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Onderwerp : Beantwurding skriftlike fragen oer undertiteling rieds- en PS-
Otstjoeringen

Achte frou ,

Jo skriftlike fragen op grun fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 8
jannewaris 2020 beantwurdzje wy as neikomt.

Ynlieding:
De Europeeske Uny hat yn 2016 rjochtlinen (1) oannaam om ynformaasje en tsjinsten fan de
oerheid foar elkenien tagonkliker te krijen. De steatssiktaris Raymond Knops (Ynlanske
Saken) hat de EU-rjochtline omset yn in beslut fan it Ryksre gear (2). Konsekwinsje is dat 6.0.
rieds- en PS gearkomsten op webs/den tenei Ondertitele wurde moatte. Yngongsdatum is 23
sept 2020. De Ondertiteling hoecht net live, it fideoferslach mei nei de tfid Ondertitele wurde.
Lytse oerheden meie ofsjen fan Onderdielen fan de nije regels fan it Ryk as dit in
`onevenredige last' meibringt.

Fryske gemeenten wrakselje no mei de tapassing fan dizze regels yn ferban mei it
Cindertiteljen fan sprutsen Frysk (3).

Wet Gebrilk Fryske Taal
Op gran fan de Wet Gebruk Fryske Taal yngien per 1 jan 2014 (4) hat elk it rjocht om Frysk
te praten, en moat al/es wat yn it Frysk sein wurdt yn in gearkomste fan in oerheidsorgaan yn
Fryslan (gemeenteried, PS, Wetterskip) ek yn it Frysk yn it ferslach komme (5).
De wet hat it allinnich oer it Frysk. Foar de streektalen lykas Bildtsk en Stellingwarfs /
Nedersaksysk is dit alle gear net regele.

- 1 / 4 - merkteken: 01732375



provinsje fryslan <rd
provincie fryslan ip rimml

(1) RichtIlln (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Road van 26 oktober 2016 inzake
de toegankelijkheid van de websites en mobiele app//cat/es van overheidsinstanties (PbEU
2016, L 327)

(2) Staatsblad 2018-141 Besluit van 3 mei 2018, houdende tijdelijke regels betreffende de
toe gankelijkheid van de websites en mobiele app//cat/es van overheidsinstan ties (Tildelijk
besluit digitale toegankelijkheid overheid)

(3) Friesch Dogblad 24 okt, 28 des 2019 en LC 4 fan 2020
(4) Wet van 2 oktober 2013, houdende regels met betrekking tot het gebruik van de Friese tool in

het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese tool)
(5) Wet gebruik Friese taal, artikel 9 lid 2

Fraach 1:
Hoe tinkt it Kolleezje foar de frege Cindertiteling te kommen ta in oplossing dy't foldocht oan
de easken fan de Wet Gebrerk Fryske Taal en dy't rjocht docht oan alle sprutsen ta/en?

Antwurd fraach 1:
As Kolleezje fine wy dat offisjele wet- en regeljouwing yn Fryslan ek foar it Frysk as offisjele
taal fan tapassing is. Yn dy sin wolle wy dus ek komme ta in oplossing dy't deroan foldocht,
al hawwe wy dat noch net yn syn hiele hear en fear yn byld. Derby meitsje wy wol it
Onderskied tusken it Frysk en it Nederlansk as offisjele talen yn de provinsje Fryslan (Wet
gebruk Frysk taal kest 2) en de Fryske streektalen. Dy hawwe in oare juridyske status en
sadwaande is dit net op de Fryske streektalen fan tapassing. Boppedat is Cindertiteling in foar
de han lizzende wize om ynfolling te jaan oan de neamde ferplichting, mar net de iennige.
Troch it oanbieden fan in folweardich tagonklik alternatyf kin ek oan de ferplichting foldien
wurde. It beslut hat stevige konsekwinsjes, werby't wy as provinsje Fryslan ferantwurdlik
binne foar Os eigen tagonklikheid en Otstjoeringen en Cis ek ferantwurdlik fiele foar it Frysk yn
algemiene sin. Fanut dy ferantwurdlikheid wei sille wy Cis rol dan ek oppakke. Dat wol lykwols
net sizze dat de oare oerheden yn Fryslan net in eigen ferantwurdlikheid hawwe. Binnen de
gearwurking fan Fryske griffiers is dit Cinderwerp al faker besprutsen en witte de gemeenten
fan dy ferantwurdlikheid of.

Fraach 2:
Hoe sit it neffens it Kolleezje yn relaasje ta de Wet krekt juridysk mei skriftlik Frysk /
undertitels yn in fideoferslach as formele delslach fan de rieds- of PS gearkomsten? Binne
de rjochten fan de yndividuele Frysksprekker as lid fan in erkende nasjonale minderheid yn
NL hjirby ek noch fan belang?

Antwurd fraach 2:
Lykas by antwurd 1 oanjCin, binne wy dit yn syn hiele hear en fear yn kaart oan it bringen. Ek
yn juridyske sin. Utgongspunt is yndied dat wat yn it Frysk sein wurdt ek yn it Frysk
notulearre wurde sil (Wgft kest 9.2). Dat Citgongspunt achtsje wy op dit stuit ek foar de
Cindertiteling fan tapassing.

