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Giet oer : Beantwurding skriftlike fragen oer tanimmende regeldruk by doarpsfees-
ten en optochten

Achte hear Knol,

Jo skriftlike fragen op grOn fan artikel 42 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 20
febrewaris 2023, beantwurdzje wy as neikomt.

Ynlieding:
Dizze wike kaam yn it nijs dat ferskate doarpen yn Fryslan ophalde mei optochten, omdat der
hieltyd mear soarch is oer in tanimmend tal regels. D6r boppe-op komt de soarch oer de
oanspraaklikheid fan de organisatoaren fan doarpsfeesten. YI7 hast alle gefallen binne dat
frijwilligens dy't mei-inoar moaie din gen op poaten sette foar as mienskip.
Earder hat de FNP him mei in `meldpunt bedrige doarpstradysjes' hurd makke tsjin
trochsleine regeljouwing fan de kant fan de oerheid. It oanfreegjen fan fergunningen, it
foldwaan oat wet- en regeljouwing, mar ek it regeljen fan fersekeringen by eveneminten en it
foldwaan oan easken fan de fersekerders is in tige drege put wurden, der't net elke frijwilliger
mear nocht oat hat. It soe tige spitich weze as dertroch de lee fberens yn as doarpen en
ste den ferskralet.

Neffens it artikel fan de Ljouwerter Krante is it lestich en djoer foar organisatoaren om in
fersekering te regeljen en dekke fersekeringen mar in beheind part fan de skea. Op it stuit
moat elk doarp of sted it tsjil op 'e atfine
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Fraach 1:
Is it kolleezje it mei de FNP lens dat it skande is dat doarpsfeesten en optochten troch
tanimmende regeldruk en troch eangst foar oanspraaklikheid net mear trochgean kinne?

Antwurd fraach 1:
It kolleezje is it iens mei de FNP dat it tige spitich weze soe as doarpsfeesten en optochten
net langer trochgean kinne fanwegen tanommen regeldruk.
Wy attindearje der op dat de provinsje by eveneminten allinnich giet oer de utfiering fan de
Wet natuurbescherming. Dy wet is yn 2017 uteinset.
Wy lizze gjin ekstra regels op oan organisaasjes fan doarpsfeesten en optochten as dy`t Cit
dy wet fuortkomme. Wy tinke aktyf mei de organisaasjes mei. So kinne hja by fragen
terjochte by it evenemintesprekoere. Dat sprekoere wurdt alle wiken drok besocht. Ek is
koartlyn in brosjuere utbrocht hoe't organisaasjes fan in evenemint rekken Walden kinne mei
de Wet natuurbescherming.

Fraach 2:
Sjocht it kolleezje mooglikheden om yn oparbeidzjen mei de gemeenten yn Fryslan in
kollektive fersekering of te sluten foar optochten en oare eveneminten yn us doarpen en
steden?

Fraach 3:
Soe it moo glik weze om fia in waarboarchfans skea dy't fersekerders no net fersekerje wolle,
dochs ofdekke te kinnen?

Fraach 4:
Soe de provinsje — yn oparbeidzjen mei de gemeenten — praktyske help biede kinne troch
ekspertize op it med fan wet- en regeljouwing, fersekeringen en oanspraaklikheid te
bondeljen en fia in leefberensloket beskikber te meitsjen foar organisatoaren?
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Antwurd op fragen 2, 3 en 4:
It kolleezje sjocht gjin rol weilein foar de provinsjale oerheid by it oangean fan in (kollektive)
fersekering as ek it ynstellen fan in waarboarchfuns foar it kompensearjen fan finansjele
skea.

De Toerisme Alliantie Fryslan (TAF) is dwaande mei it fraachstik Hoe behouden we
evenementen en festivals 'van dorpsfeesten tot SKS' als cultureel erfgoed voor Friesland.'
De TAF hat as stip op `e hoarizon it opsetten fan in provinsjebreed eveneminteloket, der't
oanbelangjenden kennis en advys helje, bringe en diele kinne.
De TAF hat derfoar al kontakten lein mei gemeenten, organisaasjes en de Veiligheidsregio.
Mear ynformaasje oer dat inisjatyf kinne jo fine op https://www.taf.frlievenementen/

Deputearr

d rs . *Alt

teaten fan Fryslan,

rok, foarsitter
-

--A. Screpers, MSc, siktaris
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