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Inleiding 
 
Drenthe moet binnen drie jaar de meest toegankelijke provincie zijn. Dat is het streven van 
de PvdA in Drenthe. Dit jaarverslag gaat over de stappen die inmiddels zijn gezet. De 
gebeurtenissen zijn in een min of meer chronologische volgorde geplaatst. 
 

Hoe het begon 
 
Het begon in 2015 met een gesprek, dat op initiatief van Gerrit 
Hidding (foto) plaats vond. Hij is zelf aan een rolstoel gebonden 
en hij stelde de vraag of de politiek niet wat meer aandacht kan 
schenken aan de belemmeringen die veel mensen met een 
beperking in het dagelijks leven ondervinden. Gerrit Hidding 
was bereid om daar ook van zijn kant aan bij te dragen1.  
 

Eerste bijeenkomst in 2015 
 
Statenfractie, Gewestelijk Bestuur en Werkgroep 
Ouderenbeleid kwamen in overleg tot de conclusie dat er 
voldoende aanleiding was om de schouders onder verbetering 
van de toegankelijkheid te zetten. Dit is van betekenis voor de 

 

 

mensen met een beperking en biedt daarnaast ook voordelen voor de recreatiesector in 
Drenthe.  
Samen met Gerrit Hidding werd het idee voor een bijeenkomst voor leden van de PvdA in 
Drenthe uitgewerkt, waar de problematiek aan de orde zou komen. Een bijeenkomst die 
beleidsmakers en anderen zou aanzetten om de belemmeringen die mensen met een 
beperking ondervinden weg te nemen of te verlichten.  
 
Door diverse oorzaken bleek het niet haalbaar om kort na de zomer van 2015 een dergelijke 
bijeenkomst te organiseren. Er is toen voor gekozen om op 27 oktober 2015 een bijeenkomst 
te organiseren waarin twee onderwerpen ter sprake kwamen, die goed beschouwd in elkaars 
verlengde liggen: 

1. Langer zelfstandig wonen, m.m.v. Marnix Norder, toentertijd voorzitter van het 
Aanjaagteam Landelijk Zelfstandig wonen, 

2. Verbetering van de toegankelijkheid in Drenthe. 
Deze goed bezochte bijeenkomst werd bijgewoond door vertegenwoordigers van vrijwel alle 
Drentse afdelingen en/of fracties van de PvdA. Lees het artikel op de website. 
 

 
Tijdens de pauze 

                                                      
1
 Gerrit Hidding is eigenaar en enig medewerker van adviesbureau TG2Advies, dat zich met 

toegankelijkheid bezig houdt. 
 
 

https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/2015/10/29/pvda-in-drenthe-extra-aandacht-voor-leefbaarheid-bij-langer-zelfstandig-wonen/
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Helaas kwam het onderdeel ‘toegankelijkheid’ op die bijeenkomst niet uit de verf, omdat de 
inleider zich kort vóór de bijeenkomst ziek meldde. De aanwezigen stelden desondanks een 
voorlopige lijst van actiepunten ‘toegankelijkheid’ vast. 
 

Ratificatie VN-verdrag 

 
Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een 
handicap is in 2006 gesloten. Vervolgens moesten de 
nationale parlementen met het verdrag instemmen.  
Pas in 2015 werd een daartoe strekkend wetsvoorstel in de 
Tweede Kamer behandeld, samen met een voorstel tot 
wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van 
handicap of chronische ziekte. 
 
Onder aanvoering van PvdA-Tweede Kamerlid Otwin van 
Dijk wilde een meerderheid van de Tweede Kamer een 
regeling die verder ging dan het VN-verdrag. 

 

 

Het uitgangspunt moet volgens deze meerderheid zijn: toegankelijk is de norm, 
ontoegankelijk de uitzondering.  
In de eerste helft van 2016 is dit uitgangspunt in de wet opgenomen, maar deze bepaling 
wordt pas op 1 januari 2017 van kracht. 
 
De consequentie van dit uitgangspunt is, dat ondernemingen en organisaties niet af kunnen 
wachten tot mensen met een beperking aandringen op betere toegankelijkheid, maar dat 
ondernemingen en organisaties uit eigener beweging voor algemene toegankelijkheid 
moeten zorgen. Tenzij zij aan kunnen tonen, dat het voldoen aan de wettelijke eis een 
onevenredige belasting voor hen zou vormen.  
 

