
X Gemeente 
Amsterdam 

Bezoekadres 

Amstel 

lon PN Amsterdam 

Postbus 202  

woo AE  Amsterdam 

Telefoon 14 020 

amsterdam.n1  

Retouradres: Postbus  202, woo AE Amsterdam  

Gemeenteraad  
Amstel 
loll PN Amsterdam 

II 
	

II 

Datum 

Ons kenmerk 

Behandeld door 

Bijlage(n) 

Onderwerp  

5 november 2019 
V&OR/MAIL/2oigoo6587 
A.J. Oudshoorn, V&OR - Kennis en Kaders, a.oudshoorn@amsterdam.n1 
H.S. Kuiper, V&OR - Kennis en Kaders, hkuiper®amsterdam.nl  
1. Nadere toelichting (p.5 t/m 14 van deze brief) 
2. Initiatiefvoorstel Baas over Eigen Blaas zoals aangenomen 08-05-2019 

Voortgangsbrief uitvoering initiatiefvoorstel Baas over Eigen Blaas 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Op 8 mei 2019 heeft de gemeenteraad het initiatiefvoorstel 'Baas over Eigen Blaas' aangenomen. 
Dit initiatiefvoorstel is gericht op het verbeteren van de (semi)openbare toiletvoorzieningen in 
Amsterdam, voor iedereen die in onze stad woont of de stad bezoekt. Het college deelt de 
ambities van de raad en is voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering. In deze brief 
informeren wij u over de voortgang. Daarmee geeft het college invulling aan uw verzoek "uiterlijk 
eind 2019 te rapporteren aan de raad". In de bijlagen bij de brief is een nadere toelichting 
opgenomen. 

Bestuurlijke achtergrond 
Op 19 november dienden raadsleden El Ksaihi (D66), Temnnink (SP), De Heer (PvdA), Simons  
(BIM,  Marttin (VVD) het initiatiefvoorstel 'Baas over eigen blaas' in. 

De bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel is in maart 2019 besproken in de Commissie WB. 
Naar aanleiding daarvan is het initiatiefvoorstel aangepast en op 8 mei 2019 met steun van alle 
fracties aangenomen in de raad. 

Middels dit initiatiefvoorstel vraagt de raad het college een pakket aan maatregelen te verkennen 
dan wel uit te voeren om de beschikbaarheid van (semi)openbare toiletgelegenheid in de stad te 
verbeteren. Het initiatiefvoorstel bouwt voort op suggesties en inzichten uit de notitie 'openbare 
toiletvoorzieningen in Amsterdam', die in maart 2018 met de gemeenteraad gedeeld is. 
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Voortgang en voorlopige bevindingen 

Dekkingsgraad toiletvoorzieningen 

Op verzoek van de raad is in beeld gebracht wat de huidige dekkingsgraad van toiletvoorzieningen 

in de stad is, uitgaande van de norm van de Maag Lever Darmstichting (MLDS): 'iedere soo meter 

een openbaar of opengesteld toilet in drukke voetgangersgebieden'. We gebruiken hiervoor het 

'plusnet voetganger' zoals vastgesteld in het Beleidskader Verkeersnetten (2017). Dit plusnet 

omvat straten en pleinen die zowel een doorgaande functie (een route), als een verblijfsfunctie 

hebben. Daaraan zijn ook de stadsparken toegevoegd, omdat deze een belangrijke verblijfsfunctie 

hebben en steeds drukker bezocht worden. 

Uit analyse blijkt dat op 15% van het plusnet voetganger binnen 500 meter een gemeentelijk 

openbaar toilet is dat rolstoeltoegankelijk is. Deze analyse is vervolgens verrijkt met de 

opengestelde toiletten uit de Hoge Nood  app.  Ook hebben de gebiedsteams in de stadsdelen en 

Cliëntenbelang input geleverd, om de behoefte aan toiletten in de stad in beeld te brengen. 

Op basis daarvan is geconstateerd dat in de historische binnenstad de dekkingsgraad van 

openbare toiletten, gecombineerd met opengestelde toiletten, overdag vrij goed is. De behoefte 

aan gemeentelijke toiletten in de openbare ruimte, die 24 uur per dag toegankelijk zijn voor 

iedereen, is het grootst is in stadsparken, recreatiegebieden, uitgaansgebieden en (toeristische) 

verblijfsgebieden, zoals pleinen. In de binnenstad is er vooral 's avonds en 's nachts een tekort aan 

(rolstoel)toegankelijke toiletten. 

Om de norm die de raad voorstelt te benaderen zijn zo'n 25 tot 30 extra openbare en 

rolstoeltoegankelijke toiletvoorzieningen nodig, verspreid over de stad. Het merendeel daarvan is 

bedoeld om in stadsparken en andere groengebieden in de behoefte te voorzien. De 

investeringskosten daarvan zijn geraamd op +/- €4 miljoen. De structurele beheerkosten bedragen 

+/- €3oo.000 op jaarbasis, indien het totaal aantal voorzieningen gerealiseerd zou worden. 

