
Provinsjale Steaten
Steatefraksje FNP
Of. frou C. de Jong
Postbus 20120
8900 HM LJOUWERT

Ljouwert, 2 july 2019
Ferstjoerd, U juu 201!.

provinsje fryslan
provincie fryslan

postbus 20120

8900 hm leeuwarden

tweebaksmarkt 52

(058) 292 59 25

www.fryslan.frl

provincie@fryslan.frl

www.twitter.com/proyfryslan

Os merkteken : 01678199
Ofd/Opjefte : Frysk kapitaal
Opsteld troch : E. Duijff / (058) 292 51 94 of fryskkapitaal@fryslan.frl
Jo merkteken : Skriftlike fragen resinte untjouwings Omrop Fryslan
Taheakke(n) •

Onderwerp : Beantwurding skriftlike fragen oer Ontjouwings by Omrop Fryslan

Achte frou De Jong,

Jo skriftlike fragen op grCin fan 'Kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 13 juny
2019 beantwurdzje wy as neikomt.

Jo ynlieding:
De FNP hat op wurkbesite west by Omrop Fryslan. Der binne in tal resinte Ontjouwings by de
Omrop der't wy fragen oer havvwe oan it Kolleezje.
Yn it foarste plak hat de FNP-fraksje femommen dat it tige dreech is om goed kwalifisearre
sjoemalisten te finen dy't de Fryske taal ek goed machtich binne.
Wy hawwe fierder it sinjaal krigen dat de werkenning fan teksten yn it Frysk troch Google en
oare sykmasines net optimaal is c. q. foar ferbettering fetber is. Derom is Omrop Fryslan
needsake om titels fan fideo's op yntemet yn it Nederla risk te foarsjen. Mar dat jildt fansels
ek foar teksten en filmkes fan oare organisaasjes, bedriuwen en privee-persoanen.
As 'este binne by it Ryk plannen om tal fan saken oangeande de publike omrop te feroarjen,
bygelyks oangeande reklame, atstjoerings fan regionale omroppen op de lanlike stjoerder
NL3 ensfh.

Fraach 1:
1. Binne jim op 'e hichte fan it feit dat kwalifisearre sjoemalisten dy't it Frysk yn 'e macht
havvwe sa dreech te finen binne? Is DS ek fan doel om prikken yn it wurk te stellen om de
besteande skoallen foar sjoemalistyk oan te fiterjen om in oantal modules Frysk yn it
lespakket op te nimmen? Of om in eigen HBU-oplieding yn Fryslan te inisjearjen om sa yn it
ferlet te foarsjen? Sjocht it Kolleezje derby mooglikheden om derby oan te sluten op ien fan
de bepalingen yn it Hanfest foar Regionale- of Minderheidstalen, nammentlik om in oplieding
te hawwen foar sjoemalisten yn de minderheidstaal?
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Antwurd fraach 1:
Ja, derfan binne wy op de hichte. Dy sinjalen hawwe wy fan ferskate media-organisaasjes
krigen lykas Omrop Fryslan, de Leeuwarder Courant en it Friesch Dagblad. Wy binne fan
betinken dat de taalfeardigens fan it personiel yn it foarste plak in ferantwurd likens fan de
redaksjes is, mar wy binne ree om mei te tinken. Wy sykje lykwols de oplossing net yn it
oanpassen fan de oplieding foar sjoernalistyk, mar (yn oerlis mei de redaksjes) wol yn it
stypjen fan (neiskoallings)kursussen foar sjoernalisten dy't yn Fryslan oan it wurk binne. In
Otstel derfoar wurdt troch Os taret en by de beslutfoarming oer nij taalbelied oan Provinsjale
Steaten foarlein. Sat it no liket sil dat weze yn it earste fearnsjier fan 2020.

