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Onderwerp

: Steatefragen n.o.f. stan fan saken RUG Campus Fryslan

Achte hear Posthumus,
Jo skriftlike fragen op grOn fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 15
jannewaris 2020, beantwurdzje wy as neikomt.

Ynliedinq:
Yn it Friesch Dagblad fan 11 jannewaris 20201waard wiidweidich berjochte oer it felt dat de
Ryksuniversiteit fan Grins folle minder studinten oanlakt foar de Campus Fryslan as ferwachte. It totaal tal studinten fan alle learjierren is no 197, wylst 630 prognotisearre wie. Minder as
ientredde part. It nijs yn dy beide artikels wie dat de RUG wurket oan leger bystelde ferwachtings en ambysjes. En dat d6r fiks legere studinte-oantallen by hearre.
De FNP freget him Of hoe't him dat ferhaldt mei de Ofspra ken dy't der makke binne, ynklusyf
de finansiering (totaal € 17,83 miljoen). En oft by legere ambysjes en dus it net neikommen
fan de 6fspraken ek in nei Onderen bysteld budzjet heard, lykas oare subsidiearre ynstellings
ek wol koarte wurde as guon produkten' net (folslein) he/le of realisearre wurde.
Ta beslut freget de FNP him Of hoe't it komt mei de oantallen studinten dy't at Fryslan sels
komme. Dat oantal is noch tige leech (sawat 20, neffens Us ynformaasje), wylst Campus
Fryslan dochs foarsteld waard as d6 universiteitsfestiging fan Fryslan en dat d6r yn de
byldfoarming alle hope op festige wurde moast foar universiter OndenNiis yn Fryslan.
Fraach 1
Yn it hjirboppe oanhelle artikel yn it Friesch Dagblad seit de direkteur bedriuwsfiering fan
RUG Campus Fryslan dat der wurke wurdt `aan een update met naar beneden bijgestelde
verwachtingen en ambities'. Kloppet dy ynformaasje neffens it Kolleezje? Sa ja, wat is de
reaksje fan DS op dy utspraak? Is it Kolleezje it mei de FNP iens dat it net neikommen fan de
ofspraken konsekwinsjes hawwe moat foar de totaalfinansiering fan RUG Campus Fryslan?
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Antwurd fraach 1:
Deputearre Sander de Rouwe hat as portefOljehalder ut namme fan DS geregeld petearen
mei it bestjoer fan RUG Campus Fryslan. Derneist wurde wy twaris yn 't jier troch de wei fan
fuortgongsrapportaazjes fan RUG Campus fan de resultaten op `e hichte halden. Dy
fuortgongsrapportaazjes diele wy twaris yn 't jier mei Provinsjale Steaten.
Dat de prognoazen net helle wurde is al langer dudlik, lykas bliken docht Ot dy
fuortgongsrapportaazjes en de begeliedende brieven fan Cis kolleezje. Yn Os brief fan
17 desimber 2019 (nr. 01716411) oan PS neame wy dat yn 2020 de tuskenbalans opmakke
wurdt troch de wei fan in mienskiplik Cindersyk (RUG, de provinsje en de gemeente Ljouwert)
en dat de RUG Campus Fryslan frege is om in Plan fan Oanpak oer te lizzen der't yn oanjCin
wurdt hokker saken om in oare oanpak freegje en hokker saken, as dat nedich is, helpe om
de groei te ferhastigjen.
WY wolle net foarCitrinne op de Tuskenbalans en it Plan fan Oanpak fan RUG Campus
Fryslan en harren mooglike utstel oer it at as net bystellen fan de prognoazen. WY
ferwachtsje nei de simmer de dtkomsten fan dy tuskenbalans, der't ek it Plan fan Oanpak yn
meinommen wurdt, te Cintfangen en sille dy mei de RUG Campus Fryslan besprekke.
Fansels sille de Otkomsten dernei ek oan jimme foarlein wurde.