Het aantal beschikbare toiletten in de stad verbeteren 

Om het aantal beschikbare toiletten in de stad te verbeteren zijn de toiletten in de zeven 

stadsloketten opengesteld voor passanten. De politie, OBA en brandweer zijn benaderd voor het 

openstellen van hun toiletten, met als voorlopig resultaat dat de 26 OBA vestigingen per oktober 

2019 zijn toegevoegd aan de Hoge Nood  app.  Gebruikers van gemeentelijke panden worden 

aangeschreven om dit voorbeeld te volgen. In de eerste helft van 2020 wordt een 

communicatiecampagne gericht op ondernemers gestart om ook hen te stimuleren de toiletten 

open te stellen. 

Bij de bouw van nieuwe autoparkeergarages en fietsenstallingen is het uitgangspunt altijd dat we 

daarin publieke toiletvoorzieningen realiseren. Dit is vastgelegd in de basisspecificaties. 

Om de vindbaarheid van bestaande openbare toiletten op straat te verbeteren, is in augustus 2019 

besloten de toiletvoorzieningen ook te vermelden op het bewegwijzeringssysteem voor 

voetgangers. De uitvoering start in 2020. Daarnaast is het toilet op het Leidseplein in juni 2019 
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beter zichtbaar gemaakt door middel van een witte banier en een vermelding op de 

bewegwijzeringszuil. 

Plaskrullen verwijderen ten behoeve van MVG-toiletten 
De raad heeft het college gevraagd te verkennen of plaskrullen verwijderd kunnen worden, om zo 

beheergeld te besparen dat ingezet kan worden voor méér openbare MVG-toiletten in de stad. 

Het college concludeert, na overleg met de stadsdelen, dat het grootschalig weghalen van 

plaskrullen niet eenvoudig is en bovendien niet de gewenste besparing oplevert. 

De krullen dienen een belangrijk doel om overlast te voorkomen, maar ook ter voorkoming van het 

plassen in de grachten met alle gevaren van dien. Bij de laatste telling begin 2019, waren er in 

totaal 41 plaskrullen, waarvan 30 in stadsdeel Centrum. Het schoonhouden wordt gedaan door 

gemeentereinigers. In theorie zou het weghalen van de plaskrullen kunnen leiden tot een 

besparing van maximaal c 200.000 per jaar bij de gemeentelijke reiniging. Maar deze berekening is 

hoogst onzeker, omdat het reëel is dat het werk voor de reinigers toeneemt doordat er meer zal 

worden wildgeplast. Bovendien vindt het college het onwenselijk om het aantal gemeentelijke 

reinigers op straat te verminderen, gezien de grote reinigingsopgaven in de stad. Tegenover deze 

theoretische besparing staan zeer hoge investeringskosten voor MVG-toiletten van +/- €120.000 

per stuk. Daarnaast vragen zelfreinigende MVG-toiletten om een ander soort beheer dat technisch 

complex is en hoofdzakelijk wordt uitgevoerd door de leverancier, voor ongeveer cio.000 per 

toilet per jaar. 

Omdat de raad bij dit initiatiefvoorstel niet voorzien heeft in een haalbare financiële dekking voor 

zowel de investerings- als de beheerkosten van nieuwe MVG-toiletten, ziet het college geen 

mogelijkheden om nu op grote schaal toiletten bij te plaatsen. Desalniettemin zal het college zich 

de komende jaren blijven inspannen om, wanneer de kans zich voordoet, te investeren in het 

uitbreiden van de toiletvoorzieningen in de stad. Zoals dat recent ook gebeurd is bij de drie nieuwe 

toegankelijke toiletvoorzieningen die momenteel in voorbereiding zijn in stadsdeel Centrum. 

Daarnaast zal het college in overleg met de stadsdelen de plaskrullen verwijderen op plaatsen 

waar de overlast van de krul groot is en de risico's beperkt zijn. We plaatsen in principe geen 

nieuwe plaskrullen meer bij. Dat betekent dat het aantal krullen in de stad de komende jaren 

verder afneemt. Zo is recent de plaskrul op het Centraal Station verwijderd, omdat deze voor 

stankoverlast zorgde. Bovendien voorziet het station in prima openbare toiletvoorzieningen die 

voor iedereen toegankelijk zijn. 

Mobiele toiletcabines 
In aanvulling hierop vraagt de raad het college om alternatieven te onderzoeken voor de mobiele 

toiletcabines die momenteel ingezet worden in drukke parken tijdens de zomermaanden. Op dit 

moment is een marktverkenning in voorbereiding, waarin het college marktpartijen uitnodigt een 

voorstel te doen voor beter toegankelijke en meer comfortabele mobiele toiletvoorzieningen. De 

uitkomsten daarvan worden gebruikt om te beoordelen of er passende alternatieven zijn, en zo ja, 

of dat financieel haalbaar is binnen bestaande budgetten. 
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Ook zet het college zich in om de toiletvoorzieningen tijdens evenementen verder te verbeteren. 

Tijdens de  Pride  2019 zijn de toiletvoorzieningen in aantal en in vindbaarheid sterk verbeterd. De 

ervaringen daarmee waren positief. Deze aanpak wordt voortgezet richting Koningsdag 2020. 

