
Fryslân hat rjocht op in eigen selsstannige radio- en tillevyzje-omrop 

It binne ûnwisse tiden foar Omrop Fryslân, de iennichste regionale omrop fan Nederlân dy’t 
net yn it Nederlânsk útstjoert, mar yn de twadde rykstaal, it Frysk. De omrop is bot oan it 
besunigjen. Fertroude programma’s as Boppeslach,  K-rûte en Muzyk Maskelyn binne 
ferdwûn en ek hat de omrop al tsientallen banen skrasse moatten. De omrop hat dizze 
maatregels nommen om finansjeel oerlibje te kinnen.  It EBLT is der dan ek goed oer te 
sprekken dat Provinsjale Steaten koartlyn besletten hawwe om de omrop yn 2014 op 
projektbasis te stypjen. Dat jout de omrop de mooglikheid om programma’s te meitsjen dy’t 
oars net makke wurde kinne.  
 
Op dizze wize bliuwt  – yn alle gefallen tydlik –  in finansjele relaasje bestean tusken de 
provinsje en de omrop. Dat is wichtich, want op 1 jannewaris 2014 giet de reguliere 
finansiering fan en de ferantwurdlikheid foar de omrop oer fan de Provinsje Fryslân nei it 
Ministearje fan OC en W. De troch de provinsje bepleite selsstannige posysje fan Omrop 
Fryslân komt hjirtroch yn gefaar. It EBLT makket him soargen oer dizze oerheveling, want út 
de plannen fan it ministearje mei de regionale omroppen en Omrop Fryslân yn it bysûnder 
sprekt net folle leafde. 
 
Omrop Fryslân soe mei yngong fan 2017 nochris 1,7 miljoen euro besunigje moatte. 
Reorganisaasje fan de regionale omroppen, ynklusyf Omrop Fryslân, is neffens ferantwurdlik 
steatssekretaris Sander Dekker in reële mooglikheid om stevich te besunigjen. Der 
sirkulearje op dit stuit twa senario’s foar sa’n  reorganisaasje. Yn it earste senario soe Omrop 
Fryslân mei de oare regionale omroppen opgean moatte yn de nasjonale omrop NPO. Yn it 
twadde senario, dat in suggestje is fan it ferbân fan regionale omroppen ROOS, soe Omrop 
Fryslân fusearje of yn alle gefallen fiergeand gearwurkje moatte mei de noardlike omroppen 
RTV Noord en RTV Drenthe.  
 
Opgean yn de NPO is in regelrjochte bedriging; NPO-baas Henk Hagoort liet okkerdeis al 
witte it ‘ûnsin’ te finen dat regionale omroppen 24 deis in eigen stjoerder hawwe, wylst se 
mar 15 minuten nijs op in dei hawwe. Noch ôfsjoen fan de Hilversumske arrogânsje, de 7 
oeren radionijs yn it Frysk fan no passe net yn it Hilversumske kertierke fan Hagoort. Krekt 
oarsom: Omrop Fryslân spilet in ûnmisbere rol by de wiidweidige berjochtjouwing op dagen 
fan in grutte brân, stoarm, in earnstich busûngelok of de PC. Boppedat hawwe de Friezen 
rjocht op radio en tillevyzje yn harren eigen taal. Dat is fêstlein yn wet- en regeljouwing en 
earder dit jier ek nochris útsprutsen troch de Twadde Keamer yn de moasje fan CDA-
keamerlid Pieter Heerma. Hagoort hat troch syn opstelling oantoand dat it belang fan Fryske 
radio en tillevyzje by him net yn goede hannen is.  
 
Fusearje mei RTV Noord en RTV Drenthe liket in gaadlik alternatyf, mar it is mar de fraach 
oft dat ek echt sa is. Underfinings mei oare noardlike fúzjes wize gauris út dat dy de posysje 
fan it Frysk swakker meitsje. Je krije dan ommers ien noardlike direkteur en ien bestjoer. 
Fanwege finansjele krapte sille der gau programma’s komme foar alle trije omroppen, dy’t 
automatysk Nederlânsktalich wurde. Omroppers, harkers en sjoggers sille har al ferbrekke 
moatte om praten te kinnen mei de lieding fan in firtueel ‘RTV Noarderlân’. It gefaar dat it 
Frysk dan ek binnen de omrop in plak yn de marzje krijt is seker net tinkbyldich. As je der net 
om tinke krijt it Frysk in plakje yn in ‘Fries uurtje’ op RTV Noarderlân, lykas foarhinne by de 
RONO, en wurdt it omropgebou op De Hemrik in dependânse fan de Mediacentrale yn Grins.   



