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schriftelijke vragen over genderneutrale toiletten 

Geachte mevrouw De Haas, 

Via uw bovengenoemde brief heeft u ons schriftelijke vragen gesteld over gender neutrale toiletten. In deze 
brief beantwoorden wij uw vragen. 

1. Bent u het met mij eens dat de provincie Groningen ook haar voorbeeidfunctie moet vervulien 
bij de acceptatie van transgenders en interseksualiteit? Zo nee, waarom niet? 

De provincie Groningen heeft een voorbeeldfunctie in de acceptatie van ieder mens. Deze overtuiging 
streven wij dagelijks na in de uitvoering van ons beleid. Alles wat hieraan een positieve bijdrage kan leveren 
omarmen wij. Wij zijn daarom direct gestart met het serieus verkennen van de mogelijkheden rond gender  
neutrale toiletten. In dat kader hebben wij contact gezocht met het Transgender Netwerk Nederland (INN). 

2. Bent u met mij van mening dat de provincie Groningen aan deze voorbeeidfunctie inhoud kan 
geven door gender neutrale toiletten te realiseren? Zo ja, op welke termijn kunnen wij gender  
neutrale toiletten verwachten? Zo nee, waarom niet? 

Wij zijn van mening dat er een goede balans gevonden moet worden tussen de wensen van verschillende 
doelgroepen. Dit blijkt uit een eerste inventarisatie onder het personeel. Aan de ene kant is er begrip voor 
het inrichten van gender neutrale toiletten, anderzijds is er vanuit privacy ook een duidelijke wens naar 
toiletten met een scheiding naar sekse. 

Op basis van het bovenstaande vinden wij het belangrijk dat medewerkers en bezoekers zelf het type WC 
kunnen kiezen. Wij willen daarom enerzijds WG's gescheiden naar sekse blijven aanbieden. Anderzijds 
willen wij verspreid door onze gebouwen gender neutrale toiletruimtes aanbieden. Dit zullen wij in het 
beeldmerk ook duidelijk uitdragen. Op deze manier willen wij comfort bieden aan alle doelgroepen binnen 
onze organisatie. 

Wij kunnen op korte termijn de aanpassing doorvoeren, zoals hierboven beschreven. Dit kan voor het 
zomerreces gerealiseerd worden. 
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3. Bent u het met mij eens dat door het realiseren van gender neutrale toiletten de provincie 
Groningen duidelijk kan maken wat het belang is, en ook andere openbare gelegenheden kan 
stimuleren in de acceptatie van transgenders en interseksuaiiteit en het realiseren van gender  
neutrale toiletten? 

Zie het antwoord op vraag 1. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

SedepuüJerde Staten van Groningen: 

II, 
voorzitter. 

, secretaris. 


