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 Onderwerp 

 Initiatiefvoorstel ter instemming van de raadsleden El Ksaihi (D66), Temmink (SP), De 

Heer (PvdA), Simons (BIJ1), Marttin (VVD) d.d. 19 december 2018 inzake “Baas over 

eigen blaas” 

 

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare 

besluiten wordt 

gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien het initiatiefvoorstel van raadsleden El Ksaihi (D66), Temmink (SP), De Heer 

(PvdA), Simons (BIJ1), Marttin (VVD) d.d. 19 december 2018 inzake “Baas over 

eigen blaas” 

 
besluit: 

  

I. In te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; 

 

II. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken: 

1. Een plasprotocol te maken en daarbij een norm op te stellen voor de 

dichtheid van openbare of opengestelde toiletten in de binnenstad, hiertoe 

een locatieonderzoek 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: 
- Toiletten in gemeentelijke gebouwen en, waar mogelijk, bij politie en 

brandweer open te stellen voor passanten, dit aan te geven met een 

herkenbare en eenduidige sticker, tevens de toiletlocatie aan te melden 

bij de HogeNood-app; 

- Horeca, winkels en supermarkten stimuleren om toiletten open te stellen 

en hen de openstelling met een sticker aan te laten duiden.   

- Het beleid om bij nieuw te realiseren autoparkeergarages en 

fietsenstallingen een publieke toiletvoorziening te realiseren;  

- Bestaande en nieuwe locaties aan te laten sluiten bij de HogeNood-app. 

2. Zorg te dragen voor een toegankelijke en gastvrije stad door openbare 

toiletten die voor iedereen toegankelijk zijn door: 

- De plaskrullen voor mannen te vervangen door genderneutrale toiletten 

die te gebruiken zijn door iedereen;  

- Het aantal permanente toiletvoorzieningen in parken uit te breiden, door 

het omzetten van tijdelijke Dixies in de zomer naar vaste voorzieningen 

voor iedereen, zoals ook in Utrecht en Rotterdam gedaan is, en deze  

locaties aan te laten sluiten bij de HogeNood-app; 
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- Meer voorzieningen te creëren in uitgaansgebieden om overlast en 

wildplassen tegen te gaan en daarbij samen te werken met marktpartijen 

als Sanifair/Sanbene en deze locaties aan te laten sluiten bij de 

HogeNood-app; 

- Bij evenementen twee keer zoveel toiletten voor vrouwen als voor 

mannen beschikbaar te stellen, en hierbij te experimenteren met 

moderne toiletten voor vrouwen zoals de SpeedPee en BBBOAT; 

- 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. 

3. De bekendheid van openbare toiletvoorzieningen te vergroten door:  
- Openbare toiletvoorzieningen beter aan te geven en vindbaar te maken; 

- De HogeNood-app actief te promoten, zowel richting Amsterdammers als 

richting bezoekers van buitenaf;  
- Samenwerking te zoeken met toeristische organisaties die de app 

onderdeel kunnen laten uitmaken van meertalige informatievoorziening 

richting bezoekers. 

 

III. Kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel. 

 

 

Wettelijke grondslag 

 Art. 147a, lid 1 

Art. 39 Reglement van orde voor de raad van Amsterdam 

 

Inleiding 

 In september 2017 besloot de rechter dat een Amsterdamse vrouw een boete van 90 

euro moest betalen voor het wildplassen bij het Leidseplein in Amsterdam. Ze was 

naar de rechter gestapt omdat ze het oneerlijk vindt dat er veel meer openbare 

toiletten zijn voor mannen dan voor vrouwen. “Vrouwen kunnen ook op een urinoir 

plassen”, zei de kantonrechter. Hierna volgden verschillende protesten en een petitie 

van onder meer de Actiegroep Zeikwijven! om te laten zien dat het voor vrouwen niet 

mogelijk is te plassen in een urinoir dat ontworpen is voor mannen.1 

 

