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Onderwerp: Initiatiefvoorstel Kwetsbare Verkeersdeelnemers 

Bijlagen: 3 (Discussienota Kwetsbare Verkeersdeelnemers, VN-verdrag Onbeperkt meedoen!, 
Kamerbrief Onbeperkt meedoen!)  

Initiatiefvoorstel Kwetsbare Verkeersdeelnemers 

Inleiding  

In vervolg op de discussienota ‘Kwetsbare Verkeersdeelnemers’, welke besproken is op 27 
september 2018 dienen wij dit initiatiefvoorstel in. Het roept op om de belemmeringen voor 
personen met een beperking zo veel mogelijk weg te nemen, zodat zij volledig kunnen 
deelnemen aan de samenleving, wat een belangrijke stap om de doelstellingen van het VN-
Verdrag Handicap te behalen. 

Met betrekking tot de infrastructuur ligt hier een verantwoordelijkheid voor de provincie. 
Daarnaast is het van belang om ook op andere vlakken te oriënteren hoe het gesteld is met de 
toegankelijkheid. Hierbij gaat het om locaties die publiek toegankelijk zijn, maar bijvoorbeeld ook 
om de digitale infrastructuur. 

Het VN-verdrag schrijft voor dat mensen met een beperking zelf betrokken moeten worden bij het 
waarmaken van het verdrag. In de Kamerbrief schrijft de minister hierover ““Nothing about us, 
without us”, ofwel “niets over ons, zonder ons”, vormt een belangrijke basis van het programma. 
Binnen elke actielijn zetten we in op een goede dialoog met ervaringsdeskundigen. Met de 
mensen om wie het gaat worden de actielijnen verder uitgewerkt en uitgevoerd. Zo zorgen we 
ervoor dat de oplossingen om de samenleving toegankelijker te maken, passend zijn en effect 
hebben. De gesprekken met ervaringdeskundigen vinden plaats daar waar het verschil kan 
worden gemaakt.”  

 

Provinciale Staten van Noord-Holland;  

Gelezen:  

• het VN-verdrag Onbeperkt meedoen! 
• de Kamerbrief betreffende het VN-verdag Onbeperkt meedoen! 
• het advies van de commissie M&F van 27 september 2018 
• de discussienota Kwetsbare Verkeersdeelnemers 

Besluiten: 

1. bij onderhoud bestaande infrastructuur en ontwikkeling en realisatie van nieuwe 
infrastructuur gelijkwaardige toegang voor alle mensen, met en zonder een beperking, 
conform het VN-verdrag handicap als uitgangspunt te nemen; 



2. personen met een handicap in de gelegenheid te stellen actief betrokken te zijn bij de 
besluitvormingsprocessen over beleid en programma’s die hen direct betreffen; 

3. in 2019 een start te maken met het inventariseren op welke andere vlakken 
toegankelijkheid problemen oplevert voor mensen met een beperking. 

 

Haarlem, 4 februari 2019  

Provinciale Staten voornoemd,  

voorzitter  

 

statengriffier  

 


