
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Stand van zaken regionale omroep januari 2013 

m 

Doel van deze mededeling: 

Informeren over het Rijksvoornemen tot recentraUsatie van de regionale omroe
pen. 

Toezegging/motie/amendement: 

Kennis nemen van ontwikkelingen die mogeUjk lelden tot wijzigingen van afspra
ken uit het Coahtieakkoord 2011-2014. 

Inleiding: 

Meerderheid Tweede Kamer vóór recentralisatie regionale omroepen 
De Tweede Kamer heeft in december 2012 bij de bespreking van de Mediabegro
ting 2013 het kabinetsvoornemen omarmd om de regionale omroepen opnieuw 
onderdeel te laten uitmaken van het landelijk omroepbestel. 
Het kabinet is van plan voor de zomer van 2013 een verkenning uit te voeren 
naar de financieringsgrondslag en de sturing op omvang en pluriformiteit van het 
omroepstelsel. Tevens wil de staatsecretaris met het IPO en het ministerie van 
BZK in gesprek over de uitwerking van de recentraUsatie van de regionale om
roepen en de overheveUng per 2014 van het budget van 142 miljoen euro uit het 
provinciefonds naar het Rijk. Verder is aanpassing van de Mediawet noodzakeUjk. 

Standpunt IPO 
Het IPO bestuur heeft op 31 januari 2013 het kabinetsvoornemen tot recentraU
satie van de regionale omroepen besproken. Het IPO geeft aan dat hoewel de 
provincies een verschillend vertrekpunt hebben, wel gezamenUjk opgetrokken 
kan worden in het pleidooi voor waarborgen van eigenheid en onafhankeUjkheid 
van de regionale omroepen vastgelegd in de Mediawet. 

Houding provincie Flevoland in IPO verband 
ln IPO verband heeft provincie Flevoland gemeld zich niet tegen deze recentraU
satie te verzetten mede ook door de steun hiervoor bij de meerderheid in de 
Tweede Kamer. Belangrijk voor Flevoland is waarborging van de regionale identi
teit bij deze recentraUsatie en duideUjkheid over de hoogte van de onttrekking 
uit het provinciefonds. 

Onduidelijkheid over rol provincie bij nieuwe concessieperiode 
Vanaf 9 september 2013 loopt de huidige concessieperiode voor Omroep Flevo
land af. Omroep Flevoland heeft bij het Commissariaat voor de Media een nieuwe 
zendmachtiging aangevraagd. Het Commissariaat voor de Media heeft de provin
cie verzocht een verklaring af te geven of Omroep Flevoland voldoet aan de 
vereisten uit de Mediawet. 
In IPO verband is afgesproken een overgangsregeling te treffen voor de provincies 
waarvan dit jaar de concessieperiode voor de regionale omroep afloopt. 

Mogelijk geen ombuiging op uitgaven aan regionale omroep 
Het kabinetsvoornemen tot recentralisatie heeft gevolgen voor de provinciale 
koers, die vastgelegd is in het Coahtieakkoord 2011-2014 nameUjk het korten op 
de uitgaven met 20% aan de regionale omroep vanaf 2015. 
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Mededeling: 
Rekening te houden met wijziging van het Coahtieakkoord 2011-2014 bij recentraUsatie met ingang 
van 2014. 

Het vervolg 
DuideUjkheid moet komen over de positie van de provincies ten opzichte van de regionale omroe
pen. De verwachting is dat dit voor de zomer van 2013 gegeven is. 

Ter inzage in de leeskamer 

Niet van toepassing. 

Verdere informatie 
Brief staatssecretaris over Mediabegroting 2013: http://vAvw.riiksoverhe1d.nl/documenten-en-
pubUcat1es/kamerstukken/2012/11/27/med1abegrot1ng-2013.html 


