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Aan de leden van Provinciale Staten 
 
Toelichting vragensteller 
Op basis van geslacht kiezen personen de deur waarachter ze naar het toilet kunnen. 
Dat is voor de meeste mensen geen probleem. Maar die werkelijkheid ligt voor 
transgender en genderambivalente personen heel anders. Een deel van hen 
identificeert zich als man noch als vrouw. Deze groep personen wil en kan dus niet 
god voor een deur kiezen en staat elke keer voor een dilemma. Ander transgender 
personen identificeren zich wel als man of als vrouw, maar hebben (nog) niet een 
lichaam dat daar bij past. Ze hebben het gevoel dat hun uiterlijk anderen in verwarring 
brengt als ze kiezen voor de deur waar ze zich zelf voelen toe te behoren. Ze voelen 
zichzelf vaak onveilig in een ruimte waar seksescheiding zo’n prominente rol speelt. 
Beide groepen krijgen in toiletten vaak commentaar. 
 
Toiletbezoek in openbare ruimtes stelt beide groepen trans personen dus voor grote 
problemen. Beide groepen kiezen er vaak voor het toilet dan maar te mijden. Hoe 
triviaal de dienst van een toegankelijk toilet misschien lijkt, op dat moment biedt de 
gemeente een burger iets wat het andere burgers wel biedt: de mogelijkheid om naar 
het toilet te gaan of zich veilig te voelen in een publieke ruimte. 
 
In Nederland leven er tussen 0,4-2% transgender personen. Bijna 4% van de 
bevolking zou volgens onderzoek genderambivalent zijn. Dat betekent voor de 
Provincie Zuid-Holland met 3.601.000 inwoners dat ongeveer 144.000 personen tegen 
uitsluitend gescheiden toiletten aanlopen. De mogelijkheid bieden van een 
genderneutraal toilet maakt voor hen een wereld van verschil uit.1 
 
De toiletten op de universiteiten van Amsterdam en Leiden zijn sinds kort 
genderneutraal, evenals het Amsterdam Museum. Utrecht is de eerste Nederlandse 
gemeente waar de toiletten genderneutraal worden.  
D66 Zuid-Holland zou graag zien dat Zuid-Holland - in navolging van andere 
overheidsinstanties - ook de weg vrij maakt voor genderneutrale toiletten. 
  
 
 

                                                           
1 Tekst vrij naar brief TNN en COC Nederland aan Utrechtse Gemeenteraad d.d.27-06-2016 
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1. Is het college bereid om bij de geplande verbouwing van het C gedeelte van het 
Provinciehuis, genderneutrale toiletten op te nemen in de eisen voor de nieuwe 
inrichting van het C gebouw? 
 
Antwoord 
Ja, het college zal er voor zorgdragen dat het realiseren van gender neutrale toiletten 
wordt opgenomen in het programma van eisen verbouwing C gebouw. 
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