Op 12 maart 2020 heeft de gemeenteraad van Apeldoorn met 25 tegen 10 stemmen de motie 
Plassen of niet plassen, dat is de vraag! aangenomen (indiener: PvdA Apeldoorn, mede-indieners: 
Gemeente-belangen, D66 en 50Plus). De motie past in de context van de uitvoering van het door 
Nederland op 14 juli 2016 geratificeerde VN-verdrag Handicap. Een jaar later, op 29 maart 2021, 
heeft de PvdA-fractie schriftelijke vragen gesteld wat de stand van zaken is omtrent de uitvoering 
van deze motie. De indieners hebben daarbij het college verzocht: – conform het pleidooi van de 
in deze motie genoemde maatschappelijke organisaties (Continentie Stichting Nederland, 
Toiletalliantie) in de gemeentelijke regelgeving een norm op te nemen die voorschrijft dat om de 
500 meter in winkelcentra en drukke voetgangersgebieden (inclusief de dorpen) een openbaar 
toegankelijk toilet beschikbaar moet zijn;
– na te gaan of de gemeente Apeldoorn nu voldoet aan deze norm;
– en – indien dit niet het geval is – met een plan van aanpak te komen dat er voor moet zorgen dat 
de gemeente Apeldoorn voor 2023 voldoet aan de norm.

Het antwoord van het college kwam, een maand later, op 29 april 2021. Daar geeft het aan in het 
algemeen de wenselijkheid van een binnen een loopafstand van 500 m bereikbare openbaar 
toegankelijke toiletten bij winkelcentra en drukke voetgangersgebieden te onderschrijven. Maar 
ten aanzien van deze normstelling had het college wel zo zijn bedenkingen. Het besloot daarom: 
“Alvorens de vragen concreet te beantwoorden onderzoeken wij de huidige situatie rond de 
beschikbaarheid van openbaar toegankelijke toiletten. Wij werken aan een inventarisatie van de 
openbaar toegankelijke toiletten en zetten dat op een digitale kaart. Wij kijken daarbij allereerst 
naar de toiletten die wij rechtstreeks als gemeente beheren. Dat is niet een heel ingewikkelde klus. 
Het beeld is dat de meest drukke plekken met uitzondering van de dorpen en wijkwinkelcentra 
daar met inachtneming van reeds geplande toevoegingen grotendeels aan de norm voldoen. Wij 
denken echter dat er een behoorlijke winst te behalen valt als wij een groter potentieel aan 
openbaar toegankelijke toiletten kunnen aanboren. Wij denken hierbij aan dienstgebouwen van de 
overheid, organisaties die aan de overheid verbonden zijn en aan private partijen die een 
toiletmogelijkheid in bepaalde situaties maatschappelijk open willen stellen. Als het lukt om een 
deel van die locaties er bij te betrekken wordt de dekking van 500 meter loopafstand ruimschoots 
gehaald. (…) Wij willen u in het komend najaar informeren over de stand van zaken. Dan willen wij 
u niet alleen laten zien hoe aan de 500 meternorm op drukke plaatsen voldaan kan worden, maar 
ook hoe wij denken dat een beter aanbod van openbare toiletmogelijkheden, zonder veel extra 
kosten, in de gemeente mogelijk is. Passend bij een inclusieve en gastvrije gemeente! (…)

De streefnorm onderschrijven wij. Een gereglementeerde norm roept meerdere vragen op. 
Vooralsnog denken wij dat het niet nodig is om een norm te reglementeren. Wij willen deze vraag 
pas definitief beantwoorden als wij de inventarisatie hebben afgerond en de mogelijkheden 
hebben verkend. Wij komen daarop bij u terug in het najaar. (…) Als wij de gemeenteraad dit 
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najaar informeren over de inventarisatie en de mogelijkheden leggen wij tevens voorstellen voor 
de vervolgaanpak voor.”
Inmiddels zijn wij weer ruim een jaar verder. Op de website van In de buurt Apeldoorn treffen wij 
een artikel aan, gedateerd 19 mei 2022, waarin is aangegeven dat via Facebook en Instagram 
Apeldoorners is gevraagd wat ze graag anders zouden zien in de Apeldoornse winkelcentra: 
https://indebuurt.nl/apel-doorn/nieuws/met-deze-ideeen-willen-apeldoorners-onze-winkelgebieden-
mooier-maken~180982/3/. Uit deze navraag kwam onder meer dat inwoners van Apeldoorn graag 
meer openbare toiletten in het centrum als in de wijkcentra zien. Blijkbaar voorziet de gemeente 
Apeldoorn nog steeds niet voldoende in een toch nadrukkelijk gevoelde - primaire - behoefte.