Tweede bijeenkomst op 23 mei 2016 
 
Samen met Otwin van Dijk en Bert Hassink, voorzitter van de landelijke PvdA-werkgroep 
Handicap & beleid, inventariseerden de deelnemers aan deze tweede PvdA-bijeenkomst de 
mogelijkheden om als gemeenten en provincie al aan de slag te gaan met het verbeteren 
van de toegankelijkheid. Vele ideeën zijn naar voren gebracht. Onderdeel van de 
bijeenkomst was het voltooien van de lijst van actiepunten ‘toegankelijkheid’ van de PvdA in 
Drenthe. Lees het artikel over de bijeenkomst op de website. 
 

 
 

Otwin van Dijk (links) en Bert Hassink (rechts) 
 

Uitvloeisel van deze bijeenkomst was de oprichting van een PvdA Werkgroep 
Toegankelijkheid Drenthe. In deze werkgroep hebben zitting: 

https://ouderenbeleiddrenthe.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/471/2016/07/Actiepunten-Toegankelijkheid-juni-2016.pdf
https://onbeperktmeedoen.pvda.nl/2016/09/30/streven-drenthe-is-3-jaar-meest-toegankelijke-provincie/
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 de woordvoerders ‘toegankelijkheid’ uit de PvdA-fracties in Drentse gemeenteraden en 
provinciale staten en hun vervangers, 

 de voorzitter en de ondersteuners. 
Aan vergaderingen van de werkgroep kunnen de adviseurs van de werkgroep deelnemen. 
 
Doel van de werkgroep is vooral informatie-uitwisseling tussen en het wederzijds 
aanmoedigen van de fractiewoordvoerders. Dit kan leiden tot op elkaar afgestemde 
initiatieven en tot het gezamenlijk organiseren van bijeenkomsten met deskundigen. 
De samenstelling van de werkgroep is op deze webpagina te vinden. 
 

Plan van Aanpak 
 
Als eerste daad is een Plan van Aanpak in de werkgroep besproken en vastgesteld. Het 
heeft een looptijd van 3 jaar en beschrijft de verschillende fasen van het project. In het begin 
staan de bewustwording van overheden, ondernemingen en organisaties en eenvoudig te 
realiseren verbeteringen centraal. In latere fasen zullen de fracties gericht initiatieven nemen 
om belemmeringen voor mensen met een beperking weg te nemen of te verlichten. 
Het Plan van Aanpak is hier te downloaden. 
 

Bijeenkomsten en gesprekken met deskundigen 
 

 Tijdens de derde werkgroepvergadering heeft Gerard de Nooij, directeur van 
Ongehinderd, een 'app’ en een website getoond, die laten zien in welke mate gebouwen 
en openbare ruimte toegankelijk zijn. Het Drenthe-breed invoeren van de gegevens over 
de toegankelijkheid in de ‘app’ en op de website is één van de actiepunten van de PvdA in 
Drenthe. Lees het artikel op de website. 
 

 In dezelfde vergadering lichtte Jeroen Veltheer toe hoe een VN-panel werkt. In het VN-
panel hebben mensen met een beperking zitting, die voor de gemeente spreekhuis willen 
zijn op het gebied van de toegankelijkheid in die gemeente. Tynaarlo heeft al een VN-
panel en er is één in oprichting in Noordenveld. Lees het artikel op de website. 
 

 
 

V.l.n.r. Ruud Fokkens (voorzitter werkgroep), Hendrik Jan Menniga (lid VN-panel Tynaarlo) en Geert 
Joosten (lid VN-panel Noordenveld i.o.) 
 

 Verder presenteerde Henk van Dijk het boekje ‘De betekenis van het VN-verdrag voor 
mensen met een beperking’, dat hij samen met Jeanet Wardenier in eenvoudige 
bewoordingen had geschreven. Beiden zijn ‘ervaringsdeskundigen’.  
Lees het artikel op de website. 
 

https://onbeperktmeedoen.pvda.nl/over-ons/
https://onbeperktmeedoen.pvda.nl/wp-content/uploads/sites/495/2016/10/PvA_toegankelijkheid_PvdADrentheversie20160914.pdf
https://onbeperktmeedoen.pvda.nl/2016/12/30/drents-overzicht-toegankelijke-locaties-gewenst/
https://onbeperktmeedoen.pvda.nl/2016/12/29/vn-panel-geeft-stem-aan-mensen-met-een-beperking/
https://onbeperktmeedoen.pvda.nl/2016/12/17/het-vn-verdrag-eenvoudig-uitgelegd/
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 De voorzitter en de ondersteuners hebben gesproken met vertegenwoordigers van 
Zorgbelang Drenthe en MEE om te polsen of afstemming of samenwerking voor het 
bereiken van het doel mogelijk is. De intentie tot samenwerking is aanwezig. 

