
P R O V I N C I E F L E V O L A N D B e s l u i t e n l i j s t PS 
O p i n i e r o n d e 1 

Registratienummer: 

1495256 

Besluitenlijst Opinieronde 1 van Provinciale Staten van Flevoland van 15 mei 2013 

Aanwezig: 
Mevrouw R. Azarkan (PvdA), heren F. Brouwer (ChristenUnie) en J. Eelman (D66), dames G. 
Dijkstra-Oostindie (PvdD) en I.B. Joosse (PW), heer C. Korteweg (GroenLinks), mevrouw J.L.E. 
Meursing-Stam de Jonge (VVD), heren R.T. Oost (CDA) en J.N. Simonse (SGP), dames A. van Stenus-
Basten (VVD), G. van der Struijk-Oost (50 PLUS) en S. Verbeek (SP) 

Rondevoorzitter: de heer E.F. Kunst 
Rondegriffier: de heer R. Kalk 
College van GS: de heer J. Lodders 

Aanvang: 15.05 uur 
Sluiting: 15.35 uur 

Agendapunt Aanwijzing Omroep Flevoland als regionale publieke mediainstelling 
Ontwerp-besluit Provinciale Staten van Flevoland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten 

van 26 maart 2013, nummer 1470839, besluiten: 
1. Het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over de aanvraag 

van Omroep Flevoland tot concessieveriening voor de periode 2013-2018; 
2. Aan het Commissariaat voor de Media te verklaren bereid te zijn gedurende 

deze concessieperiode of zoveel eerder als de door het Rijk aangekondigde 
recentralisatie van de regionale omroepen is gereaUseerd, te voldoen aan 
de zorgpUcht voor de bekostiging; 

3. Gedeputeerde Staten te mandateren het Commissariaat voor de Media te 
informeren over de besluitvorming. 

Toezegging Geen. 
Rondeadvies Als hamerstuk te agenderen voor de besluitvormingsronde. 
Bespreekpunten Er is van gedachten gewisseld over representativiteit, opstelUng IPO en 

recentraUsatie 

Vastgesteli 
griffier. 

n Provinciale Staten van 5 juni 2013 
voorzitter 

wMleen aan vastgestelde besluitenlijsten kunnen rechten worden ontleend.  
U kunt alle besluitenlijsten raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Documenten/besluitenliisten/.  
Het archief is te raadplegen op: http://stateninformatie.flevoland.nl/Vergaderingen.  
Vergaderingen van de besluitvormingsronde zijn live terug te zien op: http:/ / www.fievoland.nt/bestuur- 
organisatie/provinciate staten/vergaderingen/uitzendingen/ 


