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: Beantwurding skriftlike fragen oer de relaasje Fryske Akademy-KNAW
en nije liearringsoerienkomst

Achte frou De Jong,
Jo skriftlike fragen op grOn fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 8 oktober,
beantwurdzje wy as neikomt.
Jo binne de fragen Citeinset mei de neikommende ynlieding:
De FNP-fraksje hat begrepen dat de KNAW, sCinder de derta fereaske ynstimming fan de
provinsje Fryslan, iensidich besletten hat dat de FA net mear Onderdiel is fan har
ynstitutebestel. Tat fan saken wize der op. Sa hat it KNAW-bestjoer yn 2018 bygelyks op
eigen gesach besletten om de FA bOten de Portfolio-operatie' foar de evaluaasje fan alle
NWO- en KNAW-ynstituten te halden . Fierder Ontbrekt de FA yn de Organisatiestructuur
lnstituten' en yn harren organogram en de FA Ontbrekt no ek al - yn tsjinstelling ta it
Rathenau-ynstitut - yn de KNAW-Jierrekken 2018, dy't op 'e webside fan de KNAW te finen
is. Dat hat nea sa west. Derneist is op dit stuit sprake fan in opset (konsept) fan in nije
liearring tusken de FA en de KNAW, dy't nei alle gedachten fikse konsekwinsjes hawwe sit
foar de Fryske Akademy. Dy steane ek ferwurde yn art 5.2 sub 2 fan de nije BFTK. De FNP
freget him of oft de FA mei in feroare liearring ek noch rjocht hat op de fasiliteiten fan de
KNAW dy't der no ek binne (of in lykweardich oanbod), oft it op minimaal deselde wize
trochgean kin mei ynternasjonale aktiviteiten, oft de tagong ta nasjonale en ynternasjonale
wittenskiplike subsydzjekanalen yn stan bliuwt, de fisitaasjes, de husfestingsjilden
(oanfoljend oan de lumpsum) en in minimaal likense status yn de wittenskipswrald. Dy saken
binne foar de FNP-Steatefraksje reden foar in tal fragen.
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Fraach 1:
Kloppet it dat de FA troch de KNAW formeel en/of de facto net mear behannele wurdt as
KNAW ynstitut? As dat sa is, binne jim ree de KNAW der op oan te sprekken?
Antwurd fraach 1:
De facto klopt dat en wurdt de FA no behannele as in oan de KNAW liearre ynstitCit. Om reden fan de troch de Twadde Keamer ynstelde portfolio-evaluaasje en it ta star) kommen fan
de nije Bestjoersofspraak Fryske taal en kultuer is de liearring tusken de FA en de KNAW
Underwerp fan oerlis. In PS-Citstel oer de Fryske Akademy hawwe wy de agindakommisje op
25 septimber oankundige mei brief 01699413, mei it fersyk dat foar 18 desimber te agindearjen. Yn dat Citstel geane wy wiidweidich op de achtergrOn en details fan jo fragen yn. Nei
oanlieding fan it steatebesICA moat it karbrief fan de FA ek noch oanpast wurde en neffens
kest 31 hawwe provinsje en KNAW der in formele rol yn.

Fraach 2:
Is de provinsje akkoart gongen me/ in feroaring fan de liearring, hat DS eksplisyt tastimming
Kin? Sa net, hoe kin it dan dat neffens de Jierrekken 2018 fan de FA (side 13) al sprake
weze soe fan in `Genomen besluit'. Om dit be gripe te kinnen, soene wy graach de tekst fan
dy nije Liearingsoerienkomst krije, en hearre hokker oerlis, diskusje en 6fwagings oer de
belangen foar en tsjin foar de Fryske Akademy as der west ha binnen de FA-organisaasje
oer dat "Genomen besluit".
Antwurd fraach 2:
Nee. De alinea (op side 12) der't jo nei ferwize stelt "Dat besluit vergt nog in stemming door
de provincie" mar it ofsluten fan de liearringsoerienkomst is it foech fan de FA en de KNAW
sels. De provinsje Fryslan en it ministearje fan OCW befestigje wol de liearringsfoarm yn de
BFTK as boppelizzende 6fspraak. By it Cinder antwurd 1 oankundige PS-Citstel sil de
relevante achtergrOnformaasje sitte art jo om freegje, Cis stanpunt en de mooglike
alternativen. Dy krije jo op tige koarte termyn tastjoerd.

Fraach 3:
Wat binne de konkrete gefolgen fan in feroaring fan de Liearringsoerienkomst, werby't de FA
net mear it Rjocht' hawwe soe op de fasiliteiten fan de KNAW, mar der in berop' op dwaan
kin? Kin it Kolleezje fierder in utputtende list meitsje en oan Os tastjoere watfoar fasiliteiten
de FA op dit stuit, as KNAW-ynstitat genietet? Hokker garansjes kin it Kolleezje us jaan dat
de FA, as it net mear in KNAW-ynstitat as sadanich weze soe, dochs op in oare wize
deselde statuer en mooglikheden hawwe kin om dochs (noch) in berop dwaan te kinnen op
nasjonale en/of yntemasjonale subsydzjes en fernsen? Op hokker wize krekt soe dat syn
gerak krije moatte?
Antwurd fraach 3:
It antwurd op dy fragen fine jo ek yn it Cinder antwurd 1 oankundige PS-Citstel.

Fraach 4:
As it neffens it Kolleezje sa is, dat in nije tekst fan de liearringsoerienkomst mooglik dochs
gjin gefolgen hawwe sil foar de Fryske Akademy, werom kin de besteande tekst dan net
hanthavene wurde? Graach in taljochting.
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Antwurd fraach 4:
It antwurd op dy fragen fine jo ek yn it Cinder antwurd 1 oankundige PS-Citstel.

Fraach 5:
By de FA is ek Mercator Cinderbrocht, in yntemasjonaal en respektearre Ondersykssintrum
nei meartaligens. Hokker garansjes kinne DS jaan dat dat ynstitat troch in eventuele
feroaring fan de liearringsoerienkomst (a) gewoan yn Ljouwert bliuwe kin, (b) mei minimaal
deselde fasilitearring fierder kin en (c) Cinder de wjukken fan de FA syn wurk kontinuearje
kin?
Antwurd fraach 5:
Yn de nij te ferwachten situaasje sil der neat feroarje oangeande hOsfesting, fasilitearring en
ynhaldlike wurksumheden fan Mercator. Boppedat hat de provinsje in separate
subsydzjerelaasje en ynhaldlike ofspraken mei Mercator.

Mei rju achtinge,

Deputiarre Steaten fan Fryslan,

FOk, foar

R.E. BouiCis - Fie

boar dizzbldrs.

MBA MCM, sekretaris

t, leico-iei(retaris
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