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Geachte mevrouw Fokkens,
Naar aanleiding van het recent openbaar geworden rapport van de Taskforce
Fryske Akademy, is er contact geweest tussen u en de directeur Onderzoek en
Wetenschapsbeleid bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW). U heeft gevraagd hoe het ministerie van OCW aankijkt tegen de
aanbeveling van de Taskforce om de financiële bijdrage voor de Fryske Akademy
vanuit het ministerie van OCW voortaan over te maken aan de provincie. Dit ook
naar aanleiding van de aanbeveling van de Taskforce om de Fryske Akademy een
aan de KNAW gelieerd instituut te maken.
Met deze brief bevestig ik dat ik de OCW-middelen vanaf 202L kan verstrekken
via een decentralisatie-uitkering (DU) met als bestemmingsdoel de Fryske
Akademy zonder nadere voorwaarden. Het ministerie van OCW is hiertoe alleen
bereid als de KNAW en Fryske Akademy tot een hernieuwde liëringsovereenkomst
komen. Ik heb begrepen dat het voor de provincie van belang is dat de KNAW
diensten blijft leveren aan de Fryske Akademy. De KNAW heeft bevestigd hiertoe
bereid te zijn en ziet voor zichzelf allereerst een passende rol in het borgen,
bewaken en bevorderen van de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek
van de Fryske Akademy. Tevens toont de KNAW zich bereid om desgewenst de
Fryske Akademy te blijven ondersteunen in haar bedrijfsvoering.
Om bovenstaande vanaf 2021 te realiseren is het van belang dat erzo spoedig

mogelijk maar uiterlijk eind dit jaar, december 2019, een liëringsovereenkomst is
tussen de Fryske Akademy en de KNAW. In deze liëringsovereenkomst zullen
geen voorwaarden worden opgenomen voor de besteding van de middelen uit het
provinciefonds door de Fryske Akademy.

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende hebt geïnformeerd. Mocht u nog vragen
hebben, kunt u uiteraard contact opnemen.
Met vriendelijke groet,

de directeur-generaal Hoger Onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschap &
Eman
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