Tot slot 
Op basis van uw voorstellen zijn de toiletvoorzieningen in Amsterdam stapsgewijs verbeterd. We 

zijn blij met de voortgang die geboekt is. Wanneer er aanvullende voortgang te melden is of zich 

nieuwe ontwikkelingen voordoen ten aanzien van de toiletten, zullen wij u hierover informeren. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, 

, 

i 
Laurens Ivens 

Wethouder openbare ruimte 
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Bijlage 1: Nadere toelichting 

Deze bijlage hoort bij de raadsbrief inzake de uitvoering van initiatiefvoorstel 'Baas over eigen 

blaas' d.d. november 2019. Middels de raadsbrief is de raad geïnformeerd over de belangrijkste 

resultaten en conclusies. In deze bijlage worden de elf voorgestelde maatregelen uit het 

initiatiefvoorstel puntsgewijs toegelicht. 

Verzoek 1: bestaande toiletten in (semi)openbare gebouwen beter 
beschikbaar te maken 

In dit onderdeel van het initiatiefvoorstel verzoekt de raad het college om: 

"Zich aan te sluiten bij de norm van de Maag Lever Darm stichting die inhoudt dat er binnen een straal 
van 500 meter een openbaar of opengesteld toilet in het stadscentrum en in drukke 
voetgangersgebieden dient te zijn. Hiertoe een locatie onderzoek te doen om inzichtelijk te maken 
waar deze dichtheid nog niet gehaald wordt en hierbij aandacht te besteden aan de dichtheid 
mindervalide-toegankelijke toiletten, door: 

a) Toiletten in zoveel mogelijk gemeentelijke gebouwen open te stellen voor passanten, dit aan te 
geven met een herkenbare en eenduidige sticker, en tevens de toiletlocatie aan te melden bij de 
HogeNood-app; 

b) Horeca, winkels, supermarkten, politie en brandweer stimuleren om toiletten open te stellen en 
hen de openstelling met een sticker aan te laten duiden. 

c) Het beleid om bij nieuw te realiseren autoparkeergarages en fietsenstallingen een publieke 
toiletvoorziening te realiseren, die tenminste toegankelijk is voor gebruikers van de 
stalling/garage en waar mogelijk ook voor passanten; 

d) Bestaande en nieuwe locaties aan te laten sluiten bij de HogeNood-app; 
e) Hierover uiterlijk eind 2019 te rapporteren aan de raad." 

Om uitvoering te geven aan deze punten is een analyse uitgevoerd van de huidige dekkingsgraad 

van openbare en opengestelde toiletten in Amsterdam. De uitkomsten daarvan worden hieronder 

uiteengezet. Vervolgens wordt ingegaan op uw verzoek om ook ondernemers en 

maatschappelijke voorzieningen te betrekken bij deze opgave, de toiletvoorziening in 

parkeergarages te verbeteren en aansluiting te zoeken bij de Hoge Nood  app.  

Analyse, stap dekkingsgraad van de gemeentelijke openbare toiletten 

Op basis van het initiatiefvoorstel is geïnventariseerd op welke delen van het plusnet voetganger 

de genoemde norm - binnen soo meter een openbaar of opengesteld toilet- nog niet behaald 

wordt. Het 'plusnet voetgangera zoals vastgesteld in het Beleidskader Verkeersnetten (2017) 

omvat straten en pleinen die zowel een doorgaande functie (een route) als een verblijfsfunctie 

hebben. Daaraan zijn in deze analyse de stadsparken toegevoegd, omdat deze een belangrijke 

verblijfsfunctie hebben en steeds drukker bezocht worden. Dit is de interpretatie die het college 

Voor het plusnet voetganger, zie: https://maps.amsterdam.nl/plushoofdnettenPLANG=n1   
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geeft aan op de norm van de MLDS, die spreekt over 'drukke voetgangersgebieden' maar geen 

nadere definitie biedt. 

Uit de analyse blijkt dat op 15% van het plusnet voetganger binnen soo meter een gemeentelijk 

openbaar toilet beschikbaar is dat toegankelijk is voor heren, dames en mindervaliden (MVG-

toilet). Op 24% van het plusnet voetganger bedraagt de afstand tot een openbaar MVG-toilet tot 

i000 meter. Op de overige 61% zijn de afstanden langer. Dit betreft met nadruk alléén de 

gemeentelijke toiletvoorzieningen in de openbare ruimte voor heren, dames én mindervaliden en 

de opengestelde toiletten bij de stadsloketten. Dat zijn de toiletten waarvan we als gemeente de 

volledige verantwoordelijkheid dragen voor beschikbaarheid, beheer en toegankelijkheid. 

Belangrijke verblijfsgebieden waar de norm niet gehaald wordt met volledig openbare, 

gemeentelijke toiletten zijn onder meer diverse stadsparken, de westelijke grachtengordel en de 

Jordaan, omgeving Rem brandtplein, omgeving Olympisch Stadion, de stationsomgevingen 

(Amsterdam Centraal, Amsterdam Lelylaan, Amsterdam Sloterdijk, Amsterdam Zuid, Amsterdam 

Muiderpoort, Amsterdam Arena) en winkelcentra buiten het historisch stadscentrum. 

