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Geacht Kamerlid,
U hebt als Kamer duidelijk aandacht voor het thema toegankelijkheid bij het
Bouwbesluit. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) is de Kamer
hiervoor erkentelijk. Wij zijn ook tevreden met de antwoorden die de minister heeft
gegeven op uw vragen, maar vragen wel uw steun voor het vervolg. Een
toelichting:
1.
Verduidelijking op korte termijn
Wij vroegen om verduidelijking van bestaande regels voor de korte termijn. Een
enkel voorbeeld: de hoofdingang van een gebouw moet toegankelijk zijn en het
‘aansluitend terrein’ moet de openbare weg zijn vanwaar iedereen het gebouw
betreedt.
De minister zegt in zijn antwoord toe dat verduidelijkingen op korte termijn kunnen
worden aangebracht. Wij vertrouwen daarop.
2.
Handhaving toegankelijkheidsregels
De minister onderschrijft dat handhaving (van toegankelijkheidsregels) beter moet.
Bij de uitvoering van de adviezen van de Commissie Dekker komt hij daarop terug.
Het komt veel voor dat te snel ontheffing van toegankelijkheidsvoorschriften wordt
verleend bij verbouw. Dit rekent de minister ook onder handhaving. We hopen dat
er snel nadere plannen komen.
3.
Uitbreiding toegankelijkheidseisen
Zeer erkentelijk zijn we de Kamer voor de vragen over uitbreiding van de
toegankelijkheidsregels. Deze vragen gaan over betere
brandveiligheidsvoorschriften, over uitbreiding van de toegankelijkheidszone voor
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-2o.a. werknemers, over inrichtingseisen voor een integraal toegankelijke
toiletruimte; over toegankelijkheid van de berging voor scootmobielen, etc.
De minister geeft aan dat deze wensen voor uitbreiding besproken worden in het
Overleg Platform Bouwregelgeving (OPB). De lasten- en regeldruk ervan wordt in
kaart gebracht. Een eventuele wijziging van het Bouwbesluit kan dan per 2013 in
werking treden. De CG-Raad zal in het OPB actief meewerken aan onderbouwing
van toegankelijkheidseisen.
Daarmee is niet gegarandeerd dat de wijziging met de gewenste uitbreidingen
wordt gerealiseerd. De CG-Raad is geschokt over het antwoord van de minister op
vraag nummer 47. Hij geeft in dat antwoord aan dat veertig procent
toegankelijkheid van uitsluitend de grotere gebouwen voldoende is.
Wij vragen u de minister op het hart te drukken, dat hij werk maakt van uitbreiding
van toegankelijkheid. Het primaat voor uitbreiding van toegankelijkheid ligt namelijk
bij de politiek en niet bij het OPB.
Artikel 1 van de Grondwet staat immers niet toe dat wij willens en wetens in
Nederland mensen –als bezoeker, werknemer of leerling- uitsluiten van de toegang
tot een gebouw of grote delen daarvan.
Met vriendelijke groet,

A.A.R.G. Poppelaars,
directeur.