Fraach 2
Hoe ferhalde yn syn algemienens de reele Ontwikkeling fan de studinte-oantallen by RUG
Campus Fryslan har ta de subsydzje-betingsten en ofspraken dy't makke binne? Kloppet it
dat der by oare ynstellings dy't jild/subsydzje fan de provinsje krije ek sprake weze kin fan it
foar in part ynlaken fan de finansiering as in part fan de produkten' c.q. ofspraken net of net
foldwaande neikommen wurde? Wurde der ek yngeande petearen fierd mei de organisaasje
om ta ferbettering te kommen, om sa dochs de resultaten te heljen?
Antwurd fraach 2
Op basis fan de beskikking subsidiearret de provinsje de Cinrendabele top fan RUG Campus
Fryslan oant en mei 2023. Derfoar moat de RUG Campus Fryslan ien bachelor oplieding,
seis master/tracks (eksklusyf de alde UCF-1 masters) en alle jierren in ynstream fan 15
promovendy realisearje. De prognoazen oangeande studinte-oantallen binne yn it
Ontwikkelplan 2016 fan RUG Campus Fryslan dellein. Yn us brief fan 17 desimber 2019 oan
jimme, dy't by de fuortgongsrapportaazje foege is, is oanjun werom't der opCinthald Ontstien
is yn de Cintwikkeling fan opliedings en de reden fan in legere ynstream van studinten as
ferwachte. Deroer is geregeld kontakt tusken de provinsje en RUG Campus Fryslan. Yn dy
kontakten wurde ek de aksjes bepraat dy't de RUG Campus Fryslan Cindernimt om ien en
oar te ferhastigjen of it tat studinten te fergrutsjen.
As uteinlik net oan `e betingsten yn de beskikking foldien wurdt, dan kin dat gefolgen hawwe.
Wy wolle der net no al op foarhan mei sizze dat wy in part fan it subsydzje ynlOke as de
resultaten offalle. Yn syn algemienens is it koartsjen op subsydzjes ofhinklik fan de
betingsten yn in beskikking.
It universiter Cinderwiis, dat mei de RUG Campus Fryslan wer in stevich plak yn Fryslan hat,
soe nei ferwachting fan grutte wearde foar Cis Fryske ekonomy en wolfeart weze kinne. De
utkomsten fan de tuskenbalans yn 2020 kinne derta liede dat net allinne it subsydzje oan
RUG Campus Fryslan, mar ek de prognoazen Lilt 2016 Cinder de loep nommen wurde.
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Fraach 3
Hoe beoardielet it Kolleezje fan DS yn syn algemienens de promoasje fan de RUG fan de
festiging yn Ljouwert? Is it Kolleezje derfan op 'e hichte dat op in soad VWO-skoallen yn
Fryslan by de oersichten fan moo glike universiteiten yn Nederlan de festiging-Ljouwert fan
de RUG alhiel net neamd wurdt? En dat de RUG Campus Fry's/an mei oare wurden sa ek
hielendal net yn byld komt by moo glike Fryske studinten as takomstich studzjeplak?
Antwurd fraach 3
RUG Campus Fryslan ynformearret Cis oer de promoasje-aktiviteiten, 0.0. op vwo-skoallen yn
Fryslan. Dy wurde, wer't dat kin, troch de Provinsje stipe. Ut de fuortgongsrapportaazjes
docht bliken dat RUG Campus Fryslan mei in soad vwo-skoallen yn Fryslan kontakt hat en
ferskate wittenskips- en foarljochtingsaktiviteiten yn Ljouwert organisearret foar vwolearlingen en bern ut de heechste groepen yn it basisCmderwiis (Berne-universiteit). Mear
Fryske skoalbern as foarhinne komme sa mei de universiteit yn kontakt. Om't de
Ryksuniversiteit Grins sels, der't de RUG Campus Fryslan Cinderdiel fan is, folle mear
underlining hat mei it oanpriizgjen fan studzjes en studzjelokaasjes wolle wy Cis der fierder
net yn jaan. Nije opliedings yn in foar de universiteit nije sted, hawwe lykwols in oanrintiid
nedich foardat de stud intestream op gong komt. Us byld is dat dat by it meitsjen fan de
prognoazen net goed rusd is. Mei RUG Campus Fryslan fine wy it fan it grutste belang dat
oan de hege kwaliteitseasken fan it Cinderwiis gjin konsesjes dien wurde, dy't dus fan ynfloed
binne op de talittingseasken.