Het aantal openbare toiletvoorzieningen is te meer een prangende kwestie omdat het 

voor bepaalde groepen Amsterdammers van doorslaggevende invloed is op de vraag 

of ze zich in het openbare leven kunnen begeven. De Maag Lever Darm Stichting 

stelt dat de helft van de twee miljoen buikpatiënten in Nederland bij aandrang binnen 

een tot vijf minuten een toilet nodig heeft. Slechts één op de zes buikpatiënten vindt 

echter binnen vijf minuten een toilet en vier op de tien buikpatiënten wordt de 

toiletgang in winkels, horeca of supermarkten weleens geweigerd.2  

 

 

                                                   
1 Telegraaf, Zaterdag actie voor openbare vrouwentoiletten: https://www.telegraaf.nl/nieuws/366959/zaterdag-actie-voor-

openbare-vrouwentoiletten en https://petities.nl/petitions/plasgelijkheid-in-nederland?locale=nl. 
2 Position Paper Maag Lever Darm Stichting, Meer toiletten in Nederland: een hoognodige zaak: 

https://www.waarkaniknaardewc.nl/wp-

content/uploads/2018/04/WKINDWC_PositionPaper_MeerToiletteninNLeenhoognodigezaak.pdf 

https://www.telegraaf.nl/nieuws/366959/zaterdag-actie-voor-openbare-vrouwentoiletten
https://www.telegraaf.nl/nieuws/366959/zaterdag-actie-voor-openbare-vrouwentoiletten
https://petities.nl/petitions/plasgelijkheid-in-nederland?locale=nl
https://www.waarkaniknaardewc.nl/wp-content/uploads/2018/04/WKINDWC_PositionPaper_MeerToiletteninNLeenhoognodigezaak.pdf
https://www.waarkaniknaardewc.nl/wp-content/uploads/2018/04/WKINDWC_PositionPaper_MeerToiletteninNLeenhoognodigezaak.pdf


   Jaar  2018 

Afdeling   

Nummer   

Datum   
 

 Gemeente Amsterdam 

Gemeenteraad 

 
 

R 

 

 3 

 

Ook 65plussers en kinderen hebben vaker en/of dringender een toilet nodig dan 

andere mensen.3 Voor al deze groepen zou Amsterdam een gastvrije hoofdstad 

kunnen zijn, als er maar meer openbare of opengestelde toiletten zouden zijn. 
 

Daarnaast is Amsterdam één van de gemeenten die deelneemt aan het 

Koplopersprogramma van de VNG4. Deze gemeenten willen voorop lopen met de 

implementatie van het VN-Verdrag Handicap. Dit VN-verdrag stelt dat iedereen mee 

moet kunnen doen aan het dagelijks leven, en dat toegankelijkheid de regel zou 

moeten zijn en ontoegankelijkheid de uitzondering. Zolang er nog niet voldoende 

(rolstoel-/mindervalide-)toegankelijke toiletten zijn met ruimte om te verschonen, 

kunnen nog niet alle Amsterdammers en bezoekers volwaardig mee doen met het 

dagelijks leven. 

 
Vergelijking met andere steden 

Andere Europese steden hebben veel meer openbare toiletunits: Parijs en Londen 

hebben er bijvoorbeeld 400 (1 openbaar toilet per 5500 inwoners), Wenen 300 

(1:6300), Antwerpen 120 (1:4300) en Kopenhagen 100 (1:5500). Opengestelde 

toiletten zijn hierin niet meegerekend. In steden zoals Melbourne, Sydney en Toyama 

(Japan) is er al een toiletnorm: elke 200 tot 500 meter een toilet.
5
 In Nederland 

hebben steden als Rotterdam
6
, Weert en Alphen aan de Rijn het beter geregeld. Als 

je alle urinoirs voor mannen meetelt, dan telt Amsterdam 80 toiletten voor 

860.000 inwoners, oftewel 1:10.750. Ruim twee keer minder toiletten dan in 

Antwerpen, en bijna twee keer minder dan in Londen of Parijs, waar eigenlijk bijna 

alle toiletten voor mannen én vrouwen geschikt zijn.  

