
PROVINCIE FLEVOLAND 
Mededeling 

Onderwerp 

Start aanpak ombuigingsproces regionale omroep 

Doel van deze mededeling: 

In kennis te stellen over de start van de aanpak voor ombuiging op de uitgaven 
aan de regionale omroep, die bestaat uit drie lijnen: politiek bestuurlijk, juri
disch en financieel. 

Toezegging/ motie/ amendement: 

Inleiding: 

In het coalitieakkoord Flevoland, uniek en zelfstandig staat de regionale omroep 
aangeslagen om ook bij te dragen aan de bezuinigingen. Gelet op de door de 
Mediawet voorgeschreven zorgplicht stelt het coalitieakkoord aan Omroep Flevo
land de vraag om een efficiencyslag te maken door de provinciale subsidiebijdra
ge met 1,5 miljoen euro te verlagen. 

We hebben Omroep Flevoland schriftelijk in kennis gesteld van ons beleidsvoor
nemen tot verlaging in de uitgaven aan de regionale omroep met de brief d.d. 3 
juni 2011 van de hand van de gedeputeerde voor cultuur en met de beschikking 
d.d. 21 december 2011. 

Ondertussen is provincie Noord-Brabant tot een schikking gekomen met Omroep 
Brabant, nadat deze een rechtszaak aangespannen had. Provincie Noord-Holland 
bezint zich op basis van de rechterlijke uitspraak op een nieuw besluit te komen 
tot korting op de provinciale bijdrage aan RTV Noord Holland. En de provincie 
Utrecht heeft de gang naar de rechter nog niet gemaakt, maar roert zich stevig 
in dit dossier tot verlaging in de uitgaven aan RTV Utrecht. 

Verder spelen zich landelijk in het publieke bestel tussen de minister en de 
omroepen het een en ander af waarbij de provincies in IPO verband van beteke
nis kunnen zijn. 
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Mededeling: 

Op 8 mei 2012 hebben we besloten de ombuiging langs drie lijnen aan te pakken 
door te beginnen met beantwoording van de volgende vragen: 

Politiek bestuurliike lijn 
Vragen voor ons zijn: 
- Op welke manier wil provincie Flevoland deze regionale nieuwsfunctie borgen? 
- Wat kunnen we in IPO verband met de andere provincies bereiken? 
- Wat wil de minister met de regionale omroepen? En wat verwacht de minister 

van de provincies? 
- Wat zijn de plannen van Omroep Flevoland in deze tijden van bezuinigingen? 

Juridische lijn 
Vragen voor ons zijn: 

In hoeverre kunnen we gebruik maken van de uitspraken van Noord-
Brabant, Noord-Holland en Utrecht? 
Welke juridische stappen zijn nodig om vanaf 2015 de korting daadwerke
lijk doorgevoerd te hebben? 
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In hoeverre is ruimte voor de provincie bij nieuwe concessieverlening? 

Financiële lijn Flevoland 
Vragen voor ons zijn: 
- In hoeverre is deze korting mogelijk met behoud van het kwaliteitsniveau jaar 2004 in relatie tot 

uitoefening van onze zorgplicht? 
- Wat is ons uitgavenpatroon vanaf 2004 aan de regionale omroep? 
- Waar zijn binnen de begroting van Omroep Flevoland efficiencyslagen te maken? 
- Welke informatie hebben we tot onze beschikking en wat hebben we van de Omroep nodig? 

Het vervolg 
In IPO verband zijn we aan de slag met vergroting van onze zeggenschap op de regionale omroep. 
Dat neemt dit voorjaar beslag. Voorstel is de uitkomsten en daarmee beantwoording van onze 
vragen zoveel mogelijk in de zomer rond te krijgen, zodat we in het najaar met Omroep Flevoland 
rond de tafel kunnen. 

Ter inzage in de leeskamer 

Verdere informatie 


