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Betreft: Bijdrage aan agendapunt 7 cie BOC op woensdag 14 september 2016
Onderwerp: Toiletten op regionale stations

Arnhem, 12 september 2016

Geachte leden van de cie BOC,
Met enige verbazing heeft het ROCOV Gelderland kennisgenomen van de inhoud van de Statenbrief
van 30 augustus 2016 (zaaknummer 2016-007106) inzake toiletten op stations.
Al geruime tijd heeft het ROCOV alsmede diverse andere consumentenorganisaties aangedrongen op
het aanbrengen van toiletten in de regionale treinen c.q. op de stations, gelegen aan de regionale
spoorlijnen. In het jaar 2013 hebben uw Staten middels motie 61 deze wens ingewilligd, zij het in de
vorm van aanleg op de stations.
Bij het vaststellen van de Najaarsnota 2015 zijn hiervoor ook de nodige financiële middelen ter
beschikking gesteld. Nu blijkt dat dit bedrag niet toereikend is om alle stations van een toilet te
voorzien.
Het College van Gedeputeerde. Staten stelt nu voor om 7 stations niet van een toilet te voorzien om
daarmee binnen het bestaande budget te blijven.
Gelet echter op het gestelde in de tweede alinea onder punt 2 Aanleiding, waarin wordt gesteld dat
niet alleen om financiële maar vooral ook vanwege toeristisch-recreatieve redenen is gekozen voor
het aanleggen van toiletten op stations, vraagt het ROCOV zich af of dit dan niet meer opgaat voor de
genoemde stations, die in het voorstel buiten de boot (“pot“) vallen.
Het valt naar onze mening niet uit te leggen aan de reizigers en toeristen op de desbetreffende
spoorlijnen, dat zij verstoken zullen blijven van een toiletvoorziening.

1

Het ROCOV Gelderland doet dan ook een dringend beroep op uw Staten om een aanvullend budget
ter beschikking te stellen om het oorspronkelijke plan van de aanleg van een toiletvoorziening op 22
stations te realiseren.
Namens de consumentenorganisaties verenigd in het ROCOV Gelderland,

G.J. (Ben) Mouw, voorzitter
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