It [Kest yn it Europeesk Hanfest dat hjir op fan tapassing is (11 g. de opleiding van joumalis-
ten en andere medewerkers voor media die een regionale taal of taal van een minderheid
gebruiken, te ondersteunen), is in maatregel dy't net troch Nederlan Underskreaun is.
Sadwaande dat wy in alternative oplossing kieze wolle. Sa'n foarbyld hat wol oanlieding foar
Os west om yn de BFTK de 6fspraak Cinder 1.11 op te nimmenl.

2. Hokker mooglikheden sjocht it Kolleezje om Google en oare sykmasine-bedriuwen der ta
oer te heljen om de fynberheid fan websiden en teksten yn it Frysk te ferbetterjen?

Antwurd fraach 2:
Dit is net ienriedich yn te regeljen. It prinsipe by sykopdrachten yn sykmasines lykas dy fan
Google is dat der in webside yn deselde taal as it sykwurd opsocht wurdt. Neifraach by it
Ljouwerter online marketingburo Pixl, dy't resint in sykwurde-Cindersyk utfierd hat, leart dat in
soad Friezen Nederlanske trefwurden ynfiere yn in sykmasine. Dermei wurde sy troch de
sykmasine automatysk trochferwiisd nei in Nederlansktalige webside. Wol is it — mar dat is
foar eltse webside wer oars — Cinder de motorkape fan in webside mooglik om yn te regeljen
dat in spesifyk Nederlansk trefwurd nei in Frysktalige webside trochferwiist, dat hat mei
techniken foar taalfoarkar op in webside te meitsjen.

3. Yn hoe fier is de provinsje Fryslan heard troch it Ryk by de resinte plannen foar it
(rtstjoeren fan programma's fan regionale stjoerders op NL3 en it skrassen fan reklame op de
publike stjoerders? Binne jim fan doe/ om it Ryk te Walden oan it Otgongspunt dat Omrop
Fryslan in alsidich en folsleine pro grammearring yn it Frysk oan de harkers en sjoggers yn
Fryslan oanbiede kin? Mei oare wurden, dat in eventuele weromgong yn reklame-ynkomsten
kompinsearre wurdt troch it Ryk om de programmearring te boargjen?

Antwurd fraach 3:
Wy binne net oer dy plan nen rieplachte. Op 14 juny II. hat de minister de saneamde
`visiebrief toekomst publieke omroepbestel' nei de Twadde Keamer stjoerd. Fanut it
ministearje is oanjOn dat dit yn begjinsel goed nijs is foar de regionale omroppen en dermei
ek Omrop Fryslan. De eleminten CA dy fyzjebrief sille lykwols noch neier Otwurke wurde

1 1.11 Oanslutend op de no jildende Nederlanske wetjouwing wurdt troch de provinsje Fryslan yn de perioade fan dizze

bestjoersofspraak yn kaart brocht hokker no noch net offisjeel ratifisearre kesten yn it Europeesk Hanfest op grim fan de
praktyk fan hjoed-de-dei yn de rintiid fan de bestjoersofspraak mooglik ratifisearre wurde kinne soenen. It iitgongspunt
derby is om op grim fan mooglike tafoege wearde fan net-ratifisearre kesten en de besteande praktyk dochs beskate
maatregels dy't in dudlike mearwearde hawwe, yn in nije bestjoersofspraak opnimme te kinnen. Fierdere ratifikaasje fan
noch net troch it Ryk ratifisearre kesten yn it Hanfest is dan ek net itjinge dat dermei neistribbe wurdt.
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moatte, dus is der konkreet noch net oan te jaan wat de plannen betsjutte sille. De ofspraken
oer Omrop Fryslan dy't festlein binne yn Haadstik 4 (Media) fan de BFTK binne troch it Ryk
en de provinsje underskreaun. VVy sille it Ryk oan dy ofspraken halde, mar hawwe ek gjin
inkeld sinjaal dat it Crtgongspunt fan in folsleine en alsidige Frysktalige programmearring yn
gefaar is.

Mei rju achtinge,

Deputearre Steaten fan Fryslan,

R.E.,BOuiu_5_,Rit5Tnersma, MBA MOM, sekretaris
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