 

 Voorzitter en ondersteuners hebben enkele grote bijeenkomsten bezocht om contacten te 
leggen en om zicht te krijgen op wat er her en der speelt op het gebied van 
toegankelijkheid. 

 

 Besloten is om in april 2017 een bijeenkomst van de werkgroep te organiseren, waaraan 
ook de vertegenwoordigers van de doelgroep deelnemen. Doelen zijn: kennismaken, 
steun vinden voor het streven naar de meest toegankelijke provincie en een inleiding door 
en over het College voor de Rechten van de Mens. 

 

 
 

Vergadering van de werkgroep op 4 oktober 2016 

 

Website 
 
Om de informatievoorziening tussen de leden van de werkgroep te ondersteunen heeft de 
werkgroep een eigen website. De voor de werkgroepleden belangrijke documenten en 
gebeurtenissen worden op de website geplaatst, waardoor de website gaat fungeren als een 
digitale bibliotheek. De website is openbaar, zodat een ieder daar zijn voordeel mee kan 
doen.  
Een nadeel van deze opzet is echter wel dat bezoekers van deze website over enige 
voorkennis moeten beschikken om er ten volle profijt van te hebben. 
 

Uitvoering van de aangepaste wet 
 
Eerder in dit jaarverslag is beschreven, dat de Wet gelijke behandeling op grond van 
handicap of chronische ziekte ingrijpend is aangepast. In die wet is echter bepaald, dat 
voordat een belangrijk deel van de wetswijziging in werking treedt, het rijk vóór 1 januari 
2017 een uitvoeringsbesluit (Algemene Maatregel van Bestuur, afgekort: AMvB) neemt om 
enkele begrippen in de wet te verduidelijken.  
 
Een tweede versie van een concept-AMvB is pas op 20 december 2016 aan de Eerste en 
Tweede Kamer voorgelegd. Zij hebben tot 1 februari 2017 de tijd om hun oordeel te geven. 
De situatie op 1 januari 2017 is dat de wetswijziging van kracht is geworden, maar dat het 
uitvoeringsbesluit nog enkele maanden op zich zal laten wachten.  
Lees het artikel op de website. 

https://onbeperktmeedoen.pvda.nl/2016/12/17/het-vn-verdrag-eenvoudig-uitgelegd/
https://onbeperktmeedoen.pvda.nl/2016/12/28/nieuwe-versie-concept-amvb-toegankelijkheid/
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Informatiecampagne door het rijk 
 
Aanvankelijk was het de bedoeling van het rijk om in 2016 een grootscheepse 
informatiecampagne te beginnen om bekendheid te geven aan de gevolgen van invoering 
van de aangepaste wet en van het VN-verdrag. Het uitblijven van het uitvoeringsbesluit leidt 
er toe dat het rijk de informatiecampagne in 2017 zal starten. 
 

 
 

Eerste ervaringen 
 
De boodschap dat er meer gedaan moet worden aan een betere toegankelijkheid en dat het 
veel meer behelst dan het aanbrengen van brede deuren en het wegnemen van drempels, 
dringt langzaam door, ook binnen onze eigen gelederen. In sommige PvdA-fracties en 
gemeenteraden is verbetering van de toegankelijkheid al een serieus aandachtspunt, in 
andere is dat echter nog een ondergeschikt onderwerp.  
 

Eerste resultaten 
  
Enkele fracties zijn er al in geslaagd om successen te boeken, zoals blijkt uit de volgende 
voorbeelden van de fractie in: 

 Emmen, met o.a. een motie die B&W uitnodigt een Emmense Agenda Toegankelijkheid 
op te stellen; 

 Hoogeveen, met o.a. een vergelijkbare motie als Emmen; 

 Coevorden, die op diverse manieren aandacht heeft gevraagd voor de toegankelijkheid; 

 Tynaarlo, die o.a. de toegankelijkheid van de gemeentelijke website aan de orde heeft 
gesteld; 

 Midden-Drenthe, die op diverse manieren aandacht heeft gevraagd voor de 
toegankelijkheid; 

 Drenthe, met een motie die GS oproept een overzicht te bieden van de gevolgen van het 
VN-verdrag voor de provinciale beleidsterreinen. 

 
De voornaamste activiteiten van elke fractie staan genoteerd in het Logboek op de website. 

https://onbeperktmeedoen.pvda.nl/logboek/