 
It EBLT wol yn dit skriuwen de ferantwurdlike politisy op Frysk en nasjonaal nivo der op wize 
dat de Friezen neffens it 15 jier âlde Ramtferdrach oangeande de Beskerming fan Nasjonale 
Minderheden fan de Ried fan Europa rjocht hawwe op in eigen selsstannige radio- en 
tillevyzjestjoerder. Mei oare wurden: op it stuit dat Omrop Fryslân twongen wurdt om op te 
gean yn in lanlike omrop of te fusearjen mei oare omroppen hat de Fryske minderheid it 
rjocht om fuortendaliks in nije, selsstannige omrop op te rjochtsjen.  It earder neamde 
Ramtferdrach is minder fier fan hûs as je tinke. De ôfrûne winter organisearren ‘eksperts’ fan 
it Ramtferdrach in harksit yn it Provinsjehûs. Sy krigen dêr fan Omrop Fryslân en it EBLT dit 
boadskip al mei. De saakkundigen binne fan doel om harren befinings de kommende winter 
te publisearjen.  
 
Neffens it yn Fryslân bekendere Europeeske Hânfêst foar Regionale of Minderheidstalen 
hawwe de Friezen it rjocht op radio en tillevyzje yn it Frysk. In jiermannich lyn begûn it der 
hast op te lykjen dat lidsteat Nederlân sa njonkelytsen oan dizze ferplichting begûn te 
foldwaan. Mar, as de oankundige besuniging en reorganisaasje trochgeane, sille kwantiteit 
en kwaliteit fan radio- en tillevyzje-oanbod sa bot achterút buorkje, dat Nederlân al yn 2017 
grif net mear foldwaan sil oan de ferdragen dy’t it regear by folle ferstân sletten hat yn de 
jierren ’90 fan de foarige ieu.  
 
De hjirboppe beskreaune senario’s sette de klok mear as 30 jier tebek. Nei it selsstannich 
meitsjen yn de jierren '80 ûnder eigen bestjoer en direksje hat Omrop Fryslân him ûntjaan 
kinnen ta in brede en stevige Frysktalige publike omrop, dy't goed wurdearre wurdt troch de 
harkers en sjoggers. De omrop is hjiryn mei ried en died stipe troch de provinsje Fryslân. Op 
dit stuit winkt in omkearde beweging: nei it ferlies fan selsstannichheid is skielk nimmen mear 
direkt ferantwurdlik foar in breed en profesjoneel oanbod fan Frysktalige radio en tillevyzje op 
alle relevante platfoarms en de ûntwikkeling dêrfan.   
 
Omdat it noch net te let is om boppesteande driging te kearen ropt it EBLT de politisy yn 
Provinsjale Steaten en Twadde Keamer op om de folgjende saken te regeljen:  
* Lis fêst dat Omrop Fryslân in selsstannige omroporganisaasje bliuwt mei eigen direksje en 
bestjoer, woartele yn de provinsje Fryslân.  
* Ryk en provinsje hawwe in mienskiplike ferantwurdlikheid foar de Fryske taal en kultuer; 
regelje dat dit ek jildt foar Omrop Fryslân, yn de geast fan de Wet Gebruik Friese Taal en it 
earder dit jier sletten Bestjoersakkoart Fryske Taal en Kultuer (BFTK). De omrop soe sa op 
termyn taheakke wurde kinne oan de Wet Gebruik Friese Taal 2.0.  
* De Kommisje Hoekstra hat wize oanbefellings dien oangeande radio- en tillevyzje yn it 
Frysk. Jou in ferfolch-kommisje fan saakkundigen de opdracht om hjir in útfieringsplan mei 
finansjele paragraaf by te meitsjen. Meitsje dit ta útgongspunt fan it media- en kultuerbelied 
fan de kommende jierren.  
 
De soarch fan it EBLT jildt yn it foarste plak Omrop Fryslân, in wurdearre lidorganisaasje fan 
ús platfoarm. Mar it is it EBLT net ûntgien dat de twa oare noardlike omroppen RTV Noord en 
RTV Drenthe it ek dreech hawwe. Dit muoit ús, benammen omdat beide omroppen ek 
programma’s yn it Nedersaksysk meitsje en belangryk binne foar de Nedersaksyske 
(Grinslanner en Drintse) taal en kultuer. Oanhâldende besunigings betsjutte, seker op 
termyn, ek in bedriging foar de Nedersaksyske programmearring. It EBLT is dêrom fan 
betinken dat RTV Noord en RTV Drenthe de mooglikheid hâlde moatte om troch te gean mei 



it meitsjen fan radio en tillevyzje yn it Nedersaksysk en dy, wêr mooglik, fierder út te bouwen. 
Wy wize der hjirby op dat Nederlân yn it Hânfêst foar regionale en minderheidstalen njonken 
it Frysk ek it Nedersaksysk erkend hat. It EBLT sil dit brief dêrom ek takomme litte oan RTV 
Noord, RTV Drenthe en de provinsjebestjoeren fan Grinslân en Drinte.  