Fraach 4
Yn it artikel stiet dat der dit jier 10 nije ynstreamers Ut Fryslan wienen en ferline stOdzjejier 7.
Dat op in totaal fan 197 fan alle learjierren (8,6%). Klopje dy sifers? Yn de 2e Berap fan 2019
stie dat 'de doelwaarde van Friese studenten wordt dit jaar waarschijnlijk niet gehaald'.
Kloppet dat en sa ja, wat wie prognoaze en wat is de realiteit? Hoe beoardielet it Kolleezje
fan DS de sifers oangeande it oantal Fryske studinten yn relaasje ta de byldfoarming dat de
festiging RUG Campus Fryslan no einlings foar in trochbraak soargje soe foar it tekoart oan
universiter finderwiis yn Fryslan?
Antwurd fraach 4
Lykas jo yn Cis brief fan 17 desimber 2019 sjen kinne, giet it hjir om 17 Fryske studinten, fan
de mei-inoar 77 studinten dy't de bachelor oplieding Global Responsibility and Leadership
folgje. Foar dy oplieding kinne Fryske studinten fan de provinsje in temjittekomming yn it
kolleezjejild krije, dat om de ynstream te stimulearjen. Yn 't earstoan waard der in twa kear
sa grut tal Fryske bachelorstudinten ferwachte. Dizze legere oantallen strike lykwols mei de
legere totaalynstream.
Yn de RUG Campus Fryslan masterprogramma's/tracks komme 9 fan de 55 studinten Cit
Fryslan (fan de oare programma's, Watertechnologie en Master Environmental & Energy
Management, wurdt dat net registrearre).
Mel-inoar komme dus 26 fan de 132 studinten yn de programma's der't dat byhalden wurdt
Cit Fryslan (19,7%).
Mel it each op in gruttere ynstream fan Fryske studinten rjochting it WO, by foarkar yn
Fryslan, sjogge wy graach dat it tat Fryske studinten, yn de bachelor likegoed as de
master/tracks omheech giet. De RUG Campus Fryslan docht at ekstra ynspannings om dat
mooglik te meitsjen. Lykas earder at oanjCin is hawwe nije opliedings in oanrintiid nedich.
Studinten beslute Citeinlik sets wer't se hinne geane.
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Fraach 5
Is it Kolleezje it mei de FNP lens dat de RUG holden wurde moat oan de Ofspraak dat
Campus Fryslan foar finansjeel risiko fan de RUG minimaal 15 jier yn Ljouwert bliuwe moat?
En dat fan ekstra bekostiging, op hokfoar wize dan ek, gjin sprake weze kin?
Antwurd fraach 5
It kolleezje stiet noch hieltyd efter dy ofspraak en hopet dat RUG Campus Fryslan sels folle
langer as op syn minst 15 jier yn Fryslan bliuwt, sadat universiter Onderwiis en Ondersyk wer
in fanselssprekkend Onderdiel wurde fan it Onderwiis- en kennisoanbod yn Os Provinsje en ek
nasjonaal en ynternasjonaal Ondersyksjild nei RUG Campus Fryslan, dus Fryslan, streame
sil. Wat de bekostiging oanbelanget, wolle wy der noch de klam oplizze dat yn de beskikking
oanjOn stiet dat de RUG it finansjele risiko draacht, wannear't der sprake is fan in legere
ynstream fan studinten. Oant no ta is der in Onderbesteging en is der dus minder oan
foarskotten Otbetelle as yn de beskikking oanjun stiet. Yn de beskikking is festlein dat de
RUG nei 6frin fan de subsydzjeperioade it Onderwiis foar eigen rekken trochset.
Mel rju achtinge,
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