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18.082025 

De Gemeenteraad en steunfractieleden 

- 

College van burgemeester en wethouders 

Anton Munniks 

Uitvoering van VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 

 

 

Geachte dames en heren, 

Het presidium heeft gevraagd om een raadsmemo met uitleg over wat de gemeente doet met 

de uitvoering van VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.  

 

Aangezien de vragen betrekking hebben op de portefeuilles van de wethouders H. Heddes, S. 

v.d. Veek en J. Beemsterboer, is het een samengesteld antwoord geworden van drie afdelingen. 

Hieronder leest u hoe de gemeente uitvoering geeft aan het VN-verdrag. 

 

 

Openbaar gebied: 

Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte wordt altijd zo goed mogelijk rekening gehouden 

met de toegankelijkheid voor mindervaliden, ook al lang voor het VN-verdrag. In het verleden 

was de aandacht hiervoor wel minder dan nu het geval is. Wanneer hier van afgeweken wordt, 

bijvoorbeeld vanwege de gewenste beeld van de verharding, worden de negatieve effecten 

voor mindervaliden altijd zoveel mogelijk beperkt. 

 

De gemeente Schagen hanteert zoveel mogelijke de landelijke richtlijnen van de CROW op dit 

gebied. Ook in haar integraal beleidsplan Openbare Ruimte staat als uitgangspunt dat de 

openbare ruimte zo goed mogelijk toegankelijk moet zijn mindervaliden. Standaard inrichtingen 

van voorzieningen voor mindervaliden zijn of worden vastgelegd in de Leidraad Inrichting 

Openbare Ruimte (LIOR). 

 

Er worden concreet de volgende maatregelen genomen: 

1. (Her)inrichtingen en inbreilocaties worden altijd getoetst op de geschiktheid voor 

mindervaliden; 

2. Ontwerpen worden ter toetsing naar het Gehandicapten Platform Schagen gestuurd. Zij 

zijn de gesprekspartner van Openbaar Gebied op dit gebied; 

3. Straatmeubilair dat niet meer nodig is en dat kan leiden tot struikelgevaar, wordt zoveel 

mogelijk verwijderd. Denk hierbij aan paaltjes of anti-parkeerblokken. Daar waar dit niet 

mogelijk is, wordt het straatmeubilair in een afwijkende kleur t.o.v. de omringende 

verharding uitgevoerd, zodat mensen met een visuele beperking dit straatmeubilair 

kunnen opmerken; 

4. Looproutes worden bij oversteekpunten voorzien van mindervalide-inritten; 

5. De bestrating in trottoirs wordt zoveel mogelijk uitgevoerd in betontegels, die goed 

begaanbaar zijn. De minimum maat voor een trottoir is in nieuwe situaties 1,50 m. Een 

plaatselijke versmalling tot 0,90 meter is toegestaan; 

6. Bushaltes en het treinstation moeten zo goed mogelijk geschikt zijn voor mindervaliden; 

7. Het Gehandicapten Platform Schagen krijgt van de gemeente zogenaamde retro-

reflecterende strips, die zij zelf op lichtmast in de verharding kunnen plaatsen om de 

zichtbaarheid van lichtmasten te vergroten; 
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8. De gemeente is bezig om knelpunten weg te werken. Dit wordt in samenspraak gedaan 

met het Gehandicapten Platform; 

9. Parkeerplaatsen van enige omvang worden voorzien van enkele openbare 

parkeerplaatsen voor mindervaliden, conform de richtlijnen van de CROW; 

10. Twee strandslagen zijn geschikt voor mindervaliden, namelijk één in Petten en één in Sint 

Maartenszee. Enkele paviljoenhouders bieden hier ook service in aan of hebben een 

rolstoel voor op het strand ter beschikking. Mindervaliden kunnen bij de gemeente een 

ontheffing aanvragen voor de toegang tot deze strandslagen; 

11. De strandslag Centrum in Petten wordt begin 2019 aangepast, zodat deze voldoet aan 

de gestelde eisen voor de toegankelijkheid voor mindervaliden. 

 

 

Ruimte: 

Bouwplannen die binnenkomen bij het cluster Bouwzaken van de afdeling Ruimte worden 

getoetst aan het Bouwbesluit 2012. Elk bouwwerk dat gebouwd wordt moet voldoen aan de 

eisen uit het Bouwbesluit. In beperkte mate is er in het bouwbesluit rekening gehouden met de 

toegankelijkheid van een bouwwerk maar dit is niet gebaseerd op het VN verdrag. Het 

bouwbesluit dateert nog van 2012 en is in die tussentijd op kleine onderdelen gewijzigd. De 

regering moet het verdrag nog vertalen in concrete richtlijnen en nieuwe wetten en besluiten, 

zoals bijvoorbeeld het Bouwbesluit. De gemeente mag geen strengere of aanvullende eisen 

stellen ten aanzien van de bouw van bouwwerken dan in het Bouwbesluit is geregeld. Het 

Bouwbesluit is een regeling die door de wetgever uitputtend is bedoeld.  Doet de gemeente dit 

wel dan zijn deze beleidsregels in strijd met de wet. 

 

Indien er plannen worden ontwikkelt die ook het ruimtelijke domein raken dan kunnen er wel 

aanvullende eisen worden gesteld. Te denken valt aan openbare inrichting die nodig is om een 

bouwwerk te ontsluiten. Binnen de afdeling ruimte kennen wij echter geen aanvullende 

beleidsregels op dit gebied. Onlangs is er binnen de gemeente een project doorlopen om het 

aantal beleidsnota’s te minimaliseren. Binnen dit project is de denkwijze “geen beleid, tenzij” 

ontwikkelt. 

 

 

Samenleving: 

Zie hiervoor de bijlage met de memo van 24 april 2017 n.a.v. vragen van de fractie JESS over dit 

onderwerp. 

 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouders,  

 

Hans Heddes, Jelle Beemsterboer en S. v.d. Veek 

 

 


