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Geachte leden van de Statencie MIE,

Het ROCOV Geldeland – Stadsregio wil graag door middel van deze brief uw aandacht vestigen op
het inbouwen van toiletten in treinen, in plaats van uitsluitend plaatsen van toiletten op de stations.
Het ROCOV is teleurgesteld over de uitwerking van de motie 58 (2011) van uw Staten door het
College van GS. GS doet het voorstel om voorlopig voor de duur van lopende concessie af te zien van
het inbouwen van toiletten in de treinen en in plaats daarvan uitsluitend toiletvoorzieningen op stations
te realiseren. Deze richting wordt mede ingeslagen op basis van het gegeven dat Provinciale Staten
bij het aannemen van de motie geen financiële middelen ter beschikking hebben gesteld en het
standpunt van GS om de kosten van ombouw en exploitatie niet te verhalen op de reiziger. In principe
heeft het College van GS zich hiermee gehouden aan de opdrachten, vermeld in de motie en nader
uitgewerkt in de onderdelen 58 a, b en c.
Het ROCOV ziet graag dat het treinsysteem in Nederland op een zo kort mogelijke termijn uniform is
wat betreft voorzieningen. U kunt hierbij denken aan toegankelijkheid, maar wat ons betreft vallen
daar ook toiletten in treinen onder. Veel reizigers hebben namelijk de behoefte aan een toilet tijdens
de reis en niet uitsluitend op een station. Het ministerie van I&M deelt onze mening, gelet op de
verplichting dat alle treinen in 2025 van toiletten moeten zijn voorzien in heel Nederland.
Het voorstel van GS verbaast ons zeer, daar er nu vanuit kan worden gegaan dat het nieuwe
materieel van Arriva ook in de volgende concessie door zal rijden. In het bestaande materieel zullen
dus toiletten ingebouwd moeten worden, gelijk nu of in de toekomst, aangezien het wettelijk verplicht
wordt toiletten in te bouwen in treinen voordat het huidige materieel is afgeschreven. Wat dat betreft
maken investeringen nu of in het jaar 2021 niets uit.
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We wijzen u op het gegeven dat de treinen van Arriva op de Vechtdallijnen wel de beschikking hebben
over een perfect ingepast toilet. Ook wijzen wij u op de ombouw van de Syntustreinen op de lijn
Zutphen – Oldenzaal per 2014. Daarnaast heeft NS inmiddels aangegeven sneller over te gaan tot de
inbouw van toiletten in de Sprinters. Wat dat betreft blijft de situatie op dit terrein in Gelderland achter.
Wat betreft de financiering staat het ROCOV niet onwelwillend tegenover het gegeven van
cofinanciering door de reizigers. Het ROCOV kan zich voorstellen dat de reiziger een bijdrage levert
aan de exploitatiekosten van de toiletten, voor de huidige periode tot het moment dat de volgende
concessie in zal gaan. In dit verband wijzen wij u op de afspraak in de regio Twente, waar het tarief
per kilometer met € 0,008 wordt verhoogd
Resumerend doet het ROCOV Gelderland Stadsregio een dringend beroep op uw Staten om
uitvoering van de intenties uit uw motie 58 niet uit te stellen tot de volgende aanbesteding, maar reeds
nu te besluiten tot het aanbrengen van toiletten in de treinen van Arriva en Connexxion.
Bij instemming zullen wij eenzelfde verzoek richten aan de Stadsregio Arnhem Nijmegen voor de
treinen van Hermes op het traject Arnhem – Doetinchem.

Met vriendelijke groet,
namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G.J. (Ben) Mouw
Voorzitter
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