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Fan: Jongfryske Mienskip 
Chris van Hes 
Postbus 123 
8440 AC It Hearrenfean 

 
Datum: 8 april 2016 
 
Oan: Kolleezje fan Deputearre Steaten en fraksjes Provinsjale Steaten  
 Postbus 20120 
 8900 HM Ljouwert 
 
Oanbelangjend: fêstigingslokaasje (nije) regionale omrop 
 
Rju achte Deputearren, 

Op 1 jannewaris 2017 sil Omrop Fryslân net mear Omrop Fryslân wêze. De Omrop sil op dy dei mei 
RTV Drenthe en RTV Noord gear.1 Nei it debat - en beslút - oer de nije mediawet is it dúdlik dat 
Omrop Fryslân opskaald wurdt yn in saneamd 'cluster Noord' . In stikmannich fraksjes yn de Earste 
Keamer hawwe de hjitste kastanjes noch út it fjoer helle wat it Frysk oangiet. Sy hawwe yn 
mearderheid foar in moasje stimd ta oprjochting fan in Fryske Mediaried.2 Dêrmei soe it Frysk 'feilich' 
steld wêze moatte. Mar is dat sa? 

No’t de diskusje oer it wol as net selsstannich fuortbestean fan Omrop Fryslân west hat, tsjinnet him 
neffens ús in nije diskusje oan. Wat sil de lokaasje fan haadredaksje, haadkantoar en studio wurde 
fan de nije regionale stjoerder? Yn de eagen fan de feriening Jongfryske mienskip kin dat mar ien plak 
wêze: Ljouwert.  

Op grûn fan de neikommende arguminten soe allinne yn Ljouwert de takomstige stjoerder op syn 
plak wêze: 

• Yn it foarste plak omdat de Friezen in erkende nasjonale minderheid binne. In stjoerder fan 
in erkende nasjonale minderheid kin net fan 'frjemde grûn' stjoere. Dan soe de publike 
omrop fan 'Nederland 1-2-3' krekt likegoed út Dútslân wei stjoere kinne. 

• Dêrby is it Frysk de twadde rykstaal, it Frysk heart by - en yn - Fryslân. Yn Fryslân is in grut 
ferskaat oan dialekten en aksinten dy’t by de Omrop alle romte krigen. Omrop Fryslân hat 
him ek altyd posityf hâlden tsjinoer oare  taalfarianten lykas it Stellingwarfs en it Bilts. 
Dêrtroch  binne ek de talen en dialekten út Grinslân en Drinte by in nije Omrop-stjoerder yn 
Ljouwert yn feilige hannen.  

• Mei de Ljouwerter Krante en it Friesch Dagblad wurdt der al in protte dien op it mêd fan 
media yn ús haadstêd. It grutste part fan de oandielhâlders fan de NDC Mediagroep is Frysk.3 
Ljouwert soe, troch it behâld fan de takomstige regiostjoerder, de mediastêd fan de trije 
noardlike provinsjes wurde.  

• De Friezen wolle fia de Provinsje in grutte jildbydrage takenne oan Omrop Fryslân. 

Oarsom binne der al resinte foarbylden dat troch opskaling fan organisaasjes nei bûten de provinsje  
it behâld fan de Fryske eigenheid (taal en kultuer) net by oaren yn feilige hannen binne: 

• De opskaling fan de polysje late ta in soad (taal)argewaasje fan ús ynwenners,

                                                           
1 http://www.omropfryslan.nl/nijs/omrop-fryslan-net-langer-selsstannich-yn-2017  
2 http://www.omropfryslan.nl/nijs/fryske-mediaried-ek-yn-e-wet-festlizze  
3 http://fd.nl/ondernemen/1108236/aandelen-ndc-mediagroep-in-handen-ideele-stichting  
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• It ferbieden fan de Fryske taal by de telefonisten fan de Belestingstsjinst en it UWV,4 
• Strideraasje oer it brûken fan it Frysk yn ’e rjochtbank,5 
• It âldste suvelmerk fan Nederlân, “Friesche vlag”, waard troch kommersjele opskaling oan de 

kant skood troch Friesland Campina.6 

Wy dogge dêrom mei klam in berop op jim – it kolleezje fan Deputearre Steaten -  om der dan ek 
alles oan te dwaan om de fêstigingslokaasje fan de nije Omrop-stjoerder feilich te stellen yn Ljouwert 
as takomstige mediastêd fan it saneamde kluster Noard. 

Wy binne ta dizze brief kaam tidens ús bestjoersgearkomste fan 8 april, om’t wy soarch hawwe oer 
de ûntwikkelingen op it mêd fan behâld kulturele en regionale eigenheid yn it takomstige kluster 
Noard. Wy binne ree om ien en oar yn in gearkomste mei jim fierder ta te ljochtsjen.  

 
Mei freonlike groetnisse, 
Ut namme  fan it bestjoer fan de Jongfryske Mienskip, 

 
Chris van Hes 
Foarsitter Jongfryske Mienskip 

                                                           
4 http://www.lc.nl/friesland/Gebruik-Fries-ook-bij-helpdesk-UWV-taboe-21219767.html  
5 http://www.omropfryslan.nl/nijs/krityk-op-minister-oer-fryske-taal-yn-rjochtbank  
6 http://www.frieschevlag.nl/langlekker/  
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