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Openbare toiletten centrum Emmen en Klazienaveen

Geachte leden van de raad,

Bij de behandeling van de begroting 2014 heeft uw raad een motie aangenomen ter realisering
van een openbaar toilet in Emmen en Kiazienaveen. In onze brief van 22 mei jl. kenmerk
14.062681 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken en gemeld dat ons streven is u
dit jaar nader te informeren..
Na ons eerdere schrijven aan u zijntwee mogelijkheden voor het vestigen van een openbaar
toilet nader onderzocht:
a. de voorziening van een openbaar toilet is onderdeel van de exploitatie van de
gemeentelijke parkeergarages
b. de voorziening van een openbaar toilet is ondergebracht in een leegstaande
winkelunit, een zogeheten toiletwinkel, ter realisatie en exploitatie door een externe
marktpartij.
Deze beide mogelijkheden hielden rekening met huidige en toekomstige
centrumontwikkelingen.
Omdat geen van de op dit gebied bekend staande commerciële marktpartijen voldoende bereid
werd gevonden de realisatie en exploitatie van een openbaar toiletvoorziening op zich te
nemen bleek dit spoor dood te lopen. De eigen realisatie en exploitatie van een openbaar
toiletvoorziening blijkt, ondanks een globaal onderzochte koppeling aan de exploitatie van de
gemeentelijke parkeergarages, een kostbare te zijn.
Om deze redenen zijn alsnog de voor- en nadelen van de plaatsing van zelfreinigende
toiletunits onderzocht.

Om een voldoende concreet advies aan de raad voor te kunnen leggen, is het wenselijk een
uitgebreider onderzoek te doen naar onder andere geschikte locaties voor dergelijke units en
eventuele (locaties voor) alternatieve openbare toiletvoorzieningen.
In de gegeven tijd sinds dit ingezette spoor is dit nog onvoldoende mogelijk geweest.
Het streven is uw raad in het eerste kwartaal van 2015 te adviseren waar en in welke vorm
openbare toiletvoorzieningen zijn te realiseren.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Emen,_
de gemeentesecretaris,
(de burgemeester,

-J
A.J. Mewe

C. Bijl

