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Achte Steateleden,

De provinsje Fryslan wol as taalskipper graach mear stjoer jaan op it Fryske taaldossier. Yn
maart 2017 hat de minister fan Ynlanske Saken de by de Wet gebruk Fryske taal (WGFT;
taalwetl) oanbelangjende gemeenten ynformearre oer de rol dy't de provinsje Fryslan as
taalskipper op har nimme siI2, dat yn neifolging op in earder advys fan it advysorgaan
DINGtiid (feroaring en ferbettering, septimber 2015)3. It advysorgaan konstatearre dat der in
better stjoer op it Fryske taaldossier nedich wie. Neffens DINGtiid kin it mear de klam lizzen
op taken en ferantwurdlikheden helpe it (skutsje fan it Frysk' op koers te halden. Yn oerlis
mei it Ryk is ofpraat dat de provinsje op grOn fan har besteande rol en posysje de meast
fanselssprekkende partij is om dy rol fan taalskipper op har te nimmen. It Frysk is in
kearnwearde fan de provinsje Fryslan.

Neffens it Ryk en de provinsje moat de taalskipper:

Stjoere op gearwurking
Stjoere op realisaasje fan ofspraken
Rap portearje oer fuort gong utfiering BestjoersOfspraak Fryske taal en Kultuer (BFTK)
Mei-inoar langetermynaginda opstelle
Boargje atfiering langetermynaginda

De taalskipper kin sa oangeande de WGFT in ympuls jaan oan ynterbestjoerlike gearwurking
en in positive ynfloed hawwe op de effektiviteit fan it Frysk taalbelied. Op dit stuit binne wy as

1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-17562.html
2 Brief minister Plasterk, 31 maart 2017
3 https://dingtiid.frl/advys-feroaring-en-ferbettering/
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tarieding om kommen ta in nije Bestjoersafspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) 2019 —
2023 ek yn oerlis mei it Ryk hoe de rol fan 'taalskipper' fierder it te fierjen. Yn de nije BFTK
sil de rol fan de taalskipper, de taken en ferantwurdlikheden hjirby dan ek in plak krije.

Omdat it Steatekomitee Frysk de deputearre yn ien fan har gearkomsten em n 2017 frege hat
mear oer de rol fan taalskipper te fertellen, wolle wy no net langer wachtsje oant de nije
BFTK der em n 2018 is. Mei dit skriuwen wolle wy jimme alfest op 'e hichte stelle fan de rol fan
de taalskipper oant no ta. Hjirunder beskriuwe wy dan ek yn it koart inkelde saken dy't wy op
dat med de leste tiid dien hawwe.

Bestjoerlik oerlis Mei-inoar foar it Frysk
Yn 2017 hat der Cinder foarsitterskip fan Cis kommissaris fan de Kening twa kear (7 july en 19
oktober) in bestjoerlik oerlis (Mei-inoar foar it Frysk) mei de wethalders Frysk4 west. Derby
binne ek de bestjoerders fan Wetterskip Fryslan, de Veiligheidsregio en de FUMO as by de
taalwet behelle bestjoersorganen utnCige. By dizze bestjoerlike oerlizzen is wiidweidich praat
oer de stan fan saken oangeande de ymplemintaasje fan de taalwet, mar bygelyks ek oer de
rol fan taal, de konklUzjes fan it taalsurvey fan de Fryske Akademy (op basis fan de
publyksferzje) en de foarbyldfunksje fan de provinsje en oare oerheden by it bruken fan it
Frysk. Troch yn alle oerlizzen eksplisyt yn te gean op de star) fan saken fan de
ymplemintaasje fan de WGFT besiket de provinsje aktyf te stjoeren op it realisearjen fan
ofspraken Cit de taalwet. Oan de em n fan 2017 hat 70% fan de gemeenten, dy't Cinder de
WFGF falle yn neifolging fan kest 5, in taalbeliedsplan Frysk en in taalferoardering. De oare
gemeenten binne der al mei dwaande of binne fan doel om dat yn 2018 te realisearjen. Yn
april en oktober steane der foar 2018 wer twa bestjoerlike oerlizzen yn de aginda's. Foar dy
oerlizzen is ek it advysorgaan DINGtiid nage oanwezich te wezen. Dernjonken hat de
deputearre no ek trije kear jiers struktureel oerlis mei it bestjoer fan DINGtiid om yn petear te
gean oer advizen en/of oare Ontwikkelingen op it med fan it Frysk. Ek wolle wy by de
kommende bestjoerlike oerlizzen Mei-inoar foar it Frysk mei-inoar komme ta in
langetermynaginda foar gemeenten en oare bestjoersorganen.

