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Opinieronde 1    

Onderwerp  Aanwijzing Omroep Flevoland als regionale publieke mediainstelling 
 
Inhoud 
Wat is de bedoeling van de behandeling?  
 

Meningsvorming over het statenvoorstel 
Aanwijzing Omroep Flevoland als regionale 
publieke media-instelling en de 
voorliggende beslispunten. 

Wat wordt er van PS gevraagd?  
 

De beslispunten in het statenvoorstel luiden: 
1. Het Commissariaat voor de Media positief te 

adviseren over de aanvraag van Omroep 
Flevoland tot concessieverlening 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 gerealiseerd, te voldoen 
aan de zorgplicht voor de bekostiging; 
3.Gedeputeerde Staten te mandateren het 

Commissariaat voor de Media te informeren over 
de besluitvorming.   
 

Wat is de context van het onderwerp / in 
welke context vindt behandeling plaats?  
 

In uw besluitvorming is het raadzaam rekening 
te houden met het Rijksvoornemen tot 
recentralisatie van de regionale omroepen vanaf 
2014. De Tweede Kamer heeft bij de bespreking 
van de Mediabegroting 2013 aangegeven 
welwillend te staan tegenover het voorstel de 
financiering van de regionale omroepen onder te 
brengen bij het Rijk.  
De provincies hebben in IPO verband aangegeven 
gezamenlijk op te trekken richting het Rijk in 
hun pleidooi voor het waarborgen van eigenheid 
en onafhankelijkheid van de regionale 
omroepen. Uitgangspunt voor de provincies is 
dat de regionale identiteit behouden blijft.  
 

Proces 
Wat is de voorafgaande historie geweest?  
 

Op 21 januari 2013 is van het Commissariaat 
voor de Media (CvdM) het verzoek ontvangen 
advies uit te brengen over een nieuwe 
concessieverlening aan Omroep Flevoland voor 
de komende vijf jaar (2013-2018). Dezelfde 
vraag heeft u ook in 2008 voorgelegd gekregen 
advies uit te brengen over de concessieperiode 
2008-2013.  
 
 

Hoe gaat het na deze ronde verder?  
 

Na de Opinieronde op 15 mei volgt een 
besluitvormingsronde. 

  


