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Onderwerp : beantwurding skriftlike fragen oer stud inten yn it OV

Achte hear Veenstra,

Jo skriftlike fragen op grim fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 15 maaie
2020, beantwurdzje wy as neikomt.

Ynliedende taljochting
Steatssekretaris Van Veldhoven hat op 14 maaie in brief nei de Twadde Keamer stjoerd
w6ryn't sy skriuwt dat mei de anderwiissektor ofsprutsen is dat skoalbem en studinten sa min
mooglik gebrak meitsje meie fan it iepenbier ferfier, en alhiel net yn de spits. Neffens de NOS
soenen sy allinne tusken alve oere moams en trije oere middeis reizgje me/e. Neffens it brief
sille de skoallen yn de kommende perioade hieltyd mear wer opstarte. De FNP kin him
foarstelle dat sa'n belied yn de Ranested wurkje kin, omdat der elke pear minuten in metro,
tram of bus delkomt, mar is fan betinken dat de oanpak foar de Fryske situaasje folslein net
utfierber is. Ommers, de Ofstannen tusken wenplak en de skoallen binne yn trochsneed
langer en studinten fan it middelber en heger Onderwiis binne benammen oanwiisd op de
spitsbussen, want bOten de spits ride der op in soad plakken yn Fryslan gewoan folle minder
of sels gjin bussen. Omdat oannimlik is dat de koroana-maatregels noch wol in skoft duorje
sille, is it saak dat de provinsje mei as iepenbier ferfierbedriuwen en Onderwiisynstellingen
regionale 6fspraken makket.

Boamen:
• Ministerie van lnfrastructuur en Waterstaat, Kamerbrief Afspraken opschalen openbaar
vervoer en OV protocol', 14 maaie 2020;
• NOS Nieuws online, Kabinet en onderwijsinstellingen spreken geen studenten in de
spits, 14 maaie 2020;
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Fraach 1:
Is it kolleezje mei as fan miening dat de situaasje fan it iepenbier ferfier yn Fryslan hiel oars
Is as yn de Ras nested?

Antwurd fraach 1:
Ja, wy diele de miening fan de FNP. It ministearje neamt dizze regionale ferskillen ek yn har
brief nei de Keamer. "De 0V -sector is een grote sector met veel regionale verschillen,
daarom zal per organisatie en regio soms maatwerk nodig zijn om zo goed mogelijk invulling
te geven aan de afspraken uit het protocol om veilig vervoer met het OV mogelijk te maken.
Het uitgangspunt is daarbij dat de boodschap en Instruct/es voor de reiziger eenduidig en
helder blijven."1

Fraach 2:
Hoe tinkt it kolleezje oer de helberens fan de ofspraak fan de Steatssekretaris mei de
anderwrisynstellingen? Is it kolleezje ek fan tinken dat it we/ halden fan skoalbern en
studinten ut it iepenbier ferfier derfoar soarget dat in soad fan har net mear op skoalle
komme kinne, en dat soks tige Onwinsklik is?

Antwurd fraach 2:
De 6fspraak, dat skoalbern en studinten sa min mooglik gebruk meitsjen fan it iepenbier
ferfier en sowieso net wilens de spits, is primair makke tusken it ministearje en
de Onderwiiskoepels en it is oan primair dizze partijen om te sjen oft de makke ofspraak
helber is. Wol wolle W nochris Cinderstreekje dat it OV-protokol wiist op de mooglikheid, dan
wol needsaak fan maatwurk (sjoch antwurd 1).

Wy fine it tige wichtich dat skoalbern en studinten dy't fan it iepenbier ferfier ofhinklik binne
noch wol har Onderwiisynstellingen berikke kinne. Dat jildt lykwols ek foar oare groepen dy't
fan it iepenbier ferfier ofhinklik binne.
Derfoaroer ferget dizze krisis fan in elk fleksibiliteit en der sil derom ek sjoen wurde moatte
nei alternative wizen om nei skoalle te kom men.

Fraach 3:
Is it kolleezje ree om yn oparbeidzjen mei de iepenbierferfierbedriuwen en de
anderwiisynstellings yn en rernorn Fryslan regionale ofspraken te meitsjen dy't rjocht dogge
oan de Fryske situaasje?

Antwurd fraach 3:
Wy folgje hjiryn de hanrikking fan de VO-raad2. De handrikking giet om in Citwurking fan
it OV-protokol, spesifyk foar it ferfier fan learlingen yn it fuortset Onderwiis.
Dy hanrikking Cinderskiedt 2 fazen: earst it rinnende skoallejier, en dernei it nije skoallejier,
dat nei de simmerfakansje begjint.

Foar it rinnende skoallejier jildt neffens de hanrikking dat it oan de ferfierder
en skoallen/skoallebestjoeren is om ofspraken te meitsjen. Dat wol net sizze dat de provinsje

1 Ministerie van lnfrastructuur en Waterstaat, Kamerbrief 'Afspraken opschalen openbaar vervoer en OV
protocol', 14 mei 2020;
2 Uitwerking van het protocol `heropening voortgezet onderwijs': Handreiking aanvullend leerling-OV vanaf 2 juni
2020, VO Raad, 20 maaie 2020;
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hielendal oan de sydline stiet. As konsesjeferliener sjogge wy ta op in goede en
ferantwurde utfiering fan it iepenbier ferfier. Yn dy rol litte wy Cis ek ynformearje.

Wat it folgjende skoallejier oanbelanget is it neffens de hanrikking sa, dat
der "nadere afspraken" nedich binne foar it fuortset Cinderwiis yn relaasje ta it iepenbier
ferfier. Neffens de hanrikking binne wy dan wol belutsen by it meitsjen fan dy neiere
ofspraken. Lykas op 'e nij de ferfierder en de skoallen. Yn dy twadde faze binne ek
de ministearjes fan l&W en OCW partij by it meitsjen fan dy neiere ofspraken.

Fansels sille wy yn it oerlis mei dizze partijen rekken halde mei de belangen fan de Fryske
bern en safolle mooglik besykje rjocht te dwaan oan de Fryske situaasje. Mar ek hjir jildt,
ofhinklik fan de dan jildende omstannichheden, it Citgongspunt fan fleksibiliteit
en alternativen. Oer de Citkomsten kinne wy no noch gjin Citspraak dwaan.

Mel rju 411kinge,

Deputearke teaten fan Fryslan,

drs. A.A.M

iemersma, MBA MOM, sekretaris
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