1. Kan het college aangeven of het - in het algemeen - de wenselijkheid van de voorgestelde norm 
nog steeds onderschrijft, namelijk dat binnen een loopafstand van 500 m openbaar toegankelijke 
toiletten bij winkelcentra en drukke voetgangersgebieden bereikbaar moeten zijn? Gaat het 
college de norm van 500 meter voor 2023 realiseren, zoals in de aangenomen motie van 12 maart 
2020 vermeld?
2. Het college zou in het najaar van 2021 de raad nader informeren. Klopt het dat dit niet is 
gebeurd? Zo ja, waarom niet?
3. Heeft de door het college toegezegde inventarisatie plaatsgevonden?
- Zo ja, is de inventarisatie beschikbaar? Wanneer is het college voornemens deze beschikbaar te 
stellen aan de raad, inclusief voorstellen voor de vervolgaanpak?
- Zo nee, waarom niet? En wat is dan nu het vervolg?
4. Kan het college aangeven wat er wel is gedaan én wat er in de planning is om te gaan doen? 

Beantwoording vragen:

Algemeen:

Dit college wil dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dat betekent ook dat voorzieningen 
toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Goed toegankelijke openbare toiletten zijn daar een 
voorbeeld van. Met name voor mensen met  urineweg- of maag-darmproblemen is het belangrijk 
dat er voldoende openbare toiletten zijn. Voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn, komt daarbij dat 
het nodig is dat de toiletten hierop zijn aangepast. 

Met andere woorden, een goed toilettenbeleid zien wij als een belangrijk onderdeel van 
inclusiviteit en gastvrijheid. Wij onderschrijven dan ook de ambitie om in drukke 
voetgangersgebieden binnen loopafstanden van 500 meter een openbaar toegankelijke toilet 
beschikbaar te hebben.  

Om dit te realiseren hebben we partners nodig. Openbare toiletten zijn kostbare investeringen en 
vragen toezicht en onderhoud. Wij kijken daarom niet alleen naar wat de gemeente zelf kan 
bieden, maar ook naar wat in samenwerking met anderen mogelijk is. Zo zijn er gezondheids-
instellingen, horecabedrijven en winkelketens die hun toiletten, soms tegen een kleine vergoeding, 
openstellen. Daarnaast is er onbenut potentieel aan bruikbare toiletvoorzieningen in 
overheidsgebouwen en bij bedrijven en instellingen. 

Voor de binnenstad hebben wij al een overzicht gepubliceerd van openbare toiletten op de 
gemeentelijke website Openbare toiletten in fietsenstallingen - Gemeente Apeldoorn. 

Wij hebben inmiddels inzichtelijk gemaakt dat op de meest drukke voetgangersplekken binnen 500 
meter loopafstand een toiletmogelijkheid bestaat of in ontwikkeling is. Deels doordat er nieuwe 
gemeentelijke voorzieningen zijn gekomen, zoals bijvoorbeeld in de openbare fietsenstallingen. 
Daarnaast worden vaker faciliteiten aangeboden door organisaties en ondernemers. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een toilet bij het stationsgebouw,  winkel- en horecabedrijven die hun toiletten 
openstellen en toiletten bij wandelgebieden als Het Leesten en het Loo. Kortom: er is al veel meer 
mogelijk. Ter illustratie: in het centrumgebied zijn inmiddels meer dan 10 toiletten verspreid over 
het gebied openbaar beschikbaar.

https://www.apeldoorn.nl/ter/fietsenstalling/openbare-toiletten-in-fietsenstallingen.html?highlight=toiletten
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De situatie verbetert dus, maar het kan veel beter.  Zo zijn er ’s avonds veel minder 
mogelijkheden, zijn er nog steeds toegankelijkheiddrempels, is de vindbaarheid nog onvoldoende 
en is er nog onbenut potentieel. Om al deze punten aan te pakken, werken we aan een plan van 
aanpak. Wij verwachten dit eind 2022 gereed te hebben.

