
KEUZENOTA
aan de raadscommissie Woonomgeving

Emmeloord, 16 maart 2021.

Onderwerp: Keuzenota openbare toiletvoorzieningen

Aanleiding
Op 9 november 2020 heeft u een amendement met nummer 2020-11-12d aangenomen. In dit 
amendement heeft het college de opdracht gekregen om drie opties voor te leggen voor de realisatie 
van een openbare toiletvoorziening in het centrum inclusief de kosten. Het college heeft drie opties 
uitgewerkt. Deze opties zijn in deze keuzenota opgenomen. 

Beleidsreferentie:
 Amendement met nummer 2020-11-12d
 Centrumplan 

Beoogd effect
Invulling geven aan het amendement 2020-11-12d als onderdeel van de Programmabegroting 2021-
2024.

Keuzemogelijkheden
Op basis van het voorstel kunt u een keuze maken. Er zijn feitelijk 4 opties:

 Niets doen 
 Aandacht geven aan de bestaande toiletvoorzieningen (posters, bewegwijzering)
 Een solitaire voorziening
 Een voorziening in een bestaand gebouw

Vergelijking opties 
Er is om 3 opties gevraagd voor een innovatieve, veilige, hufterproof en onderhoudsvriendelijke 
toiletvoorziening.
Als achtergrond wordt de brochure waarkaniknaardewc gebruikt. 

Voor het wel/niet realiseren van een openbaar toilet zijn er volgens het college 4 opties. 

1. Niets doen
Geen openbaar toilet in het centrum toevoegen en publiek blijven verwijzen naar de bestaande / 
aanwezige toiletten. Met dit voorstel wordt er eigenlijk geen invulling gegeven aan het amendement. 

2. Aandacht voor bestaande toiletvoorzieningen in het centrum
Het is goed mogelijk om de aanwezige toiletten bij horeca, supermarkten etc. goed aan te geven met 
een toiletposter: link toiletposter 
Qua spreiding zijn redelijk wat toiletten “beschikbaar”. Ook CME geeft hier aandacht aan:
https://gastvrijemmeloord.nl/toiletten-in-centrum-emmeloord/

Een toiletbezoek is in ieder geval mogelijk in ‘t Voorhuys, Eindeloos, het horecapaviljoen, de Hema, de 
supermarkten etc. 

3. Solitair gebouwde voorziening
Voor een solitaire voorziening wordt gedacht aan een locatie aan de oostkant van het centrum ter 
plaatse van het Jumboplein. Hiervoor hebben leveranciers zich al bij de gemeente gemeld. 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi16te5xrTtAhXIDuwKHfNCBi4QFjAAegQIARAE&url=https%3A%2F%2Fwww.waarkaniknaardewc.nl%2F&usg=AOvVaw2lvL9yq3IU7Os_kqQb-xnp%20
https://gastvrijemmeloord.nl/toiletten-in-centrum-emmeloord/
https://www.waarkaniknaardewc.nl/wp-content/uploads/2019/06/WKINDWC_toiletposter.pdf


Een voorziening bij het cultuurplein/busstation wordt niet aanbevolen omdat daar al veel 
horecagelegenheden met toiletvoorzieningen aanwezig zijn, die een toiletbezoek mogelijk maken. In 
de onderstaande figuur is afgebeeld hoe een dergelijke voorziening er uit kan komen te zien. 

Figuur: render van een uitvoering in cortenstaal. Mos sedumdak en 24’’ scherm en 
schoonloopconstructie zijn optioneel.

De realisatiekosten voor een dergelijke voorziening zijn: 
 Grond- en straatwerk, fundering, afvoer en nutsvoorzieningen: € 10.000,-
 Vergunningaanvraag / ruimtelijke procedure (incl. leges): € 10.000,-
 Realisatie/plaatsing/levering: € 90.000,-

Subtotaal: € 110.000,-

De (jaarlijkse) technisch / hygiënische onderhouds- en beheerkosten voor een dergelijke voorziening 
zijn: € 10.000,-

4. Voorziening in een gebouw
In het centrum zijn er eventueel mogelijkheden om in een bestaand gebouw aan de oostkant van het 
centrum een toiletvoorziening te realiseren. Dit is echter niet zeker en vraagt om overleg of een 
investering voor de plaatsing van de voorziening en aankoop van grond of de huur van een dergelijke 
voorziening. De kosten zijn vergelijkbaar aan optie 2. 

Vervolgprocedure
Als de opties solitair gebouwde voorziening of voorziening in een gebouw gekozen wordt waar extra 
budget voor nodig is, dan volgt er een apart raadsvoorstel. 
Voor offerte uitvraag wordt in ieder geval gedacht aan de volgende eisen/specificaties:

 Vergunningaanvraag incl. welstand door leverancier
 Realisatie, levering, plaatsing en aansluiting
 (rol)Toegankelijk voor man/vrouw/mindervalide
 Robuust / vandalismebestendig
 No touch/hygienebestendig
 Alarmknoppen
 Inrichting hufterproof
 Onderhoud en schoonmaak: nadruk op life cycle cost
 Zelfreinigend MIVA draaitoilet 
 Gratis toegankelijk 
 Kosten realisatie 
 Sedumdak 



 ---

Op basis van een offerte uitvraag wordt definitief inzichtelijk wat de kosten zijn voorde plaatsing van 
een toiletvoorziening. 

Er volgt geen apart voorstel als de commissie de voorkeur geeft aan de optie “aandacht te geven aan 
de bestaande toiletvoorzieningen”. 

Bijlagen
Geen 

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                     de burgemeester,

Portefeuillehouder : dhr. W. C. Haagsma 
Steller : de heer N.M. van der Ende; 0527 63 34 78; 
n.vanderende@noordoostpolder.nl


