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 Toegankelijkheid provinciehuis voor minder validen

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

 

De provincie Zuid-Holland is er voor iedereen! Dat betekent onder andere dat mensen

die mindervalide zijn ook op een goeie manier het provinciehuis moeten kunnen

betreden. Dit is nu onvoldoende het geval. Voor mensen die slecht ter been zijn

vormen tourniquets en betonblokken een obstakel. Mindervaliden dienen op een

veilige en makkelijke manier het provinciehuis te kunnen betreden en zich ook binnen

het gebouw goed te kunnen bewegen; ten tijde van verbouwing en zeker ook in het

gerenoveerde gebouw

 

1. Is GS bekend met het VN verdrag voor de rechten van personen met een handicap1

en het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid?2

 

Antwoord

Ja, dit verdrag is ons bekend.

 

2. Worden deze gebruikt bij het beoordelen van de plannen van de renovatie? 

 

a. Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet ?

 

Antwoord

Ja. In de vraagspecificatie, als onderdeel van het contract van de aannemer voor de

renovatie, is de volgende eis opgenomen:

“Het bestuursgebouw moet een integraal toegankelijk gebouw zijn, dat volledig voldoet

aan de Integrale Toegankelijkheid standaard 2018 (ITstandaard op

http://www.toegankelijkheidssymbool.nl/). Als resultaat van de renovatie moet voor het

gebouw het Internationale Toegankelijkheidssymbool (ITS-Totaal) worden verkregen.”

 

Daarmee is integrale toegankelijkheid volgens deze internationale standaard geborgd.

                                                          
1 Wetten.Overheid, ‘Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, New York, 13-12-

2006’,  https://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2
2 Keurmerktoegankelijkheid, ‘Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid’,

https://keurmerktoegankelijkheid.nl/
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https://wetten.overheid.nl/BWBV0004045/2016-07-14#Verdrag_2
https://keurmerktoegankelijkheid.nl/
http://www.toegankelijkheidssymbool.nl/)
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a. Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord

Tijdens het renovatieproces wordt er voor gezorgd dat ook mindervalide personen

toegang hebben tot het Provinciehuis. Doordat een gedeelte van het complex tijdelijk

buiten gebruik is en er gebruik wordt gemaakt van tijdelijke voorzieningen, zijn de

routes voor mindervalide personen langer en complexer. Dit is helaas niet te

voorkomen. Via de beveiliging of autorisatie kunnen deuren bij de tourniquets worden

geopend en zijn wel alle gebouwdelen toegankelijk. De betonblokken betroffen een

noodmaatregel en zijn bij enkele toegangen nog niet verwijderd. Deze betonblokken

zijn wel zodanig geplaatst dat ook een mindervalide bezoeker er eventueel langs kan.
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