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  Statenvoorstel 
 
 

   

 *2220760* 
 
Aan 
Provinciale Staten 
 
Onderwerp 
Advies aanvraag Omroep Flevoland als regionale publieke media-instelling  
 
1. Beslispunten 

1. Het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over de aanvraag 
van Omroep Flevoland tot concessieverlening voor de periode 2018-2023, 
middels het verzenden van bijgaande brief (edocs 2228413). 
 

2. Doelstelling programmabegroting 
Niet van toepassing. 

 
3. Eerdere behandeling  

Zie Statenvoorstel d.d. 15 mei 2013 Aanwijzing Omroep Flevoland als regio-
nale publieke media-instelling (1470839).     

 
4. Bevoegdheden PS en doel behandeling 
      Provinciale Staten dient het Commissariaat voor de Media te adviseren met 

oog op concessieverlening voor de periode 2018-2023. 
 

5. Verdere behandeling PS 
Niet van toepassing.     

 
6. Korte toelichting op voorstel 

Op 5 februari 2018 is van het Commissariaat voor de Media (CvdM) het ver-
zoek ontvangen advies uit te brengen over een nieuwe concessieverlening 
aan Omroep Flevoland voor de komende vijf jaar (2018-2023). Dezelfde vraag 
hebben Provinciale Staten ook in 2013 voorgelegd gekregen om advies uit te 
brengen over de concessieperiode 2013-2018. 
 

7. Beoogd effect 
        Met Omroep Flevoland heeft de provincie Flevoland één regionale publieke 
        nieuwsvoorziening die provinciaal gebonden informatie verschaft en fungeert 
        als communicatiemogelijkheid voor inwoners uit Flevoland.      
     
8. Argumenten 
1.1. Voldoen aan belangrijkste eis van representativiteit    
De provincie heeft op grond van artikel 2.61 (derde lid) uit de Mediawet 2008 de 
bevoegdheid advies uit te brengen over de vraag of Omroep Flevoland voldoet 
aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt. Deze eisen zijn: 

a) rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid; 
b) uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal niveau uit-

voeren van de publieke mediaopdracht; 
c) volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-

aanbod bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in onze 
provincie voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en 
geestelijke stromingen. 

 
Omroep Flevoland voldoet aan de eisen a), b) en c). Voor de volledigheid wordt 
vermeld dat er een aantal vacatures zijn die, volgens de informatie vanuit Om-
roep Flevoland binnen afzienbare termijn worden ingevuld. 
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Kern van uw advies is beantwoording van de vraag of voldaan is aan de eis: de representativiteit van 
de samenstelling van het orgaan dat het programmabeleid bepaalt zoals genoemd in c). 
U dient de representativiteit van het Programma Beleidbepalend Orgaan (PBO) van Omroep Flevo-
land te motiveren. Vanaf 1 januari 2009 geschiedt de benoeming van de leden als gevolg van een 
wetswijziging door het PBO in plaats van door Gedeputeerde Staten.  
 
De samenstelling van het PBO is als volgt:  
 
Naam Woonplaats Stroming, Organisaties, Instelling, 

Werk – opzoeken zendmachtiging-
nota 2013-2018 

Mevrouw H. Kuper/ voorzitter Ens Zorg 
Mevrouw G. Soudain Almere Allochtonen 
De heer G. Kramer Urk Jongeren 
Mevrouw W. Verbeek Zeewolde Landbouw 
De heer R. Beuk Almere-Haven Werknemersorganisaties 
De heer P.J. Hilbers Zeewolde Sport 
Mevrouw S. Zimmerman Dronten Welzijn 
Mevrouw J. Post- Brouwer Urk Toerisme 
Vacature - Onderwijs 
Vacature - Cultuur 
Vacature - Werkgeversorganisaties 
Vacature - Natuurbescherming 
Vacature - Kerken en levensbeschouwelijke 

organisaties 
 
De samenstelling van het PBO moet qua stromingen representatief zijn, alleen de Mediawet geeft 
geen nadere omschrijving van het begrip representativiteit. De representativiteit is vastgesteld in 
de statuten van Omroep Flevoland. Daarom zal de beoordeling van de representativiteit van de 
samenstelling van het PBO gaan aan de hand van: 
 

1. Het advies dat Provinciale Staten in 2008 aan het CvdM hebben uitgebracht bij de concessie-  
verlening aan Omroep Flevoland voor de periode 2008-2013 en in 2013 voor de periode 
2013-2018; 
U heeft op 26 maart 2013 besloten dat het PBO van Omroep Flevoland samengesteld dient 
te worden uit personen die geacht kunnen worden het vertrouwen te genieten van de vol-
gende maatschappelijke sectoren en doelgroep: zorg, jongeren, allochtonen, jongeren, 
landbouw, werknemersorganisaties, sport, welzijn, toerisme, onderwijs, cultuur, werkge-
versorganisaties, natuurbescherming, kerken en levensbeschouwelijke organisaties.   

  
2. De statuten van Omroep Flevoland waar de eisen van het PBO zijn vastgelegd.  

In de statuten van Omroep Flevoland (laatst gewijzigd op 22 augustus 2014) zijn opgenomen 
deze door u onder 1. benoemde stromingen. Tevens melden de statuten dat gestreefd wordt 
naar een evenwichtige spreiding voor zover het de woonplaats van de leden betreft. En dat 
een derde van het totaal aantal leden van het PBO mag bestaan uit onafhankelijke leden.  

 
Vanaf het besluit door Provinciale Staten op 26 maart 2013 hebben zich geen wijzigingen voorge-
daan in de samenstelling van het PBO qua stromingen en daarmee dus geen wijzigingen in de repre-
sentativiteit.  
U kunt dan ook een positief advies uitbrengen aan het CvdM. 
 
1.2 Conform wet- en regelgeving 
Artikel 2.61 van de Mediawet 
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1.3 Houden aan gestelde reactietermijn  
Het CvdM wordt voor 8 juni 2018 op de hoogte gebracht van het besluit van PS.  
 
9. Kanttekeningen: 
De invulling van openstaande vacatures valt onder verantwoordelijkheid van het PBO. De stromin-
gen zijn leidraad voor de bezetting van de zetels in het PBO. De provincie vervult hierin geen rol, 
hooguit toetsend of daadwerkelijk gehouden wordt aan de representativiteit zoals is vastgelegd in 
de statuten van de omroep. Op 14 mei 2018 is er een vergadering van de mediaraad van Omroep 
Flevoland en daar wordt gesproken over de invulling van de vacatures. Volgens de informatie van 
Omroep Flevoland ziet het er naar uit dat de vacatures voor onderwijs, natuurbescherming, werk-
geversorganisaties en cultuur kunnen worden ingevuld. Deze informatie zal worden toegevoegd op 
het moment dat het advies naar het Commissariaat voor de Media wordt verstuurd.        
 
Bijlagen 

Naam stuk: eDocs 
nummer: 

Bijgevoegd of 
periode ter 
inzage 

Documentatie bij advies aan Commissariaat voor de Media 2224714   bijgevoegd 
Brief aan Commissariaat voor de Media     2228413  bijgevoegd 
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