Fraach 3:
De Provinsje hat in steand belied en budzjet om de Cintwikkeling fan technyske dig/tale
helpmiddels foar it Frysk te befoarderjen. Der is ek mei pro vinsjaal jild in Fryske
spraakwerkenningsoftware Cintwikkele by de Fryske Akademy (dy't ek me/it Bildsk en op
termyn mei it Stellingwarfs/Nedersaksysk at de fuotten kin). Neffens ynformaasje soe in
systeem faaks noch foar de simmer 2020 operasjoneel makke wurde kinne. Is it Kolleezje
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ree om at it neamde budzjet de trochantwikkeling fan de spraakwerkenning te stimulearjen
foar gebrilk by de frege undertitelingen?

Antwurd fraach 3:
De realiteit derfan is frijwat kompleks. Neffens de Fryske Akademy hat der gjin kontakt west
oer dit stik fan saken, dat miskien is it untstiene byld fan de realisearbere tapassings net
alhiel neffens de besteande situaasje en mooglikheden.
De Fryske Akademy hat yn de mande mei de Radboud Universiteit fan Nimwegen in
twatalige spraak- en sprekkerwerkenner Cintwikkele Cinder de namme FAME! (Frisian Audio
Mining Enterprise, rintiid: 2015-2018, https://fame.frI). Dat is brukt foar it Cintsluten fan it
Omrop Fryslan argyf, wermert fluch en handich aide radioutstjoerings weromfun wurde
kinne. De finansiering derfoar kaam fan it NWO (Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek). Yndirekt ek fan de provinsje Fryslan troch ynset fan lump
sum fan de Fryske Akademy en it ynsetten fan ekspertize en databestannen dy't yn de rin
fan jierren opboud binne. Neifraach by de Fryske Akademy lead lykwols dat it mooglik weze
soe om wat te untwikkeljen dat yn in earste ferlet foarsjocht by it undertiteljen fan de
riedsgearkomsten, al sitte der heakken en oezen oan. Fierder jildt dat fan it
beliedsCinderwerp tligitale taalhelpmiddels foar it Frysk' Cit ynset wurdt op de Cintwikkeling fan
in breed en fergees tapasbere database foar it sprutsen Frysk. Sa wurdt der wurke oan de
ymplemintaasje fan it Frysk yn de database Mozilla Common Voice. It kolleezje is ree om fan
it neamde budzjet ut te ynvestearjen yn spraaktechnology foar it Frysk, salang't dat tagonklik,
breed tapasber en takomstbestindich is.

Fraach 4:
Der is ek in apart budzjet binnen it provinsjale taalbelied fan 5 ton foar stipe oan gemeenten
by de ymplemintaasje fan harren Frysk taalbelied. Kin dit ek ynset wurde foar de frege
Fryske undertiteling fan riedsferslaggen?

Antwurd fraach 4:
Nei alle gedachten ferwize jo nei de regeling Mel-inoar foar it Frysk, bedoeld om gemeenten
te stypjen yn harren taalbelied. It budzjet bestiet foar 2018, 2019 en 2020 ut €150.000 per
jier (€450.000 yn totaal). Dat betsjut dat der dit jier noch €150.000 beskikber is foar plannen
fan gemeenten op it med fan taalbelied. Soene gemeenten dit budzjet besteegje wolle oan
Fryske Cindertiteling fan riedsgearkomsten, dan stiet Cis kolleezje der iepen foar. Yn Cis
kontakten mei gemeenten oer taalbelied sille wy harren ek op dy mooglikheid wize.

Fraach 5:
Wolle Jo ek it Ryk oansprekke op de omsetting fan de Europeeske rjochtline spesifyk yn
relaasje ta de easken fan de Wet Gebrak Fryske Taal 2014? Wolle jo dan ek in finansjele
bydrage fan it Ryk bepleitsje foar spesifike helpmiddels foar in lagonklike oerheid' te braken
yn de Twadde Rykstaal?

Antwurd fraach 5:
It Ryk is op 'e hichte fan de spesifike oandacht dy't it Frysk freget yn de Cindertiteling fan
rieds- en Steategearkomsten. Op dit stuit is noch net krekt dudlik hoe fier't de untwikkeling
fan de technyske mooglikheden is (sjoch fraach 3) en wat de (ekstra) kosten weze kinne
soene fan fierdere Cintwikkeling. Sa gau as der mear dudlikens is oer eventuele kosten, sille
wy ek besjen oft in berop dien wurde moat op it Ryk.
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Fraach 6:
Op dit stuit left in rommelich ferskaat fan oanpak fan de Fryske Ondertiteling by de
gemeenten op de loer. Lykas ek by de Fryske plaknammen bard is. Utfiering fan wetlike
easken oangeande it Frysk kin net oerlitten wurde oan de goede wil fan in oanbieder of de
tafallige beskikberheid fan in Frysktalich personielslid. Soks heart yn it Pro gramma fan
Easken foar de frege andertitelingstsjinsten boarge te wurden. Kinne wy neffens it Kolleezje
ek ta op in generike regeling foar hiel Fryslan? Binne Jo ek ree om as Taalskipper dit by de
gemeenten te befoarderjen en harren fan korrekte ynformaasje oer dit anderwerp te
foarsjen?

Antwurd fraach 6:
It moaiste soe yndied weze as der in generike regeling foar Fryslan komt. Lykas earder sein
is der oerlis oer binnen de kring fan Fryske griffiers en hoopje wy dat de gemeenten safolle
mooglik ta deselde oanpak komme. Dat wolle wy as Taalskipper wis wol stimulearje. Oan de
oare kant is it ek de ferantwurdlikheid fan de Fryske gemeenten sels en hawwe guon
gemeenten al stappen foar harsels Cindernaam.

Mei rju achtinge,

DeputearrO Vteaten fan Fryslan,

drs

R.E. lakyu'[us'-Rietersma, MBA MOM, sekretaris
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