 

We vinden het van belang dat Amsterdam een gastvrije stad is, waar iedereen baas 

is over eigen blaas: of je nu man, vrouw, buikpatiënt, oudere of kind bent. Daarom is 

het tijd voor meer openbare toiletten voor iedereen. De strijd om meer openbare 

toiletten speelt al heel lang, tot ieders frustratie.
7
 Daarom vinden indieners dat het nu 

gewoon een keer goed geregeld moet worden. 
 

Voorstel 

 

1. Meer openbare toiletvoorzieningen voor iedereen  

 

Huidige situatie 

In totaal zijn er in Amsterdam ongeveer 80 toiletvoorzieningen in de openbare ruimte, 

waarvan er slechts 10 vaste en 20 seizoensgebonden voorzieningen geschikt zijn 

voor mannen én vrouwen. De overige voorzieningen zijn urinoirs die alleen door 

mannen die moeten plassen te gebruiken zijn.  

 

 

 

                                                   
3 Factsheet Gebrek aan toiletten in Nederland, Maag Lever Darm Stichting: 

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/6447837/1/09012f9782409c41. 
4 https://vng.nl/persberichten/18-04-19/vng-start-koplopersprogramma-implementatie-vn-verdrag-handicap-bij-gemeenten 
5 Factsheet Gebrek aan toiletten in Nederland, Maag Lever Darm Stichting: 

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/6447837/1/09012f9782409c41. 
6 De Rotterdamse Zeiknota: https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4146182/3/16bb6345. 
7 https://www.trouw.nl/samenleving/de-strijd-voor-vrouwenurinoirs-is-al-bijna-een-halve-eeuw-oud~a375e027/ 

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/6447837/1/09012f9782409c41
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/6447837/1/09012f9782409c41
https://www.trouw.nl/samenleving/de-strijd-voor-vrouwenurinoirs-is-al-bijna-een-halve-eeuw-oud~a375e027/
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Behoefte is groot 

Enquête-onderzoek onder Amsterdammers bevestigt dat de behoefte groot is in 

stadsparken. Daarnaast geven respondenten aan dat er behoefte is aan meer 

openbare toiletvoorzieningen op pleinen in het centrum, met name de Dam, de 

Nieuwmarktbuurt en het Museumplein.
8  

Een meerderheid van de vrouwen (84 

procent) zegt volgens een notitie van Gemeente Amsterdam dat er voor hen geen 

openbare voorzieningen zijn of dat ze die niet kunnen vinden. Ook onder vrouwen die 

er wel gebruik van maken, noemt 69 procent het aanbod 'zeer slecht'.
9
 Zolang er nog 

niet voldoende (rolstoel-/mindervalide-)toegankelijke toiletten zijn, kunnen nog niet 

alle Amsterdammers en bezoekers volwaardig mee doen met het dagelijks leven.  

 

Horeca en winkels 

In verschillende steden is een proef gestart met het openstellen van toiletten door 

horeca en winkels (soms tegen een gemeentelijke vergoeding), zoals het Duitse 

initiatief die Nette Toilette10 (in 350 Duitse gemeenten), het Belgische PlasPunt en in 

Rotterdam, Valkenswaard, Aalsmeer en Hilversum. De zaken in Duitsland en 

provincie Antwerpen werken hieraan graag mee omdat zij hierdoor meer aanloop 

krijgen en meer klanten. Van winkelend publiek is bovendien bekend dat zij langer in 

gebieden met toiletten verblijven en daardoor meer uitgeven. 
 