In de Westelijke grachtengordel/Jordaan zijn twee openbare, gemeentelijke, zelfreinigende MVG-

toiletten in voorbereiding (Noordermark-t en Appeltjesmarkt) om het tekort te verhelpen. Dat 

geldt ook voor het Rembrandtplein. Daarmee wordt straks in het grootste deel van Stadsdeel 

Centrum aan de norm voldaan met gemeentelijke toiletvoorzieningen, maar nog niet rondom de 

Dam, in de Nieuwmarktbuurt, en de Wallen. Zowel op de Dam als het Beursplein (fietsenstalling) 

zijn overigens wél gemeentelijke openbare toiletten aanwezig, maar deze zijn niet toegankelijk 

voor rolstoelgebruikers. 

Analyse, stap 2: inventarisatie van semiopenbare voorzieningen 

Vervolgens is ingezoomd op de plusnet voetganger gebieden waar 

de norm niet behaald wordt met gemeentelijke openbare toiletten. 

Per gebied zijn de opengestelde toiletten uit de Hoge Nood  app  aan 

de analyse toegevoegd. 

Hieruit blijkt dat in het winkelgebied in de binnenstad, rondom de 

Dam, het Rokin, de Munt en de Nieuwe Zijde, diverse 

rolstoeltoegankelijke toiletgelegenheden te vinden in de Hoge 

Nood  app.  Bijvoorbeeld bij de grotere warenhuizen, musea, de 

Beurs van Berlage, in diverse hotels en in de Kalverpassage. Ook in 

de Nieuwmarktbuurt en op de wallen zijn twee 

rolstoeltoegankelijke  semi  openbare toiletten te vinden via de 

Hoge Nood  app,  waaronder het toilet in het Rembrandthuis. Deze 

zijn echter niet 24 uur per dag geopend en bieden 's avonds en 's 

nachts geen uitkomst voor mindervaliden. 

Op andere winkelstraten die deel uitmaken van het plusnet 

voetganger is het beeld wisselend. Het gebied rondom de De 

Clercqstraat, Frederik Hendrikstraat en de Staatsliedenbuurt 
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(Stadsdeel West) kent maar één rolstoeltoegankelijke toiletgelegenheid in de Hoge Nood  app.  In 

de omgeving van het Olympisch Stadion, Amstelveense weg, Haarlemmerstraat, Kinkerstraat, 

Beethovenstraat, Gustav Mahlerlaan, Javastraat en de Veemkade is helemaal geen 

rolstoeltoegankelijk, opengesteld toilet te vinden. 

In de omgeving van de grote treinstations bieden de toiletvoorzieningen in de stations uitkomst, 

zoals op Centraal, Zuid, Sloterdijk,  Rai  en Arena waar rolstoeltoegankelijke toiletvoorzieningen 

zijn met ruime openingstijden. Op Station Lelylaan is momenteel geen toilet, maar Prorail is 

voornemens een toilet te realiseren, waarmee deze 'blinde vlek' in de toiletvoorzieningen langs 

het plusnet voetganger verholpen worde. Dergelijke plannen zijn er ook voor station Muiderpoort. 

Op de kleinere treinstations (Sciencepark, Holendrecht) zijn geen toiletten, wat maakt dat er op 

deze delen van het plusnet voetganger op korte termijn geen verbetering verwacht wordt ten 

aanzien van de toiletgelegenheid. Datzelfde geldt voor de metrostations. 

In veel stadsparken wordt de toiletgelegenheid gefaciliteerd door aanwezige horeca met een 

opengesteld toilet of toiletten die in samenwerking met de gemeente gerealiseerd zijn dan wel 

beheerd worden. Dit geldt voor het Westerpark (toilet bij de tennisbaan), het Vondelpark (toilet bij 

het pierenbadje en het openlucht theater), het Amstelpark (kinderboerderij, paviljoen), het 

oostelijk deel van het Noorderpark (bij het pierenbadje) en het Beatrixpark (kiosk). Maar, de 

meeste van deze voorzieningen zijn niet rolstoeltoegankelijk en kennen beperkte openingstijden. 

Parken waar momenteel geen openbaar of actief opengesteld toilet is, zijn onder meer het 

Oosterpark, het Park Frankendael, het Flevopark, het Baanakkerspark, het Martin Luther 

Kingpark, het Eendrachtspark, het Sloterpark, het Gaasperpark, het Nelson Mandelapark, het 

Hondenpark, het Gerbrandypark, het Theo van Goghpark, de Riethoek en de BijImerweide. Op 

een aantal van deze locaties worden in de zomermaanden wel mobiele toiletcabines geplaatst. 

Ook de grotere (buurt)winkelcentra maken onderdeel uit van het plusnet voetganger. Op het 

Osdorpplein, het Bos en Lommerplein, in winkelcentrum Oostpoort, op het Buikslotermeerplein 

en op het Anton de Komplein zorgen de toiletten in de stadsloketten er voor dat de norm behaald 

of benaderd wordt, veelal aangevuld met ondernemers die het toilet opengesteld hebben via de 

Hoge Nood  app.  In overdekte winkelcentra zoals het Gelderlandplein, winkelcentrum Akerpoort, 

winkelcentrum de Banne en Shopperhal BijImerdreef zijn openbare toiletunits aangemeld in de 

Hoge Nood  app  via de winkeliers of vastgoedeigenaren. Deze zijn vindbaar in de Hoge Nood  app.  

Op plein '4o-'45, het Belgiëplein en Lambertus ZijIplein en de winkelcentra de Kameleon, de 

Ganzenpoort, Berlage passage, Brazilië, Gein en Reigerbos zijn momenteel geen openbare of 

opengestelde toiletvoorzieningen aanwezig met een aanwijzing in de Hoge Nood  app.  