1. Kan het college aangeven of het - in het algemeen - de wenselijkheid van de voorgestelde 
norm nog steeds onderschrijft, namelijk dat binnen een loopafstand van 500 m openbaar 
toegankelijke toiletten bij winkelcentra en drukke voetgangersgebieden bereikbaar moeten 
zijn? Gaat het college de norm van 500 meter voor 2023 realiseren, zoals in de 
aangenomen motie van 12 maart 2020 vermeld?

Antwoord:
Wij onderschrijven dit. Deels willen we dit vinden in gemeentelijk aanbod van openbare toiletten, 
deels door beter gebruik te maken van bestaande mogelijkheden in gemeentelijke gebouwen en 
deels door organisaties en ondernemers te stimuleren een bijdrage te leveren. Het algemene 
beeld over Apeldoorn is dat op de meeste drukke plekken overdag binnen 500 meter een 
openbaar bruikbaar toilet te vinden is, maar ook dat er nog veel verbeterd kan worden aan de 
vindbaarheid, de beschikbaarheid in de avonduren en voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn. 
Ook zijn er gebieden die gemiddeld minder druk zijn, maar waar een nabij toilet wel wenselijk is. 
Denk bijvoorbeeld  aan de grotere parken.

2. Het college zou in het najaar van 2021 de raad nader informeren. Klopt het dat dit niet is 
gebeurd? Zo ja, waarom niet?

Antwoord:
Wij hadden de intentie om in het najaar 2021 een eerste verkenning aan de gemeenteraad 
voorleggen. Door interne en externe omstandigheden is dit vertraagd. 

3. Heeft de door het college toegezegde inventarisatie plaatsgevonden? Zo ja, is de 
inventarisatie beschikbaar? Wanneer is het college voornemens deze beschikbaar te 
stellen aan de raad, inclusief voorstellen voor de vervolgaanpak?

Antwoord.
Wij werken samen met de organisatie achter de Hoge Noodapp om alle reeds beschikbare 
toiletten toe te voegen aan deze app. Daarnaast richt de inventarisatie richt zich ook op potentiële 
locaties en belemmeringen en verbetermogelijkheden die wij zien. Het geheel presenteren wij 
tegelijk met het plan van aanpak dat wij eind van dit jaar gereed denken te hebben.

4. Kan het college aangeven wat er wel is gedaan én wat er in de planning is om te gaan 
doen?

Antwoord:
Er is een verkenning uitgevoerd naar mogelijke locaties en partijen die daar een rol in kunnen 
spelen. Er worden de nodige concrete zaken gerealiseerd. Zoals bijvoorbeeld aanpassingen in het 
aanbod bij de fietsenstallingen. Met de organisatie achter de  Hoge Noodapp zijn wij in gesprek 
om deze beter toe te spitsen op Apeldoorn. Voor de binnenstad hebben wij al een overzicht 
gepubliceerd van openbare toiletten op de gemeentelijke website Openbare toiletten in 
fietsenstallingen - Gemeente Apeldoorn. Deze informatie is ook te vinden op de website 
uitinapeldoorn.nl. Daarnaast zal er via sociale media kanalen van de gemeente aandacht worden 
besteed over locaties en openingstijden. Ook lopen de contacten met partijen die behulpzaam 
kunnen zijn om het aanbod te verbeteren door. 
Wij verwachten het plan van aanpak eind dit jaar gereed te hebben.

https://www.apeldoorn.nl/ter/fietsenstalling/openbare-toiletten-in-fietsenstallingen.html?highlight=toiletten
https://www.apeldoorn.nl/ter/fietsenstalling/openbare-toiletten-in-fietsenstallingen.html?highlight=toiletten
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