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Beantwoording schriftelijke vragen (art. 38 RvO)

Geachte leden van de raad,
Aan u zijn toegezonden de door de fractie PvdA Emmen, met toepassing van artikel 38 van het
Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad, gestelde schriftelijke vragen, ingeboekt onder
nummer 16.078703 , betreffende toegankelijkheid toiletten in horecagelegenheden in Emmen voor
mensen met een fysieke beperking.
Overeenkomstig het reglement treft u bijgaand aan een afschrift van de brief die is gezonden ter
beantwoording van de gestelde vragen.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

de locoburgemeester,

B.R. Arends
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Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 38 RvO

Geachte mevrouw Hummel,
Hierbij reageren wij op uw brief van 5 december 2016 met uw vragen op grond van artikel gê van het
Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad, met betrekking tot de toegankelijkheid van
toiletten in horecagelegenheden in Emmen voor mensen met een fysieke beperking.
De antwoorden zijn onderstaand, per de door u gestelde vraag, weergegeven.
1.

Bent u het met de PvdA eens dat door het niet aanwezig zijn van een invalidentoilet in deze
horecagelegenheden een grote doelgroep wordt uitgesloten daar waar we graag een ieder gastvrij
willen ontvangen.

Wij vinden het wenselijk dat horecagelegenheden rekening houden met deze doelgroep, maar kunnen
gezien de hiervoor geldende regelgeving geen eisen stellen. Bij verbouw geldt er geen verplichting voor de
ondernemer om een invalidentoilet te realiseren en betreft het een eigen verantwoordelijkheid en keuze
van de horecaondernemer om wel of geen invalidentoilet te realiseren.
2.

Bent u het met de PvdA eens dat het feit dat in de Drank- en horecawet geen inrichtingseisen zijn
opgenomen voor het hebben van een invalidentoilet, een omissie in deze wet is.

In het 'Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet' is slechts bepaald dat in de onmiddellijke
nabijheid van een horecalokaliteit, ten behoeve van de bezoekers, ten minste twee volledig van elkaar
gescheiden toiletgelegenheden aanwezig moeten zijn.
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Het Bouwbesluit heeft nu wel eisen ten aanzien van de zogenaamde integraal toegankelijke toiletruimten
(voor mensen met een fysieke beperking). Echter dit geldt alleen bij 'nieuwbouw'. Voor zogenaamde
'bestaande bouw' zijn hier geen regels opgenomen.
3. Bent u bereid met de sector, eventueel in samenspraak met Koninklijke Horeca Nederland, in het
kader van een toegankelijk en gastvrij Emmen in gesprek te gaan over de wenselijkheid van een
toiletvoorziening voor mindervaliden.
Daar waar mogelijk zullen wij belangenorganisaties wijzen op de wenselijkheid van het realiseren van
een toiletvoorziening voor mindervaliden.
4. De PvdA gaat ervan uit dat de voorbereidingen voor La Place in een dusdanig ver stadium zijn
dat, mocht dit aan de orde zijn, eventuele aanpassing van de toiletvoorziening niet meer mogelijk
is. Bent u bereid om er in overleg met de projectontwikkelaar van Willink Plein Zuid in ieder
geval voor te zorgen dat in deze horecagelegenheid wel een toiletvoorziening voor mindervaliden
komt. Mocht dat voor de vestiging van La Place ook nog mogelijk zijn, kunt u deze vraag ook
voor die horecagelegenheid beschouwen. De PvdA zou het erg teleurstellend vinden als de
doelgroep mindervaliden, ondanks diverse horecagelegenheden aan het plein, nog steeds
aangewezen zou zijn op het nog te plaatsen openbare toilet bij het Gemeente Bosje.
De vestiging van La Place betreft 'verbouw'. Zoals bij de beantwoording van vraag 2 al aangegeven, zijn
hiervoor geen regels opgenomen in het Bouwbesluit en is het aan de ondernemer zelf om hierin een
afweging te maken.
De ontwikkeling van Willink Plein Zuid betreft 'nieuwbouw'. Wij vertrouwen er derhalve op dat de
projectontwikkelaar zich houdt aan de daarvoor geldende bepalingen uit het Bouwbesluit.
5. Bent u daarnaast bereid om een verplichting voor het hebben van een toiletvoorziening voor
mindervaliden in de plaatselijke verordening op te nemen.
Zoals bij de beantwoording van vraag 2 al aangegeven, heeft het Bouwbesluit wel eisen ten aanzien van
de zogenaamde integraal toegankelijke toiletruimten (voor mensen met een fysieke beperking) bij
'nieuwbouw'. Voor zogenaamde 'bestaande bouw' zijn hier geen regels opgenomen. Aangezien dit een
uitputtende regeling betreft, zijn wij niet bevoegd hierover iets op te nemen in de plaatselijke
verordening.
De met de beantwoording van uw vragen gemoeide kosten bedragen €: 222,-.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,
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de locoburgemeester,

L.r

B.R.Arends