Analyse, stap 3: input vanuit de gebieden 
Tot slot is deze analyse verrijkt met input vanuit de gebiedsteams, die aangegeven hebben waar 

vanuit bewoners en ondernemers een wens is voor (betere) openbare toiletvoorzieningen. Daaruit 

kwam naarvoren dat met name in de parken en recreatiegebieden de behoefte groot is; niet 

alleen om de toegankelijkheid en verblijfskwaliteit te verbeteren, ook om overlast van wildplassen 

2  https://www.parool.nl/amsterdam/wc-s-op-amsterdamse-stations-worden-verbeterd-bd8ba968/  
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en -poepen te beperken. Ook daar waar semiopenbare toiletgelegenheid aanwezig is in een park, 

bijvoorbeeld bij horeca, blijkt dit in de drukke zomermaanden vaak niet voldoende. Overigens zijn 

vaste toiletten niet op alle locaties de meest passende oplossing; bij seizoengebonden recreatie 

volstaan ook seizoensgebonden toiletvoorzieningen (zie pagina 12 van deze brief). 

In aanvulling is via Cliëntenbelang gesproken met Amsterdammers met een fysieke beperking, om 

de behoeften en ervaringen van deze doelgroep in beeld te brengen. Zij herkennen het probleem 

dat niet overval in Amsterdam voldoende toegankelijke toiletten te vinden zijn. Met name in 

parken, bij openbaar vervoer knooppunten, bij buurtwinkelcentra en bij uitgaansgebieden vindt 

men het lastig om een goed toegankelijk toilet te vinden. Onze gesprekspartners gaven aan dat zij 

zelf goed weten waar toegankelijke toiletten te vinden zijn, zoals in de OBA's of in 

zorginstellingen, maar dat de beperkte openingstijden hiervan vaak voor een probleem zorgen. 

Daarom zouden zij graag meer rolstoeltoegankelijke toiletten zien in de openbare ruimte die 24/7 

toegankelijk zijn. Ook gaven ze aan dat de bestaande toiletten beter vindbaar moeten worden, 

bijvoorbeeld door ze te vermelden op de bewegwijzering of de toiletten zelf te voorzien van goed 

zichtbare iconen. Ook het vergroten van de naamsbekendheid van de Hoge Nood  app  zou kunnen 

helpen om toiletten beter vindbaar te maken voor deze doelgroep. 

Analyse, stop 4: conclusies 

Bovenstaande gegevens zijn gecombineerd om een beeld te krijgen van de benodigde inzet om de 

toiletvoorzieningen in de hele stad te verbeteren. Het college stelt daarbij voor vast te houden aan 

het uitgangspunt: waar mogelijk benutten we bestaande (semi)openbare voorzieningen beter, 

waar nodig worden toiletvoorzieningen in de openbare ruimte gerealiseerd. 

Op basis daarvan constateren we dat de behoefte aan gemeentelijke toiletten in de openbare 

ruimte, die 24 uur per dag toegankelijk zijn voor iedereen, het grootst is op de volgende typen 

locaties: 

• Stadsparken en andere groengebieden. 

• Uitgaansgebieden en (toeristische) verblijfsgebieden, zoals pleinen. 

Dit zijn plekken waar veel mensen komen en enige tijd verblijven en die steeds intensiever 

gebruikt worden door de toenemende aantallen Amsterdammers en bezoekers. Bij die 

verblijfsfunctie passen ook goede toiletvoorzieningen voor iedereen. Bovendien zijn de 

toiletvoorzieningen van ondernemers — als die al aanwezig zijn —vaak onvoldoende om in de 

behoefte te voorzien. Dit maakt dat deze locaties anders zijn dan de buurtwinkelcentra, waar de 

behoefte weliswaar aanwezig is, maar toiletvoorzieningen van ondernemers of vastgoedeigenaren 

uitkomst kunnen bieden. In een aantal winkelcentra in de stad is dit al prima geregeld (zie pagina 

7). Op OV-knooppunten die momenteel geen toilet hebben ligt ook een behoefte voor 

verbetering, maar de verantwoordelijkheid daarvoor ligt primair bij de vervoersbedrijven. 

Op basis van deze uitgangspunten zouden 25 tot 30 extra openbare MVG-toiletvoorzieningen 

nodig zijn om de gestelde norm te benaderen. Exacte locaties dienen bepaald te worden in overleg 

met de stadsdelen, indien de financiële middelen voor uitvoering beschikbaar komen. De kosten 

voor aanschaf en plaatsing van zelfreinigende MVG-toiletvoorzieningen worden geraamd op 

€120.000 per stuk, plus meerkosten voor plaatsing op locaties waar nutsvoorzieningen ontbreken. 
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In totaal worden de investeringskosten hiervoor geraamd op +/- €4 miljoen. De structurele 

beheerkosten bedragen +/- €10.000 per stuk per jaar (excl. afschrijving) en komen daarmee op +/-

€300.000 totaal op jaarbasis, indien het totaal aantal voorzieningen gerealiseerd zou worden. 

