
Fryslân heeft recht op een eigen zelfstandige radio- en televisie-omroep 
 
Het zijn onzekere tijden voor Omrop Fryslân, de enige regionale omroep van Nederland die 
niet in het Nederlands uitzendt, maar in de tweede rijkstaal, het Fries. De omroep is erg aan 
het bezuinigen. Vertrouwde programma’s zoals Boppeslach, K-rûte en Muzyk Maskelyn zijn 
verdwenen en ook heeft de omroep al tientallen banen moeten schrappen. De omroep heeft 
deze maatregelingen genomen om financieel te kunnen overleven. Het EBLT is er dan ook 
goed over te spreken dat de Provinciale Staten van Fryslân onlangs besloten hebben om 
Omrop Fryslân in 2014 op projectbasis te steunen. Dat geeft de omroep de mogelijkheid om 
programma’s te maken die anders niet gemaakt kunnen worden. 
 
Op deze wijze blijft – in ieder geval tijdelijk – een financiële relatie bestaan tussen de 
provincie en de omroep. Dat is belangrijk, want op 1 januari 2014 wordt de reguliere 
financiering van en de verantwoordelijkheid voor de omroep overgedragen van de Provincie 
Fryslân naar het Ministerie van OC en W. De door de provincie bepleite zelfstandige positie 
van Omrop Fryslân komt hierdoor in gevaar. Het EBLT maakt zich zorgen over deze 
overheveling, want uit de plannen van het ministerie met de regionale omroepen en Omrop 
Fryslân in het bijzonder spreekt niet veel liefde. 
 
Omrop Fryslân zou met ingang van 2017 nog eens 1,7 miljoen euro moeten bezuinigen. 
Reorganisatie van de regionale omroepen, inclusief Omrop Fryslân, is volgens 
verantwoordelijk staatssecretaris Sander Dekker een reële mogelijkheid om stevig te 
bezuinigen. Er circuleren op dit moment twee scenario’s voor zo’n reorganisatie. In het 
eerste scenario zou Omrop Fryslân met de andere regionale omroepen op moeten gaan in 
de nationale omroep NPO. In het tweede scenario, dat een suggestie is van het verband van 
regionale omroepen ROOS, zou Omrop Fryslân moeten fuseren of in ieder geval verregaand 
samen moeten werken met de noordelijke omroepen RTV Noord en RTV Drenthe. 
 
Opgaan in de NPO is een regelrechte bedreiging; NPO-baas Henk Hagoort liet onlangs al 
weten het ‘onzin’ te vinden dat regionale omroepen 24 uur per dag een eigen zender 
hebben, terwijl ze maar 15 minuten nieuws per dag hebben. Nog afgezien van de 
Hilversumse arrogantie, de zeven uren radionieuws in het Fries van nu passen niet in het 
Hilversums kwartiertje van Hagoort. Juist andersom: Omrop Fryslân speelt een onmisbare 
rol bij de uitgebreide berichtgeving op dagen van een grote brand, storm, een ernstig 
busongeluk of de PC. Bovendien hebben de Friezen recht op radio en televisie in hun eigen 
taal. Dat is vastgelegd in wet- en regelgeving en eerder dit jaar ook nog eens uitgesproken 
door de Tweede Kamer in de motie van CDA-kamerlid Pieter Heerma. Hagoort heeft door 
zijn opstelling overtuigend aangetoond dat het belang van Friese radio en televisie bij hem 
niet in goede handen is. 
 
Fuseren met RTV Noord en RTV Drenthe lijkt een goed alternatief, maar het is maar de 
vraag of dat ook echt zo is. Ervaringen met andere noordelijke fusies wijzen dikwijls uit dat 
die de positie van het Fries zwakker maken. Men krijgt dan immers één noordelijke directeur 
en één bestuur. Vanwege financiële krapte zullen er snel programma’s komen voor alle drie 
de omroepen, die automatisch Nederlandstalig worden. Omroepmedewerkers, luisteraars en 
kijkers zullen moeten overschakelen op het Nederlands om te kunnen praten met de leiding 
van een virtueel ‘RTV Noorderland’. Het gevaar dat het Fries dan ook binnen de omroep een 
plek in de marge krijgt, is zeker niet denkbeeldig. Als men er niet om denkt, krijgt het Fries 
een plekje in een ‘Fries uurtje’ op RTV Noorderland, net zoals vroeger bij de RONO, en 
wordt het omroepgebouw op De Hemrik een dependance van de Mediacentrale in 
Groningen. 
 
