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Advies aanvraag Regionale Omroep Flevoland   

 
Geachte heer Lugt, 
 
Op 5 februari 2018 hebben wij uw verzoek ontvangen om advies uit te brengen over de 
concessieverlening aan Omroep Flevoland voor de komende vijf jaar (2018-2023). Omroep Flevoland 
heeft het Commissariaat voor de Media op 9 januari 2018 schriftelijk te kennen gegeven dat ze 
hiervoor in aanmerking wenst te komen. 
 
Op 30 mei 2018 hebben Provinciale Staten positief advies uitgebracht over de aanvraag van Omroep 
Flevoland tot concessieverlening voor de periode 2018-2023. Dit betekent dat de Provinciale Staten 
de vier vragen uit uw brief met “ja” beantwoorden, samenvattend:  
1-de regionale is omroep is een rechtspersoon naar Nederlands Recht, 
2-de regionale omroep stelt zich ten doel op regionaal niveau de publieke media opdracht uit te 
voeren, 
3-de omroep heeft een orgaan dat het beleid voor het media aanbod bepaald,  
4-dit Programmabeleid Bepalende Orgaan is representatief samengesteld.  
 
Het betreffende voorstel met het bijbehorende, ondertekende besluit hebben wij als bijlage aan 
deze brief toegevoegd. 
 
Overigens merken wij op dat voor wat betreft de uitoefening van de representativiteit door het 
Programmabepalend Bepalend Orgaan (PBO), Provinciale Staten constateren dat het PBO al langere 
tijd niet op sterkte is. Provinciale Staten hechten er groot belang aan dat de huidige vacatures met 
het ingaan van de nieuwe zendmachtiging nagenoeg geheel vervuld zijn. Tevens geven wij Omroep 
Flevoland in overweging om ook de doelgroep ‘ouderen’ op te nemen als vertegenwoordiging in het 
PBO. De Statuten (artikel 10, lid 2)  bieden hiervoor ook de ruimte.     
 
Een afschrift van deze brief zenden wij aan Omroep Flevoland. 
 
Hoogachtend, 
 
Griffier,     Voorzitter, 
 
 
 
A.Kost      L. Verbeek 

    

    

Inlichtingen bij Doorkiesnummer  Bezoekadres 
P.D.M. Joosten 0320-265529  Visarenddreef 1 

Lelystad 
 