De Hoge Nood  app  & benaderen ondernemers en maatschappelijke instellingen 

Om de dekking van semiopenbare toiletgelegenheden verder te verbeteren heeft de gemeente 

zich begin 2019 aangesloten bij de Hoge Nood  app.  Om te beginnen zijn de eigen stadsloketten 

toegevoegd aan de Hoge Nood  app  en deze panden voorzien van een 'toiletsticker'. 

Figuur 1: toiletstickers bij de stadsloketten 

Hiermee is de toiletgelegenheid in lokale winkelcentra, zoals het Buiksloternneerplein en 

Osdorpplein, verbeterd. De effecten van het openstellen op de reiniging en de facilitaire dienst 

worden begin 2020 geëvolueerd, om te bepalen of openstelling noodzaak geeft tot frequenter 

schoonmaken of aangescherpt toezicht. Op basis daarvan wordt beoordeeld of meer 

gemeentelijke panden opengesteld kunnen worden en of er eventueel extra middelen nodig zijn 

om dit te faciliteren. 

In het verlengde daarvan is een overzicht gemaakt van alle huurders die gebruik maken van 

gemeentelijk panden. De gebruikers van gemeentelijk vastgoed, zoals ouder-kind centra, 

sportcentra en zorginstellingen, die mogelijk  óók  het toilet kunnen openstellen worden 

aangeschreven en ontvangen dezelfde sticker. Het college vraag deze huurders om zich aan te 

sluiten bij het initiatief, de sticker te plakken en zich aan te melden in de Hoge Nood  app.  

Daarnaast zijn we in gesprek met de politie, brandweer en de openbare bibliotheken (punt b). Het 

gaat dan om panden die, net als de gemeentelijke stadsloketten, in principe openbaartoegankelijk 

zijn. De 26 locaties van de OBA zijn per oktober 2019 toegevoegd in Hoge Nood  app,  waarmee 26 

extra toegankelijke, opengestelde toiletten zijn bijgekomen verspreid over de stad. Het gesprek 

met het facilitair management van de politie Amsterdam is nog gaande. 

De brandweer Amsterdam-Annstelland geeft aan dat "Het gezien de aard van het werk niet mogelijk 

is om de toiletten in de kazernes continu beschikbaar/open te stellen. Het komt geregeld voor dat er 

niemand aanwezig is op de kazerne, waardoor het toilet niet beschikbaar is. Een vermelding in de 

Hoge Nood  app  en de sticker zijn daarom niet handig. Maar, als er aangebeld wordt bij hoge nood en 
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er zijn collega's op de kazerne, dan kan er in de praktijk vast en zeker gebruik gemaakt worden van het 
toilet". Het college begrijpt dat het om deze reden onhaalbaar is voor de brandweer om de 

kazernetoiletten actief open te stellen en waardeert de gastvrije houding. 

In de eerste helft van 2020 wordt een communicatiecampagne gestart gericht op ondernemers 

(horeca en winkeliers), om ook hen te stimuleren de toiletten open te stellen middels de Hoge 

Nood  app  en de stickers. Daarbij gaan we gastvrije winkeliers en horecaondernenners in het 

zonnetje zetten. Door dit een vast onderdeel te maken in de communicatie via de Amsterdamse 

digitale kanalen houden we het thema actueel en inspireren we ook andere ondernemers om zich 

aan te sluiten. 

Parkeergarages & fietsenstallingen 
Het beleid om bij nieuwbouw van fietsenstallingen en pareergarages 

een publieke toiletvoorziening te realiseren (punt c) is inmiddels 

geïmplementeerd. In de basisspecificatie voor autoparkeergarages was 

op basis van motie 1422.18 van het lid Vroege reeds als uitgangspunt 

opgenomen dat deze voorzien worden van een toilet voor dames, 

heren en mindervaliden. Bij de actualisatie van de basisspecificatie 

voor fietsenstallingen is in het najaar van 2019 eenzelfde uitgangspunt 

toegevoegd, met de kanttekening dat er niet voorzien wordt in een 

rolstoeltoegankelijk toilet indien de stalling zelf -door steile 

hellingbanen en het ontbreken van een lift- niet rolstoeltoegankelijk is. 
Figuur 3: toilet bij een 

fietsenstalling 

De ervaringen met het openbaar toilet in de fietsenstalling op het beursplein zijn overwegend 

positief. Het toilet wordt goed bezocht sinds er bij de ingang een verwijsbord staat (dat was 

oorspronkelijk niet het geval). Er zijn incidenteel problemen met vervuiling en overlopende 

toiletten. Dit legt extra druk op de beheerders van de stalling, dit vinden ze niet altijd prettig. Dit 

probleem heeft de aandacht. Bij uitbreiding van het areaal toiletten in stallingen zal gekeken 

worden of nieuwe gemeente brede afspraken nodig zijn rondom de organisatorische aspecten van 

het beheer. 
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Verzoek 2: verkennen van de mogelijkheden om meer toiletten te 
realiseren, voor iedereen toegankelijk 

In dit onderdeel van het initiatiefvoorstel verzoekt de raad het college om: 

