Huisregels provincie Fryslân
Indien u het pand van provincie Fryslân betreedt conformeert u zich automatisch aan de huisregels.
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U dient te allen tijde aanwijzingen van de dienstdoende beveiligingsmedewerkers en / of ambtenaar op te volgen.
Bij het betreden van het pand van provincie Fryslân kunt u door beveiligingsmedewerkers gevraagd worden
mee te werken aan nodig geachte of steekproefsgewijze visitatie (tassencontrole). Hiervoor wordt vooraf
toestemming aan de betreffende persoon gevraagd.
Indien u niet mee wenst te werken aan de visitatie, wordt u de toegang tot het pand van de provincie Fryslân
ontzegd.
Indien een beveiligingsmedewerker een overtreding van het huisreglement constateert, dient de
overtreder op een eerste verzoek van een beveiligingsmedewerker mee te gaan naar een door de
beveiligingsmedewerker aangewezen ruimte.
In situaties waarin de huisregels van de provincie Fryslân niet voorzien, beslist de beveiligingsmedewerker en /
of ambtenaar over de mogelijk te nemen maatregelen.
Onze beveiligingsmedewerkers ontzeggen of weigeren u de toegang, indien u zich niet wenst de houden aan
het huisreglement en/of Nederlands wetboek van Strafrecht.
Geen toegang aan personen in bezit en / of onder invloed van drugs.
Geen toegang aan personen in bezit van wapens en / of pepperspray.
Geen toegang aan personen in bezit van ongewenste voorwerpen die door de aard en de vorm gebruikt
kunnen worden als wapen. Voorwerpen die als wapen kunnen dienen worden in bewaring genomen. De
beslissing van de ISA beveiligingsmedewerker is hierin bindend.
Geen toegang aan personen in staat van dronkenschap.
Geen toegang aan personen die in het verleden overlast hebben veroorzaakt.
Geen toegang aan personen die spanningsvelden / agressie met zich meebrengen.
Het is niet toegestaan (alcoholische) dranken mee het pand in te nemen.
Het is niet toegestaan om spandoeken en/ of andere protestmiddelen mee het pand in te nemen.
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijk toestemming van een beveiligingsmedewerker geluid- en of
beeldmateriaal in het pand te maken.
Indien u aanwezig bent in het pand van de provincie Fryslân, kunnen de aanwezige beveiligingsmedewerkers
u na een tweede vordering om de gelegenheid te verlaten, aanhouden en overdragen aan het bevoegde gezag.
Wanneer iemand ongewenste intimiteiten, hinderlijk of aanstootgevend gedrag vertoond, kan hij of zij uit
het pand verwijderd worden.
Bij overtreding van de huis- en gedragsregels kan toegang tot het Provinciehuis, voor bepaalde tijd worden
opgelegd.
In het pand van de provincie Fryslân is camerabewaking aanwezig
In verband met het virus COVID-19 is het dragen van een mondkapje verplicht in de publieke ruimtes in het
pand. De volgende regels ten aanzien van het dragen van een mondkapje zijn hierbij van toepassing:
U draagt een mondkapje wanneer u zich beweegt in de publieke ruimtes. Dit zijn:
− De entree en publiekshal;
− De publiek toegankelijke gangen;
− De vergaderzalen (seksjekeamers, kommisjeseal, provinsjekeamer en parseromte);
− Het bedrijfsrestaurant;
− De lift (wanneer je met twee personen bent).
U hoeft geen mondkapje in de publieke ruimtes te dragen als u zit (op 1,5 meter) op een stoel of bank of
wanneer u aanwezig bent in de ruimtes achter de kaartlezers: de werkvleugels voor de ambtelijke dienst, de
ruimtes voor GS leden en de fractieondersteuning.

