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MOTIE, ex artikel 30 Reglement van orde 

 

Statenvergadering 
 

16/23 september 2020 

Agendapunt 
 

14 Startnotitie sport 

Korte titel motie 
 

Sport en inclusiviteit 

De Staten, in vergadering bijeen op 23 september 2020 
 
overwegende dat: 

  

• Op 27 mei 2020  de Staten de motie Friesland Regenboogprovincie hebben 
aangenomen. Een van de uitgangspunten van deze motie was: “(…) actief 
discriminatie tegen te gaan en inclusiviteit, sociale acceptatie en veiligheid te 
bevorderen door hiervoor samen met de op dit gebied deskundige organisaties 
regenboogbeleid te maken.” 

• discriminatie op wat voor grond dan ook niet thuis hoort in sport, maar 
dicriminerende spreekkoren en scheldwoorden helaas nog altijd voorkomen en 
jaarlijks bij antidiscriminatievoorzieningen meer dan 100 meldingen over 
discriminatie binnenkomen aangaande sport en recreatie; 

• In de startnotitie Sport bij de ambitie (5) het volgende wordt benoemd: “Bij het 
stimuleren van beoefening van de breedtesport is er speciaal aandacht voor 
aangepast sporten en doelgroepen als ouderen”, maar hier extra aandacht 
ontbreekt voor inclusiviteit en discriminatie; 

• er ondertussen veel sportverenigingen zijn die de regenboogvlag hijsen en hiermee 
uit  willen dragen dat zij een sportclub zijn waar iedereen welkom is en zich zelf kan 
zijn en er bij sportclubs behoefte is om hierover in gesprek te gaan.  

• Met name kinderen kwetsbaar zijn (denk onder meer aan LHBTI+ kinderen, 
kinderen met een migratieachtergrond en kinderen met een beperking) en behoefte 
aan en recht hebben op een veilig sportklimaat binnen en buiten het veld.  

 

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
 

• het uitgangspunt van artikel 1 en het uitgangspunt zoals is benoemd in de motie 
vreemd regenboogprovincie mee te nemen in de uitwerking van de beleidsbrief 
Sport via een paragraaf over inclusiviteit en het tegengaan van discriminatie; 

• hierbij extra aandacht te besteden aan het tegengaan van sociale uitsluiting en 
discriminatie van kinderen, zodat zij ook veilig deel kunnen (blijven) nemen 
aan sportactiviteiten. 
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en gaan over tot de orde van de dag 
 

 

Indiener(s) GrienLinks, Elsa van der Hoek 
PvdA, Jaap Stalenburg 
D66, Bea Bijlsma 
PvdD, Rinie van der Zanden 
SP, Hanneke Goede 
50PLUS, Theun Wiersma 

 