Autoparkeergarages en fietsenstallingen 
Motie 1422 van het lid Vroege (D66), aangenomen op 10 november 2017, verzoekt 

het college om bij nieuw te realiseren fietsenstallingen en waar mogelijk ook bij 

bestaande fietsenstallingen een publieke toiletvoorziening te realiseren. Het college 

geeft in beantwoording aan dat Amsterdam nog geen gemeentelijke stallingen met 

een publiek toilet heeft (dit overigens in tegenstelling tot gemeenten als Utrecht11, 

Ede, Woerden en Amersfoort). Bij nieuwe binnenstedelijke stallingen zijn openbare 

toiletten wel een mogelijkheid, omdat ze bij nieuwbouw beter kunnen worden ingepast 

met aandacht voor beheerbaarheid en toezicht. De stalling op het Beursplein krijgt 

een publiek toilet. Ook bij autoparkeergarages kan de gemeente toiletten installeren
12

, 

of de exploitant vragen dit te doen. 

 

2. Een toegankelijke en gastvrije stad  

 

Overlast door wildplassen 

Uit onderzoek van de Gemeente Rotterdam blijkt dat het probleem van wildplassen 

meestal wordt veroorzaakt door zowel mannen als vrouwen en het meest voorkomt 

op uitgaansdagen (donderdag t/m zondag tussen 17.00 en 06.00 uur), tijdens en na 

afloop van (voetbal)wedstrijden en tijdens evenementen, weekmarkten, optochten en 

dergelijke. Wildplassen vindt voornamelijk ’s avonds en ’s nachts plaats in de 

uitgaansgebieden en in de looproutes van en naar deze gebieden.
13

  

 

                                                   
8 Notitie Gemeente Amsterdam, Openbare toiletvoorzieningen in Amsterdam: 

https://maps.amsterdam.nl/openbare_toiletten/Notitie_openbare_toiletvoorzieningen_in_Amsterdam.pdf. 
9 Notitie Gemeente Amsterdam, Openbare toiletvoorzieningen in Amsterdam: 

https://maps.amsterdam.nl/openbare_toiletten/Notitie_openbare_toiletvoorzieningen_in_Amsterdam.pdf. 
10 Die Nette Toilette: http://www.die-nette-toilette.de. 
11 Raadsbrief Toiletten in fietsenstallingen van wethouder Everhardt aan de raad van Utrecht: 

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=ab68e485-ba45-48a6-a6d9-7726d545c901. 
12 Notitie Gemeente Amsterdam, Openbare toiletvoorzieningen in Amsterdam: 

https://maps.amsterdam.nl/openbare_toiletten/Notitie_openbare_toiletvoorzieningen_in_Amsterdam.pdf. 
13 Nota openbare toiletvoorzieningen Gemeente Rotterdam, De Zeiknota: 

https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4146182/3/16bb6345 

https://maps.amsterdam.nl/openbare_toiletten/Notitie_openbare_toiletvoorzieningen_in_Amsterdam.pdf
https://maps.amsterdam.nl/openbare_toiletten/Notitie_openbare_toiletvoorzieningen_in_Amsterdam.pdf
http://www.die-nette-toilette.de/
https://maps.amsterdam.nl/openbare_toiletten/Notitie_openbare_toiletvoorzieningen_in_Amsterdam.pdf
https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/4146182/3/16bb6345
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Uit de gegevens van het SaniTronics toilet op de Binnenrotte in Rotterdam blijkt dat 

een derde van het bezoek buiten openingstijden van winkels is (aangenomen als 

9:00-19:00), en een kwart buiten sluitingstijd van horeca (aangenomen als 11:00-

01:00). Hieruit blijkt de behoefte aan 24-uurstoiletten. 

 

Hoewel dergelijke gegevens over Amsterdam niet te vinden zijn, is het aannemelijk 

dat hier een soortgelijke situatie gaande is. Amsterdam is in Noord-Holland de 

gemeente waarin de meeste boetes worden uitgeschreven voor wildplassen. Dat blijkt 

uit cijfers van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). In 2017 slingerde de 

politie 234 mensen op de bon die hun behoeften in het openbaar deden.14 

 

