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Bijlage(n): adviesaanvraag CvdM

,QOHLGLQJ
Het Commissariaat voor de Media  vraagt in het kader van zendtijdtoewijzing voor radio en televisie aan de
Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland (SSPOMN= RTV Utrecht) een advies aan de
provincie. Provinciale Staten moeten ingevolge artikel 43, eerste lid, van de Mediawet adviseren over de vraag
of de SSPOMN voldoet aan de eisen van de Mediawet. Daarnaast vraagt het Commissariaat een
bekostigingsverklaring op grond van artikel 43, derde lid, waarin de provincie zich bereid verklaart om voor
bekostiging van de SSPOMN zorg te dragen. Op basis van het advies van de provincie wordt de zendtijd voor
radio en TV aan RTV Utrecht toegewezen voor een periode van vijf jaar.

De adviesaanvraag komt op het moment dat het voorstel voor wetswijziging van de Mediawet inzake een nieuwe
financieringssystematiek voorligt aan de Tweede Kamer. Dit behelst de decentralisatie van de
verantwoordelijkheid voor de regionale omroep naar de provincies met in de Mediawet de plicht om er een
regionale radio- en televisieomroep op na te houden en deze te bekostigen op minimaal het niveau van het ijkjaar
2001. Naar verwachting zal de wetswijziging op 1 januari 2004 ingaan (vertraging ontstaan door opeenvolging
verkiezingen).

Bovendien is conform het verzoek van Provinciale Staten een notitie in voorbereiding die in aansluiting op de
aanstaande wetswijziging een beleidskader biedt voor de positie van de regionale radio en televisieomroep RTV
Utrecht in relatie tot de verantwoordelijkheden van de Provincie.

In afwachting van dit nieuwe wettelijk kader en het bredere beleidskader, blijft dit voorstel dan ook beperkt tot
sec de beantwoording van de adviesaanvraag. De eis van het Commissariaat voor de Media dat vraagt om een
PS-advies is reden voor de gevolgde (zware) besluitvormingsprocedure. Gezien eerdere besluitvorming en de
geringe beleidsruimte is de adviesaanvraag feitelijk een formaliteit. Advies van PS  is formeel noodzakelijk om
de zendtijdtoewijzing aan SSPOMN (RTV Utrecht) te continueren. In het Nederlandse regionale omroepbestel
worden zendvergunningen immers iedere 5 jaar vernieuwd.
Vooruitlopend op de wetswijziging maakt het Commissariaat voor de Media van het aflopen van de Utrechtse
radiovergunning gebruik om deze meteen synchroon te laten lopen met de TV-vergunning die nog langer geldig
was.

Voorstel is om positief te adviseren, d.w.z. te verklaren dat de SSPOMN voldoet aan de eisen van de Mediawet
en een bekostigingsverklaring af te geven, c.q. her te bevestigen  voor de regionale radio en televisieomroep.
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Besluit van provinciale staten van 8 september 2003 tot positieve advisering aan het Commissariaat
voor de Media inzake de representativiteit van de regionale omroep en  bekostiging van de regionale
omroep.

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 1 juli 2003, dienst/sector WEB/WMO, nummer 2003
WEB 001036i;

Gelezen de toelichting op de adviesaanvraag van het Commissariaat voor de Media

Overwegende dat;
- Er een wetwijziging van de Mediawet inzake een nieuwe financieringssystematiek voorzien is per

1 januari 2004;
- deze wetwijziging behelst dat er een provinciale plicht is tot het bekostigen van tenminste één

regionale omroepinstelling, waarbij gelijktijdig is geregeld dat de rijksmiddelen voor regionale
omroep worden overgeheveld naar het Provinciefonds (hetgeen reeds is geschied);

- het fusieproces van de publieke regionale en lokale omroep in de provincie Utrecht succesvol is
afgerond;

- een notitie in voorbereiding is die het bredere beleidskader biedt voor de relatie tussen provincie
en regionale omroep na de inwerkingtreding van de gewijzigde Mediawet.

Gelet op;
- Artikel 30 van de Mediawet dat handelt over de eisen waaraan een publieke regionale omroep

moet voldoen;
- Artikel 43, eerste lid van de Mediawet dat handelt over zendtijdtoewijzing en de adviesrol van de

provincie;
- Artikel 43 derde lid van de Mediawet, en artikel 19 van het Mediabesluit die handelen over de

bekostigingsverklaring;
- Het statenbesluit van 10 december 2001 tot bekostiging van de regionale televisieomroep voor de

jaren 2002, 2003 en 2004;
- Het GS-besluit van 27 augustus 2002 betreffende de fusie van lokale en regionale omroepen,

Besluiten:
1. In  advies aan het Commissariaat voor de Media te verklaren dat het programmabeleid bepalend
orgaan van de SSPOMN representatief is voor de belangrijkste stromingen in de provincie Utrecht en
daarmee vast te stellen dat de SSPOMN voldoet aan de eisen gesteld in artikel 30 van de Mediawet
2. De nog lopende bekostigingsverklaring van de televisieomroep te herbevestigen en zich bereid te
verklaren tot bekostiging van de regionale radio-omroep tot 1 januari 2004 of zoveel later als de
wijziging van de Mediawet inzake de nieuwe financieringssystematiek van kracht wordt.

voorzitter,

griffier,
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Aan Provinciale Staten,

De adviesaanvraag van het Commissariaat voor de Media behelst twee vragen:

1. Voldoet de SSPOMN aan de eisen die de Mediawet in artikel 30 stelt?
Bij de adviesaanvraag geeft het CvdM al aan dat de SSPOMN aan de eerste vier wettelijke eisen voldoet. D.w.z.;
de regionale omroepinstelling is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid; richt zich statutair op de
verzorging van een programma voor algemene omroep en op de bevrediging van de in de provincie levende
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften; de regionale omroep heeft een orgaan dat
het programmabeleid bepaalt.
De kern van de adviesaanvraag is de vijfde wettelijke eis: is het programmabeleid bepalend orgaan (PBO)
zodanig samengesteld dat het representatief is voor de belangrijkste in de provincie voorkomende
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen?
Kader voor de beoordeling is een overzicht van de belangrijkste stromingen in onze maatschappij. Wij stellen
vast dat de SSPMON een PBO heeft waarin deze stromingen inderdaad zijn vertegenwoordigd. Onderstaand
overzicht van de gegeven stromingen en de invulling van de regionale omroepinstelling laat dit zien:
� Maatschappelijke zorg en welzijn: Provinciaal Gehandicaptenplatform, Stichting Vrouwennetwerk
� Kunst en cultuur: Vereniging Utrechtse Musea, Hogeschool voor de Kunsten
� Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag: Humanistisch Verbond, Provinciale Raad

van Kerken
� Onderwijs en educatie: Universiteit Utrecht
� Werkgevers: VNO-NCW-Midden
� Werknemers: FNV Midden-Nederland
� Etnische en culturele minderheden: Multicultureel Instituut Utrecht
� Sport en recreatie: Utrechts Landschap, Sportservice Midden-Nederland, Utrechts Bureau voor Toerisme.

&RQFOXVLH�LV�GDW�KHW�3URJUDPPDEHOHLG�%HSDOHQG�2UJDDQ�YDQ�GH�663201�]RGDQLJ�LV�VDPHQJHVWHOG�GDW�KHW
UHSUHVHQWDWLHI�LV�YRRU�GH�EHODQJULMNVWH�VWURPLQJHQ�LQ�GH�SURYLQFLH�8WUHFKW��+LHUPHH�VWHOOHQ�ZLM�WHYHQV�YDVW�GDW�GH
663201�YROGRHW�DDQ�GH�HLVHQ�JHVWHOG�LQ�DUWLNHO����YDQ�GH�0HGLDZHW���9RRUVWHO�DDQ�GH�VWDWHQ�LV�GDQ�RRN�RP
SRVLWLHI�WH�DGYLVHUHQ�LQ]DNH�GH�UHSUHVHQWDWLYLWHLW�YDQ�GH�UHJLRQDOH�RPURHS�663201
2. Bekostigingsverklaring
De bekostigingsverklaring is een wettelijke vereiste volgens artikel 43, derde lid van de Mediawet: “voor de
regionale omroep wordt slechts zendtijd toegewezen indien het provinciaal bestuur zich bereid verklaart voor de
bekostiging zorg te dragen”. In dit geval vraagt het CvdM deze verklaring voor de periode tot 1 januari 2004 of
zoveel later als de wijziging van de Mediawet een feit is. Vanaf dat moment geldt immers een nieuw
bekostigingsstelsel voor de regionale omroep, waarbij alle middelen voor de regionale omroep in het
provinciefonds zijn geïntegreerd en er een wettelijke provinciale plicht bestaat tot het bekostigen van een
regionale radio- en televisieomroep. Ondanks dat de nieuwe wetswijziging nog behandeld moet worden zijn de
middelen wel al geheel door het rijk in het provinciefonds geïntegreerd.

Gezien eerdere besluitvorming is de bereidheid tot bekostiging feitelijk reeds uitgesproken.
� De bekostigingsverklaring voor de WHOHYLVLHRPURHS is bij PS-besluit van 10 december 2001 afgegeven voor

de jaren 2002, 2003 en 2004. Een herbevestiging van dit besluit en een bekostigingsverklaring voor de
UDGLR�RPURHS tot 1 januari 2004 of zoveel later als de wetwijziging van kracht is, volstaat dus.
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� Daarnaast is bij behandeling van het fusiedossier van RTV Utrecht in de statencommissie van 30 september
2002 de verwachting uitgesproken van een meerjarige subsidierelatie, waarin de huidige regionale omroep
zich kan ontwikkelen tot een van de beste regionale omroepen in Nederland of in de woorden van het bedrijf
zelf:”RTV Utrecht verslaat alles”.

� Bovendien is het subsidie voor zowel radio als televisie over het jaar 2003 reeds toegekend aan de SSPOMN
en zijn de benodigde middelen ook voor de komende jaren reeds in de meerjarenbegroting opgenomen.

%RYHQVWDDQGH�RYHUZHJHQGH�OLJW�KHW�LQ�GH�UHGH�GH�EHUHLGKHLG�WRW�EHNRVWLJLQJ�YDQ�GH�WHOHYLVLHRPURHS�WH
KHUEHYHVWLJHQ�HQ��GH�EHUHLGKHLG�XLW�WH�VSUHNHQ�WRW�EHNRVWLJLQJ�YDQ�GH�UDGLR�RPURHS�WRW���MDQXDUL������RI�]RYHHO
ODWHU�DO�GH�ZLM]LJLQJ�YDQ�GH�0HGLDZHW�LQ]DNH�GH�QLHXZH�ILQDQFLHULQJVV\VWHPDWLHN�YDQ�NUDFKW�ZRUGW�
.DQWWHNHQLQJHQ
De adviesaanvraag van het CvdM is aan de termijn van 18 weken gebonden. Uiterste adviesdatum is 19
augustus. Inmiddels is uitstel gevraagd en verkregen voor een advies van de staten tot uiterlijk half september.

)LQDQFLsQ
De bekostiging van de regionale omroep is in de meerjarenbegroting opgenomen.

%LMODJHQ
De adviesaanvraag van het Commissariaat voor de Media is ter inzage bijgevoegd.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


