
 
 
Procesvoorstel inzake de Wijziging van de naam van de classis Friesland (KS 20-06) 
 
 
Aanleiding:  
In de vergadering van de kleine synode is toegezegd dat het moderamen zich zal beraden op 
het verzoek van het breed moderamen van onder andere de classicale vergadering Friesland 
om de bestuurlijke aanduiding en naam van de classis Friesland te vervangen voor Fryslân. 

 
Beide schrijfwijzen zijn correct als aanduiding van de Nederlandse provincies. Op 1 januari 1997 
werd de officiële naam van de provincie door de Friese Provinciale Staten veranderd in Fryslân. 
De (provinciale) bestuursorganisatie wordt sindsdien zo genoemd. De verzoekers koppelen dit 
verzoek aan het eigen taalgebied en de wens om zaken in hun eigen taal te benoemen. 

 
Er is primair geen belemmering voor deze naamswijziging, die het gemeente-eigene (in lijn met 
de visienota en de beleidsnota van de dienstenorganisatie) expliciet onderstreept. Een 
inventarisatie van de eventuele knelpunten bij de wijziging van de naam van de classis zal 
onderliggend zijn in het advies aan de generale synode. Het inventariseren van knelpunten bij 
de classicale en generale colleges en de dienstenorganisatie kan leiden tot het inzicht dat er 
kosten aan verbonden zijn (bijv. voor de instellingen in LRP en FRIS). Bij het voorstel dat naar 
de generale synode wordt doorgeleid wordt een financiële paragraaf toegevoegd, met een 
voorstel om zaken al dan niet te wijzigen (bijv. wel de officiële naam wijzigen, maar geen 
wijzigingen in LRP doorvoeren).  
 
Eerder genomen besluit: 
Het moderamen van de generale synode heeft op 8 september 2020 besloten: 

1. vast te stellen aan de kleine synode te melden het voornemen om de classicale 
vergadering te hernoemen van Friesland naar Fryslân, gelijk aan de officiële naam van 
de provincie; 

2. vast te stellen de brief met het verzoek aan de classicale colleges in Friesland, de 
generale colleges, alsmede aan de dienstenorganisatie, om een inventarisatie te maken 
van eventuele knelpunten en eventuele kosten bij de naamswijziging van de classis 
Friesland, zodat deze in het advies aan de generale synode in april 2021 kunnen worden 
betrokken.  

 
Procesvoorstel: 
Om te komen tot definitieve besluitvorming staat het volgende proces: 

- voorgenomen besluit naamswijziging (moderamen 8 september 2020) 
- instemming procesvoorstel (kleine synode 2 oktober 2020) 
- uitvraag van knelpunten (5 oktober 2020 - 1 januari 2021) 
- besluitvorming (moderamen 26 januari 2021) 
- besluitvorming generale synode (april 2021) 
- implementatie (31 december 2021) 

 