"Te verkennen op welke manier zorg gedragen kan worden voor een toegankelijke en gastvrije stad 
door openbare toiletten te plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn, door: 
a) Plaskrullen voor mannen te vervangen door een aantal  gender  neutrale/MVG-toiletten die te 

gebruiken zijn door iedereen; 
b) De laagwaardige uitstraling en het oncomfortabele gebruik van de in parken aanwezige Dixi's te 

vervangen voor een fraaier alternatief mobiele toiletcabines en te inventariseren in welke parken 
het wenselijk is het aantal permanente toiletvoorzieningen (bij herinrichting) uit te breiden; 

c) Bij evenementen te streven naar het beschikbaar stellen van twee keer zoveel toiletten voor 
vrouwen als voor mannen, en hierbij te experimenteren met moderne toiletten voor vrouwen; 

d) In de lokale inclusie-agenda, die het college verplicht is op te stellen vanwege het VN-Verdrag 
Handicap, ook te beschrijven hoe de gemeente omgaat met toiletten in het algemeen en (rolstoel-
/mindervalide-) toegankelijke toiletten in het bijzonder; 

e) Hierover uiterlijk eind 2019 te rapporteren aan de raad in 2019." 

Verwijderen plaskrullen 
In dit onderdeel van het initiatiefvoorstel wordt ten eerste gevraagd te verkennen of plaskrullen 

voor heren vervangen kunnen worden door MVG-toiletten. Het college heeft hierbij zowel naar de 

financiële als de praktische aspecten gekeken. In Amsterdam staan, bij de laatste telling begin 

2019, in totaal 41 plaskrullen waarvan 30 in stadsdeel Centrum. 

Het college concludeert in overleg met de stadsdelen dat het grootschalig weghalen van 

plaskrullen geen eenvoudige opgave is; de krullen dienen een belangrijk doel om wildplasoverlast 

te voorkomen. Daarnaast verkleinen de plaskrullen het risico op drenkelingen, omdat meer 

mannen wildplassen in de gracht, zij mogelijk in de gracht vallen en hier niet meer uit kunnen 

konnen3. Ook buiten het Centrum wordt een aantal plaskrullen veel gebruikt, met name die op 

taxistandplaatsen. Dat betekent dat verwijderen ook hier mogelijk tot overlast in de omgeving 

leidt. 

Het dagelijks beheer van de plaskrullen in de binnenstad wordt uitgevoerd door gemeentelijke 

reinigers die in duo's met een spuitwagen door de stad rijden en de plaskrullen schoonmaken. In 

grofweg het oostelijk centrumgebied doen zij dit twee keer per dag en in het westelijk 

centrumgebied, rondom de Wallen, maken zij de plaskrullen drie keer per dag schoon. De kosten 

van dit beheer hebben dus betrekking op fte's en spuitwagens. Deze beheerinzet is in theorie te 

vertalen naar een bedrag van maximaal €200.000 op jaarbasis. Maar deze berekening is hoogst 

onzeker, omdat het reëel is dat het werk voor de reinigers toeneemt doordat er meer zal worden 

wildgeplast. 

3  https://www.nrc.nlinieuws/2017/o3/2/te-veel-mensen-verdrinken-in-de-amsterdamse-grachten-

74o7634-51641.  
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In de overige delen van de stad worden de krullen meegenomen in het reguliere schoonmaakwerk 

en zijn de kosten hieruit niet te distilleren. Het verdere onderhoud aan de plaskrullen betreft met 

name schilderwerk en is qua kosten zeer beperkt. 

Het beheer van een plaskrul verschilt daarmee erg van het beheer van een zelfreinigend MVG-

toilet. De structurele beheerkosten van een zelfreinigend MVG-toilet bedragen +/- €10.000 per 

stuk per jaar (excl. afschrijving). Dit beheer wordt normaliter ingekocht bij de leverancier en 

uitgevoerd door externen. Omdat het toilet zichzelf reinigt gaat het beheer om technisch meer 

gecompliceerde werkzaamheden, die uitgevoerd worden door specialisten. Daarnaast kennen 

MVG-toiletten zeer hoge investeringskosten, gemiddeld +/- €120.000 euro per stuk (inclusief 

plaatsing). 

Alles overwegende concludeert het college, na overleg met de stadsdelen, dat het grootschalig 

weghalen van plaskrullen niet eenvoudig is en bovendien niet de gewenste besparing oplevert. 

Ook vindt het college het onwenselijk om het aantal gemeentelijke reinigers op straat te 

verminderen, gezien de grote reinigingsopgaven in de stad. 

Omdat de raad bij dit initiatiefvoorstel niet voorzien heeft in een haalbare financiële dekking voor 

zowel de investerings- als de beheerkosten van nieuwe MVG-toiletten, ziet het college geen kans 

om nu op grote schaal MVG-toiletten bij te plaatsen. Desalniettemin zal het college zich de 

komende jaren blijven inspannen om, wanneer de kans zich voordoet, te investeren in het 

uitbreiden van de toiletvoorzieningen in de stad. Zoals dat recent ook gebeurd is bij de drie nieuwe 

toegankelijke toiletvoorzieningen die momenteel in voorbereiding zijn in stadsdeel Centrum. 

Daarnaast zal het college in overleg met de stadsdelen de plaskrullen verwijderen op plaatsen 

waar de overlast van de krul groot is, de risico's beperkt zijn en alternatieven beschikbaar zijn. We 

plaatsen in principe geen nieuwe plaskrullen meer bij. Dat betekent dat het aantal krullen in de 

stad de komende jaren verder afneemt. Zo is recent de plaskrul op het Centraal Station 

verwijderd, omdat deze voor stankoverlast zorgde. Bovendien voorziet het station in prima 

openbare toiletvoorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. 