Werbeneaming bestjoer DINGtiid
Nei in perioade fan fjouwer jier hat DS em n 2017 it ministearje fan Ynlanske Saken
(koOrdinearjend ministearje oangeande it Fryske taaldossier) advisearre it bestjoer fan it oan
de WGFT ferbCine advysorgaan DINGtiid op 'en nij te beneamen. Om foar te kommen dat it
hiele bestjoer yn ien kear ferfongen wurde moat, is derby wol it advys jun om yn de
kommende jierren alle jierren ien of twa bestjoerslid(leden) te ferfangen, sadat der oan de emn
fan de kommende perioade in foltallich nij bestjoer sit. De ministerried hat der em n 2017 mei
ynstimd en it beslut is yn jannewaris yn de Staatscourant publisearre.5 Op grun fan de rol fan
taalskipper sil de provinsje yn oerlis mei oanbelangjenden foar de simmer fan 2018 mei in
advys oan it Ryk komme hokker nije eden te beneamen.

Bestjoerlike oerienkomsten weryndieling
As taalskipper besiket de provinsje ek oan te trunen op geanNurking op it med fan it Frysk.
Op 17 novimber lestlyn is, sa as wy jo ek al ynformearre hawwe, 6de bestjoerlike
oerienkomst Frysk taalbelied yn de nije gemeenten Ljouwert en SOdwest-Fryslan en yn de nij
te foarmjen gemeente Waadhoeke tekene. Dy oerienkomst binne wy mei it Ryk en
oanbelangjende gemeenten dy't Cinderdiel binne fan de Wet fan 8 maart 2017 ta weryndieling
(Staatsblad- 2017, 104) oangien. De oanbelangjende partijen (gemeenten, provinsje & Ryk)

4 De waadeilannen en Weststellingwerf binne frijsteld, neffens WGFT kest 5.3.
5 https://zoek.officielebekendmakingen.nlistcrt-2018-4300.html
6 brief PS 01475985, 19 desimber 2017, sjoch ek: https://zoek.officielebekendmakingen.nlistcrt-2017-69672.html
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binne mei de bestjoerlike oerienkomst Cinder oare oerien kommen mei-inoar te stribjen nei
Frysk taalbelied dat op it Europeesk Hanfest en de BFTK oanslut.

By de weryndieling fan de D(D)FK-gemeenten binne wy ek dwaande om foar de em n fan dit
jier mei-inoar te kommen ta in bestjoerlike oerienkomst Frysk taalbe lied foar de nij te
foarmjen gemeente Noardeast-Fryslan.

Stipe gemeenten ymplemintaasje taalwet
Dernjonken hat de provinsje as motivearjend taalskipper de &rune perioade ek gemeenten
en oare by de taalwet oanbelangjenden stipe om ynfolling te jaan oan kest 5 fan de WGFT.
Oanslutend op Os koalysje-akkoart resultaat 15 en op basis fan it beliedsbrief Mel Hert, HoIle
en Hannen en it Deltaplan Frysk, dat der Cinderdiel fan is, hawwe yn 2017 de gemeente it
Hearrenfean en de DDFK gemeenten finansjele stipe fan de provinsje krigen. Om dy stipe ek
oan oare gemeenten en oanbelangjende bestjoersorganen jaan te kinnen binne wy drok
dwaande om in ienfaldige tydlike regeling (Mei-inoar foar it Frysk' op te setten. By it opsetten
fan dy regeling wurdt goed sjoen nei de suksesfaktoaren fan it lepen MienskipfOns (IMF). Wy
wolle nammentlik dat it foar de beheinde doelgroep (gemeenten en bestjoersorganen behelle
by de ymplemintaasje WGFT) by it praktisearjen fan harren eigen foech, net dreech weze
moat om foar provinsjale stipe yn 'e beneaming te kommen. Mel it Otfieren fan de noch op te
setten regeling 'Mel-inoar foar it Frysk' wolle wy sa fierder ynfolling jaan oan it realisearjen
fan it koalysje-akkoart 2015 — 2019 Mel elkenien foar elkenien, resultaat 15: "Wy befoarderje
dat de ferskate oerheden yn Fryslan ek sels it Frysk aktyf brOke. Yn de Wet Gebrfik Fryske
Taal is opnommen dat ek desintrale oerheden in soarchplicht foar de Fryske taal en kulttler
hawwe. Wy sille dat yn oparbeidzjen me! gemeenten (en oare oerheidsorganen) regelje".

