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Onderwerp : Sichtberensakkoart en stan fan saken sichtberens Frysk

Achte Steateleden,

Mel dit skriuwen ynformearje wy jim oer de stan fan saken oangeande de sichtberens fan it
Frysk. Op 11 novimber 2020 hawwe jimme moasje 2493 fan de FNP oannommen der't yn
pleite wurdt foar gruttere sichtberens fan it Frysk. Op 9 desimber 2020 is yn de Twadde
Keamer de moasje fan leden Van der Molen en De Vries om de sichtberens fan it Frysk en
de kommunikaasje yn it Frysk fuort te sterkjen unanym oannaam. Dit skriuwen is om jimme
op 'e hichte te bringen fan de fuortgong oant safier.

Op 16 febrewaris 2021 hawwe wy jimme oer dit polityk en bestjoerlik wichtige tema ek in
brief skreaun en tasein jimme yn novimber dat jier op 'e nij hjiroer te ynformearjen. Fanwege
de doe noch rinnende underhannelings oer it sluten fan in sichtberensakkoart mei it Ryk, is
dat ynformearjen Otsteld oant no ta.

Sichtberensakkoart
Yn de moasje fan Twadde Keamerleden stiet dat tusken provinsje en Ryk in
sichtberensakkoart sletten wurde moat. Wy binne bliid Jo ynformearje te kinnen dat dat
akkoart berikt is mei it Ryk. Meikoarten sil dat troch de minister fan Ynlanske Saken en de
Kommissaris fan de Kening formeel undertekene wurde. De ymplemintaasje fan it
sichtberensakkoart haldt yn dat de provinsje mear wurk makket fan de sichtberens fan it
Frysk. Dat is al rinnend belied (resultaat 56) en slut oan by de fyzje dy't DS yn maart 2021
oangeande de sichtberens feststeld hat. It akkoart is benammen in oanfolling op de rinnende
Bestjoersofspraak Fryske taal en kultuer, en omfettet ekstra ofspraken tusken Ryk en
provinsje wat de sichtberens fan it Frysk oanbelanget. Dat betsjut Cinder oare dat sawol Ryk
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as provinsje harren ynspanne foar Frysk- of twatalige bebuording yn Ryksgebouwen en by
de provinsjale (wetter)wegen, en dat it ministearje fan Ynlanske Saken en
Keninkryksrelaasjes ynset op bettere foarljochting wat it brOken fan Frysk yn
kommunikaasje-uterings oanbelanget. VVichtich Onderdiel fan dit akkoart is derby de ofspraak
om de kennis en kunde dy't wy hawwe oer meartalige oerheidskommunikaasje, te dielen mei
it Ryk. Mei as achterlizzende doelstelling om dit fanut de oerheden better yn de praktyk te
bringen. In oar punt fan belang is dat de ynwenners fan Fryslan, no as aparte doelgroep
opnaam binne yn de offisjele Rijksvertaalrichtlijnen.

Ynterne stall fan saken sichtberens Frysk
Op it stuit wurkje wy mei de VVurkgroep Yntern Taalbelied oan in oanskerpe taalbelied yn de
provinsjale organisaasje. Dat haldt Cinder oare yn dat yn alle fakatueres de twatalichheid fan
de provinsje oanjOn wurdt, en dat fan nije wurknimmers fereaske wurdt dat sy it Frysk op syn
minst ferstean kinne of dat sa gau mooglik leare. Dit jier sil in ynhelslach makke wurde mei
de besteande meiwurkers en geane wy troch mei it aktyf oanbieden fan kursussen Frysk. Yn
2021 binne der yntern in grut tat workshops halden oer de rot fan taal, op wurk- en priveege-
biet, om it bewustwezen by de amtlike organisaasje te fergrutsjen.

VVy sille as provinsje it goede foarbyld jaan wat Os taalbelied oanbelanget, ek oangeande de
sichtberens. As provinsje binne wy ommers ek Taalbringer. VVy binne mei de ferskate op-
jeften yn petear oer de ymplikaasjes en de doelstellings fan it akkoart op harren wurk. Dat kin
op it ProvinsjehOs sets weze, mar jildt ek foar de publike romte. Mel de folsleine organisaasje
wolle wy hjir de kommende tiid flinke stappen yn meitsje, en no't it sichtberensakkoart sluten
is binne wy dwaande om in pilotprojekt te Ontwikkeljen om it so gau mooglik yn de praktyk te
bringen. Op dy wize wurkje wy oan de ambysjes dy't jo Steaten feststeld hawwe om de
kommunikaasje yn en de sichtberens fan it Frysk te fergrutsjen, en om it Frysk in
fanselssprekkender plak te jaan.

Ta beskit
Boppesteande ambysjes geane de hiele organisaasje oan en der sille wy Os allegearre foar
ynsette moatte. Dat is in trochrinnend proses, mar sjoen de foarderingen oant safier
beskogje wy moasje 2493 as foldien.

VVy tidigjelderop jo hjirmei foldwaande ynformearre te hawwen.

Deputearr\e Steaten fan Fryslan,
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