Het EBLT wil met deze open brief de verantwoordelijke politici op Fries en nationaal niveau 
er op wijzen dat de Friezen volgens het 15 jaar oude Kaderverdrag inzake de Bescherming 
van Nationale Minderheden van de Raad van Europa recht hebben op een eigen 



zelfstandige radio- en televisiezender. Met andere woorden: op het moment dat Omrop 
Fryslân wordt gedwongen om op te gaan in een landelijke omroep of te fuseren met andere 
omroepen heeft de Friese minderheid het recht om direct een nieuwe, zelfstandige omroep 
op te richten. Het eerder genoemde Kaderverdrag is minder ver weg dan gedacht. De 
afgelopen winter organiseerden ‘experts’ van het Kaderverdrag een hoorzitting in het 
Provinciehuis van Fryslân. Zij kregen daar van Omrop Fryslân en het EBLT deze boodschap 
al mee. De deskundigen zijn van plan om hun ervaringen deze winter te publiceren. 
 
Volgens het in Fryslân bekendere Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen 
hebben de Friezen het recht op radio en televisie in het Fries. Enkele jaren geleden leek het 
er bijna op dat lidstaat Nederland zo langzamerhand aan deze verplichting begon te voldoen. 
Maar als de aangekondigde bezuiniging en reorganisatie doorgaan, zullen kwantiteit en 
kwaliteit van radio- en televisie-aanbod zo erg verminderen, dat Nederland al in 2017 niet 
meer zal voldoen aan de verdragen die de regering bij volle verstand heeft gesloten in de 
jaren ’90 van de vorige eeuw. 
 
De hierboven beschreven scenario’s zetten de klok meer dan 30 jaar terug. Na de 
verzelfstandiging in de jaren ’80 onder eigen bestuur en directie heeft Omrop Fryslân zich 
kunnen ontwikkelen tot een brede en stevige Friestalige omroep, die goed gewaardeerd 
wordt door luisteraars en kijkers. De omroep is hierin met raad en daad gesteund door de 
Provincie Fryslân. Op dit moment vindt er een omgekeerde beweging plaats: na het verlies 
van zelfstandigheid is in de toekomst niemand meer direct verantwoordelijk voor een breed 
en professioneel aanbod van Friestalige radio en televisie op alle relevante platformen en de 
ontwikkeling hiervan. 
 
Omdat het nog niet te laat is om bovenstaande dreiging te keren roept het EBLT de politici in 
de Provinciale Staten en de Tweede Kamer op om de volgende zaken te regelen: 
* Leg vast dat Omrop Fryslân een zelfstandige omroeporganisatie blijft met eigen directie en 
bestuur, geworteld in de provincie Fryslân. 
* Rijk en provincie hebben een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de Friese taal 
en cultuur; regel dat dit ook geldt voor Omrop Fryslân, in de geest van de Wet Gebruik 
Friese Taal en het eerder dit jaar gesloten Bestuursakkoord Fryske Taal en Kultuer (BFTK). 
De omroep zou op die manier op termijn toegevoegd kunnen worden aan de Wet Gebruik 
Friese Taal 2.0. 
* De Commissie Hoekstra heeft wijze aanbevelingen gedaan wat betreft radio en televisie in 
het Fries. Geef een vervolgcommissie van deskundigen de opdracht om hier een 
uitvoeringsplan met financiële paragraaf bij te maken. Maak dit tot uitgangspunt van het 
media- en cultuurbeleid van de komende jaren. 
 
De zorgen van het EBLT betreffen in de eerste plaats Omrop Fryslân, een gewaardeerde 
lidorganisatie van ons platform. Maar het is het EBLT niet ontgaan dat de twee andere 
noordelijke omroepen RTV Noord en RTV Drenthe het ook moeilijk hebben. Dit stemt ons 
treurig, voornamelijk omdat beide omroepen ook programma’s in het Nedersaksisch maken 
en belangrijk zijn voor de Nedersaksische (= Groninger en Drentse) taal en cultuur. 
Aanhoudende bezuinigingen betekenen, zeker op lange termijn, ook een bedreiging voor de 
Nedersaksische programmering. Het EBLT is daarom van mening dat RTV Noord en RTV 
Drenthe de mogelijkheid moeten houden om door te gaan met het maken van radio en 
televisie in het Nedersaksisch en die, waar mogelijk, verder uit te bouwen. Wij wijzen er 
hierbij op dat Nederland in het Europees Handvest voor Regionale of Minderheidstalen naast 
het Fries ook het Nedersakisch heeft erkend. Het EBLT zal deze brief daarom ook toesturen 
aan RTV Noord, RTV Drenthe en de provinciebesturen van Groningen en Drenthe. 