Bestjoersofspraak Fryske taal en Kultuer (BFTK)
Omdat it Ryk en de provinsje tegearre soarchplicht hawwe foar de Fryske taal en kultuer
meitsje wy der periodyk yn de BFTK ofspraken oer. Dy 6fspraken binne basearre op de troch
Nederlan ratifisearre maatregels Ot it Europeesk Hanfest foar regionale talen of talen fan
minderheden! Yn oerlis mei de provinsje wurdt troch it Ryk periodyk rapportearre oer de
fuortgong fan de Offering fan de BFTK.

Op 28 augustus 2017 binne de fragen oangeande de tuskenevaluaasje Fryske taal en
kultuer fan de BFTK 2013 —2018 troch minister Plasterk beantwurde.8 De tuskenevaluaasje
fan de BFTK wie yn desimber 2016 nei de Twadde Keamer stjoerd.9 Yn oerlis mei it Ryk
binne wy sCint de hjerst fan 2017 drok dwaande om yn oerlis mei ferskate belanghawwenden
te kommen ta in nije BFTK (2019 — 2023). De minister fan Ynlanske Saken hat yn febrewaris
fan dit jier ek de Twadde Keamer ynformearre oer it proses om te kommen ta in nije BFTK.1°

By it ta stan kommen fan de nije BFTK hat ek ferskate kearen in petear west mei
fertsjintwurdigers fan it Steatekomitee Frysk. Ek hawwe yn it tariedingsproses de
oanbelangjende ministearjes (njonken it koordinearjende ministearje Ynlanske Saken, ek
OCVV en J&V) foar in amtlike wurkbesite yn Fryslan west. Sy koene sets yn de kunde komme
mei it plak fan it Frysk yn it gerjocht, it Onderwiis Frysk op in middelbere skoalle en it plak fan
it Frysk by Omrop Fryslan. By dizze besite is ek it advysorgaan DINGtiid behelle. Lykas yn

7 http://wetten.overheid.nl/BWBV0001223/1998-03-01
8 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2017/08/28/beantwoording-kamervragen-over-
tussenevaluatie-friese-taal-en-cultuur/beantwoording-kamervragen-over-tussenevaluatie-friese-taal-en-cultuur.pdf.

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2016/12/02/tussenevaluatie-bestuursafspraak-friese-
taal-en-cultuur-2013-2018/tussenevaluatie-bestuursafspraak-friese-taal-en-cultuur-2013-2018.pdf.

https : //www.tweedekamer .n l/kamerstukken/br ieven10regerinq/detail?id=2018Z03351&did=2018D06707

- 3 / 5 - Os merkteken: 01497149



provinsje fryslan
provincie fryslan

de WGFT oanjun is, wurdt ek besocht am de advizen fan DINGtiid by de nije BFTK mei te
nimmen.

Foar de em n fan 2018 sil nei ferwachting de BFTK troch de minister fan Ynlanske Saken en
Os Kommissaris tekene wurde. Ek nei it ta st5n kommen fan de nije BFTK wolle wy as
provinsje trochgean mei it stjoeren op de realisaasje fan makke ofspraken. Sa as oanjOn sil
yn de nije BFTK de rol fan de taalskipper ek in plak krije. Wy sille jimme op 'e hichte halde
fan fierdere Ontwikkelingen.

Taalplan Frysk
Yn de nije BFTK sil fansels ek it Onderwiis yn it Frysk in wichtich plak krije. Mei it Taalplan
Frysk wurdt troch de provinsje Offering jOn oan it provinsjaal feststellingsbelied en de
byhearrende Beleidsregel voor het verkrijgen van ontheffing voor het vak Fries in het primair
en voortgezet ondetwijs (Provinciaal Blad, 25 juny 2015). &int april 2016 hawwe minsken
fan it Lektoraat Taalgebruik en Leren fan NHL Stenden Hegeskoalle alle skoallen yn Fryslan,
dy't Cinder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op het Voortgezet Onderwijs
(VVVO) falle, besocht en harren troch de Taalplan Frysk-proseduere laat. Troch de erkend
neutrale posysje fan it Lektoraat koene de meiwurkers foar alle skoallen objektyf yn kaart
bringe hoe't it Onderwiis foar wat it Frysk oanbelanget, ynrjochte is. Alle skoallen binne
Ondervvilens besocht. Op inkelde tsientallen skoallen nei (om't sy de folsleine proseduere
noch net trochrun hawwe) hawwe Deputearre Steaten foar alle skoallen in profyl feststeld.
De leste besluten deroer sille nei alle gedachten binnen twa moannen nommen wurde.