Parken 

De afgelopen jaren zijn er een aantal faciliteiten bijgekomen, deels ook om overlast 

van wildplassen en -poepen tegen te gaan. In diverse parken (o.a. Vondelpark, 

Schinkeleilanden, Tuinen van West) zijn na aanbesteding 20 tijdelijke mobiele 

toiletcabines (Dixi’s) geplaatst. Deze cabines zijn weinig comfortabel en hebben geen 

fraaie uitstraling. Zelfs als ze worden afgeschermd met schuttingen of 

doeken, ontsieren ze de parken. Daarnaast zijn de cabines vandalismegevoelig en 

worden de toiletten in het winterseizoen weggehaald. Bovendien geven buik- en 

blaaspatiënten aan dat zij een dergelijk toilet nooit zouden gebruiken vanwege de 

kleine ruimte en het infectiegevaar. Ook zijn deze toiletten niet rolstoeltoegankelijk, of 

te gebruiken voor ouders met kleine kinderen. 

 

Samenwerking marktpartijen  

Een probleem voor het snel bijplaatsen van openbare toiletvoorzieningen zijn de hoge 

kosten. Openbare toiletten hoeven echter niet duur te zijn wanneer samenwerking 

wordt gezocht met marktpartijen als Sanifair/Sanbene en citymarketing. 

Toiletbezoekers zijn immers graag bereid om een kleine vergoeding te betalen voor 

het gebruik van de toiletvoorziening, wat ook blijkt uit de toename in toiletconcepten 

op bijvoorbeeld stations en bij tankstations. Daarnaast begeven ook de exploitanten 

van kiosken en automaten van bijvoorbeeld stadsgidsen en fietslampjes zich op de 

markt van de openbare toiletten. 

 

3. Betere vindbaarheid openbare toiletten 

 

HogeNood-app 

De bestaande openbare toiletten in Amsterdam zijn zichtbaar gemaakt op een kaart
15

 

en worden de wc’s opgenomen in de HogeNood-app. Een grotere bekendheid van de 

HogeNood-app, nota bene een uitvinding van studenten aan de VU Amsterdam, zou 

op zichzelf al een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van het 

probleem. Daarnaast dienen de toiletten zelf beter vindbaar te worden gemaakt door 

de zichtbaarheid te vergroten. 
 

 

 

 

                                                   
14 https://www.nhnieuws.nl/nieuws/230699/Meeste-boetes-voor-wildplassen-in-Haarlem-en-Amsterdam 
15 Kaart openbare toiletten Gemeente Amsterdam: https://maps.amsterdam.nl/openbare_toiletten/?_sp=62d2bb2f-85fe-4c51-

8480-dd3d1ef082d1.1535122070295. 

https://maps.amsterdam.nl/openbare_toiletten/?_sp=62d2bb2f-85fe-4c51-8480-dd3d1ef082d1.1535122070295
https://maps.amsterdam.nl/openbare_toiletten/?_sp=62d2bb2f-85fe-4c51-8480-dd3d1ef082d1.1535122070295
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Kosten 

Voorgesteld wordt om voor het realiseren van extra toiletvoorzieningen, 

samenwerking te zoeken met winkels, horeca en toiletexploitanten. Aangezien 

gebruikers bereid zijn om een vergoeding te betalen voor het toiletgebruik, kan een 

groot deel van de benodigde voorzieningen worden gerealiseerd zonder dat de 

gemeente daarvoor extra kosten moet maken. Mogelijk moet de gemeente wel enige 

planologische ruimte creëren.  

  

Dekking voor een eventuele subsidie of andere kosten, kan worden gevonden door 

de bestaande plaskrullen te verwijderen. Hiermee vallen dan de beheerkosten vrij  

(ca. € 7.500,- per krul per jaar).  

En er kunnen tevens kosten worden bespaard, indien er minder inzet van Dixies 

noodzakelijk is. 

 

De leden van de gemeenteraad van Amsterdam 

  

Y. El Ksaihi (D66) 

N.G.J. Temmink (SP) 

A. C. De Heer (PvdA),  

S.H. Simons (BIJ1),  

A.A. M. Marttin (VVD) 

 

 

 