Seizoensgebonden toiletvoorzieningen 

De raad heeft het college ook gevraagd om alternatieven te onderzoeken voor de mobiele 

toiletcabines die momenteel ingezet worden in drukke parken tijdens de zomermaanden. Uit 

overleg met de stadsdelen blijkt dat op veel locaties behoefte is aan mobiele, seizoensgebonden 

toiletvoorzieningen. Bijvoorbeeld op de Oeverlanden, het Sloterstrand en de Weesperzijde. Ook 

blijkt dat de huidige 'mobiele toiletcabines' (Dixi's) die we hiervoor inzetten, ervaren worden als 

oncomfortabel, onhygiënisch en onaantrekkelijk. 

Momenteel is een marktverkenning in voorbereiding, waarin het college marktpartijen uitnodigt 

een voorstel te doen voor beter toegankelijke en meer comfortabele mobiele toiletvoorzieningen. 

Uitgangspunt voor de marktverkenning zijn zo'n 8o mobiele toiletten (inclusief voorzieningen voor 

mindervaliden), verspreid over een kleine 20 locaties in de stad (o.a. Westerpark, Gaasperplas, 

Sloterstrand, Schinkeleilanden, Vondelpark). Deze locaties zijn aangedragen vanuit de stadsdelen. 
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Het doel van de marktverkenning is om inzichtelijk te maken of de markt innovatieve oplossingen 

kan aandragen. De marktverkenning wordt naar verwachting eind dit jaar gepubliceerd. 

Toiletvoorzieningen bij evenementen 
Voor een verbetering van de toiletvoorzieningen tijdens evenementen hebben we tijdens de 
Gaypride 2019 veel actie ondernomen om rneertoegankelijke toiletten te verzorgen en deze beter 
vindbaar te maken. Bij locaties met veel ruimte zoals het Centraal Station en de Nieuwe 
Herengracht zijn extra clusters geplaatst met toiletten die voor iedereen toegankelijk zijn. Deze 
locaties zijn goed bevallen. 

De organisatie van de  Pride  heeft zelf ook twee keer zoveel toiletten geplaatst als in voorgaande 
jaren. Deze zijn vooral ingepast in stegen, zodat ze niet in de weg staan op drukke looproutes. De 
toiletten waren te vinden op een digitale kaart van de  Pride  en de locaties van de toiletten zijn 
beter zichtbaar gemaakt door opvallende bordjes en markeringen op straat. 

Voor volgende evenementen als Koningsdag 2020, worden waar mogelijk meertoiletten geplaatst 
op locaties waar in het verleden veel overlast was, zoals bijvoorbeeld rondom de Westermarkt. 
Daarnaast kijken we of de zichtbaarheid van de toiletten nog verder vergroot kan worden met 
banieren boven de toiletblokken. 

Met deze extra maatregelen naderen we de grens van het aantal toiletten dat ruimtelijk kan 
worden ingepast tijdens evenementen met grote mensen massa's; nog meer toiletten plaatsen is 
op veel locaties praktisch onhaalbaar, omdat ze dan looproutes hinderen of overlast veroorzaken 
voor omwonenden. 

Figuur 4: gemeentelijke toiletten tijdens  Pride  2019 
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De lokale inclusie agenda 

Zoals in de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel reeds aangekondigd was, zijn 

ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers leidend bij het opstellen van de Amsterdamse 

lokale inclusie agenda4. Het college bepaalt samen met hen de prioriteiten voor de agenda. In dit 

proces zal het college ook het belang van voldoende toegankelijke openbare toiletvoorzieningen 

inbrengen. Mogelijk volgen daaruit aanvullende aandachtspunten met betrekking tot 

toiletvoorzieningen voor mindervaliden. 

Verzoek 3: Bestaande openbare toiletten beter vindbaar maken 

In dit onderdeel van het initiatiefvoorstel verzoekt de raad het college om: 

"De bekendheid van openbare toiletvoorzieningen te vergroten door: 
a) 	Openbare toiletvoorzieningen beter aan te geven en vindbaar te maken." 

De gemeentelijke openbare toiletten zijn  online  te vinden via de digitale kaart 

(https://maps.amsterdam.nl/openbaretoiletten)  en in de Hoge Nood  app.  Om de vindbaarheid op 

straat te verbeteren is in augustus 2019 besloten de toiletvoorzieningen ook te vermelden op het 

bewegwijzeringssysteem voor voetgangers. De uitvoering start in 2020. Zo zorgen we dat de 

reeds aanwezige toiletten ook zonder digitale hulpmiddelen beter gevonden kunnen worden. 

Daarnaast is het toilet op het Leidseplein beter zichtbaar gemaakt. De ervaring leerde dat 

bezoekers van het Leidseplein de toiletvoorziening vaak over het hoofd zagen. In juni 2019 is het 

toilet voorzien van een witte banier en vermeld op de bewegwijzeringszuil. 

Zie voor meer informatie over de lokale inclusie agenda https://www.amsterdam.nl/iedereen-doet-

mee/amsterdam-toegankelijker-iedereen/  
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