De skoalbesiten hawwe in soad kwantitative en kwalitative data oplevere der't in protte
ynformaasje Ut te heljen fait. Om't dy ynformaasje goed Otwurke en analysearre wurde moat,
hawwe wy it Lektoraat Taalgebruik en Leren de opdracht ferliend am in beskriuwende
rapportaazje oer alle ophelle resultaten op te stellen. De rapportaazje jout Cis in goed byld fan
en ynsjoch yn de stan fan saken oangeande it Frysk yn it Onderwiis op dit stuit. Ek draacht it
by oan in goede tarieding fan in de twadde Taalplan Frysk-omloop (mei skoalbesiten yn
2020-21 en 2021-22), de mooglike wiziging fan de kearndoelen foar it Frysk, it
optimalisearjen fan it oanbod fan materialen, neiskoalling en begelieding. Dat draacht by oan
it doel dat skoallen yn it Fryske Taalgebiet, der't by de earste Taalplan Frysk-omloop fan
bliken die dat sy noch net alle kearndoelen foar it Frysk hellen, mear wurk fan it Frysk meitsje
moatte sadat sy nei uterlik trije Taalplan Frysk-sykly (2030) wol alle kearndoelen foar it Frysk
helje. It rapport wurdt yn july 2018 ferwachte en sil nei feststelling troch ek iepenbier
publisearre en mei jimme dield wurde.
Ek sille wy de gemeenten oangeande de Ontwikkelingen op it med fan it Frysk yn it Onderwiis
noch skriftlik ynformearje oer it Taalplan Frysk.

Stan fan saken Taalsurvey
Dernjonken is de Fryske Akademy dwaande mei de leste faze fan it Taalsurvey, it opleverjen
fan it einrapport oer de algemiene star' fan de Fryske taal. Dat kostet wat mear tiid as de
Akademy yn earste ynstansje rOsd hie; yn it brief fan 11 july 2017 dy't wy jimme stjoerd
hawwe, wurdt desimber 2017 neamd. Dat is mei in heal jier opskood nei 1 july 2018.
Sadree't de einrapportaazje oplevere is, sille wy jimme de utkomsten sa gau as mooglik
takomme litte.

Mear stappen nedich
De minister fan Ynlanske Saken folget de rol fan taalskipper mei belangstelling en is fan doel
am yn 2019 (em n fan it jier) in earste evaluaasje fan dy rol Otfiere te litten.11 Yn dit brief hawwe

11https://dingtiid.frl/wp-content/uploads/2018/02/Getekende-brief-aan-DINGtiid.pdf

•
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WY besocht in koart oersjoch te jaan fan de ferskate stappen dy't wy oan no ta set hawwe om
aktyf ynfolling oan de rol fan taalskipper te jaan. Fansels binne wy der noch net. Om better
hannen en fuotten te jaan oan de rol fan taalskipper binne wy sa as wy yn it begjin fan it brief
al oanjan hawwe, dwaande om yn oerlis mei it Ryk konkreet te meitsjen hoe't wy de rol fan
taalskipper fierder oppakke kinne. De taken en ferantwurdlikheden fan de taalskipper sille
dan ek in plak krije yn de nije BFTK. De rol fan de taalskipper by it stjoeren fan it Fryske
taalskCitsje is derby neffens de provinsje ek net beheind ta gemeenten en bestjoersorganen
lykas Wetterskip Fryslan allinne. Ek de rjochtbank en taalynsitituten en oare belutsenen by
de hjoeddeiske en de nije BFTK hawwe der bygelyks in plak yn.

Op grCin fan us fyzje, dat ek op de langere termyn de Fryske taal fan grutte wearde is yn in
Fryske nneartalige kontekst, wolle wy graach mear stjoere op gearwurking en op it
realisearjen fan ofspraken.

Foar no hoopje W dat wy jimme foldwaande ynformearre hawwe oer de rol fan de
taalskipper oant no ta.

DeputearrelVteaten fan Fryslan,

b-arsitterAl •

•
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