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Toegankelijk Drenthe

Provinciale Staten van Drenthe, ín vergaderíng bijeen op woensdag 13 juli 2016,

Constaterende dat:

De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met de ratificatie van het VN-verdrag inzake

de rechten van mensen met een beperking;

Overheden vanaf l januari 2017 verplicht zijn om in hun beleid uitvoering te geven aan dit
verdrag en het gebruik van open standaarden voor overheidswebsites verplicht gaat worden;

GS als míssie heeft uitgesproken dat iedereen in Drenthe mee moet kunnen doen en

iedereen ertoe doet en hierín een coördinerende en stimulerende rol voor de provincie naast

de twaalf Drentse gemeenten weggelegd ziet;

Overwegende dat:

Aandacht voor toegankelijkheid in de breedste zin van het woord van groot belang is om van

Drenthe de meest toegankelijke en aantrekkelijkste provincie van Nederland te maken;

Goede en toegankelijke voorzieningen, zoals openbare ruimte, overheidsgebouwen, OV,

scholen, biblíotheken, fíets- en wandelroutes en informatie {op websites, in musea en bij

gelegenheden) bijdragen aan leefbaarheid, een aantrekkelijke vrijetijdseconomie en een

positief imago t.a.v. het vestigingsklimaat in Drenthe.

Van meníng zÍjnde dat:

De provincie Drenthe moet streven naar een inclusieve samenleving, waarin de

toegankelijkheid van de openbare ruimte én van informatie voor mensen met of zonder een

lichamelijke, visuele, auditieve, cognitieve, neurologische of psychische beperking de norm

wordt en explíciet gewaarborgd wordt;

Bewustwording en goede informatie over de scope van de term toegankelijkheid een

belangrijke eerste stap ís om de toegankelijkheid van de openbare ruimte, gebouwen, het OV

en de toegankelijkheid van informatie in geheel Drenthe op de agenda te zetten en een

belangrijke meerwaarde kan hebben om lokale inítíatieven af te stemmen of Drenthe-breed

uit te rollen;
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Roepen het College van GS op:

Om ínzichtelijk te maken welke consequenties de ratificatie van het VN-verdrag en de

wetgeving ten aanzien van het thema toegankelijkheid voor provinciale beleidsterreinen

heeft en de Staten hierover in het najaar via een te organiseren Masterclass te informeren;

En gaan over tot de orde van de dag.
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