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Bijlage(n): Adviesaanvraag van het Commissariaat van de Media    

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Op 28 oktober 2003 heeft het Commissariaat voor de Media (CvdM) aan de Stichting 
Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland (SSPOMN, beter bekend als RTV 
Utrecht) voor vijf jaar radio- en televisiezendtijd voor de regionale omroep toegewezen. De 
hiervoor genoemde periode van vijf jaar eindigt op 28 oktober 2008. De regionale 
omroepinstelling heeft het Commissariaat voor de Media laten weten dat zij in aanmerking 
wenst te komen voor toewijzing van televisiezendtijd in een aansluitende periode.  
Het Commissariaat voor de Media vraagt in het kader van zendtijdtoewijzing voor radio en 
televisie aan de stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland 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. 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. 
 

Voorgeschiedenis 
Het Commissariaat voor de Media heeft bij de provincie een adviesaanvraag ingediend inzake 
zendtijdtoewijzing voor de regionale omroep Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen 
Midden Nederland (SSPOMN, beter bekend als RTV Utrecht). 
 

Essentie / samenvatting 
Het Commissariaat voor de Media vraagt in het kader van zendtijdtoewijzing voor radio en 
televisie aan de stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland 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. Op basis van 
het advies van de provincie wordt de zendtijd voor radio en TV aan RTV Utrecht toegewezen 
voor een perionde van vijf jaar. 
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Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Niet van toepassing 
 

Financiële consequenties 
De bekostiging van de regionale omroep is in de meerjarenbegroting opgenomen 
Volgens de mediawet moet het provinciebestuur ten minste één regionale omroepinstelling 
bekostigen. Zolang in deze provincie alleen de Stichting Samenwerkende Omroepen Midden 
Nederland (RTV Utrecht) daarvoor in aanmerking komt, zou dit besluit dus voor onbepaalde 
tijd kunnen gelden. 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
Er zijn geen alternatieven. De provincie is namelijk verantwoordelijk voor de bekostiging van 
tenminste één regionale omroep. Eens in de vijf jaar adviseert de provincie het CvdM over de 
zendtijdverlenging. Zij kan dit alleen op basis van de representativiteit van  het PBO doen. 
 

Voorgesteld wordt  
Positief te adviseren aan het Commissariaat van de Media, dat wil zeggen te verklaren dat het 
SSPOMN voldoet aan de eisen van de Mediawet. 
 
Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Besluit 

Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 9 september 2008, afdeling ECV, nummer 
2008INT226727; 
 
Gelezen de toelichting op de adviesaanvraag van het Commissariaat voor de Media: 
 
Gelet op; 

- Artikel 43, lid 1 en 2 van de Mediawet;

Besluiten:  
Positief advies te geven aan het Commissariaat voor de Media tot toewijzing van de zendtijd aan de 
SSPOMN (=RTV Utrecht), dat wil zeggen de representativiteit van het programmabeleidsbepalend 
orgaan te bevestigen. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
 
- Artikel 43 lid 1 en 2 van de Mediawet t.a.v. verplichting tot adviesverstrekking aan het 
Commissariaat voor de Media. 
- Besluit van provinciale staten van Utrecht van 13 november 2006 houdende de verklaring 
zorg te dragen voor de bekostiging van het functioneren van een regionale omroepinstelling 
t.a.v. verplichting tot bekostiging ex artikel 43 
lid 3 Mediawet. 
 
2. Beoogd effect 
 
3. Argumenten 
De adviesaanvraag van het Commissariaat van de Media behelst een vraag: 
 
1. Voldoet de SSPOMN aan de eisen die de Mediawet in artikel 30 stelt? 
Bij de adviesaanvraag geeft het Commissariaat voor de Media aan dat de SSPOMN aan de 
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 
programmabeleid bepaalt. 
De kern van de adviesaanvraag is de 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 invulling van der regionale omroepinstelling laat dit zien: 
- Maatschappelijke zorg en welzijn: Provinciaal Gehandicapten Platform, Stichting 

Vrouwennetwerk, Cosbo Ouderen  Belangen, Vrijwilligerscentrale Utrecht 
- Kunst en cultuur: Theater “De Lampegiet”, Hogeschool voor de Kunsten 
- Kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag: Utrechtse Stedelijke 
Raad van Kerken 
- Onderwijs en educatie: Islamitisch onderwijs, Universiteit Utrecht 
- Werkgevers: VNO-NCW Midden 
- Etnische en culturele minderheden: Multiculturele samenleving 
- Sport en recreatie: Het Utrechtse landschap, Utrecht Toerisme & Recreatie, Vereniging 
Sport Utrecht 
- Overheid: VNG 
 
Conclusie is dat het Programmabeleid Bepalend Orgaan van de SSPOMN zodanig is 
samengesteld dat het representatief is voor de belangrijkste stromingen in de provincie 
Utrecht. Hiermee stellen wij tevens vast dat de SSPOMN voldoet aan de eisen gesteld in 
artikel 30 van de Mediawet. Voorstel aan de staten is dan ook om positief te adviseren inzake 
de representativiteit van de regionale omroep SSPOMN. 
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4. Kanttekeningen 
De adviesaanvraag van het Commissariaat van de Media is aan de termijn van 18 weken 
gebonden. Uiterste adviesdatum is 1 september 2008. Inmiddels is uitstel gevraagd voor een 
advies van de staten zo spoedig mogelijk na de PS-vergadering van 20 oktober 2008. 
 
5. Financiën 
De bekostiging van de regionale omroep is in de meerjarenbegroting opgenomen. 
Volgens de mediawet moet het provinciebestuur ten minste één regionale omroepinstelling 
bekostigen. Zolang in deze provincie alleen de Stichting Samenwerkende Omroepen Midden 
Nederland (RTV Utrecht) daarvoor in aanmerking komt, zou dit besluit dus voor onbepaalde 
tijd kunnen gelden. 
 
6. Realisatie 
 
7. Juridisch 
Zie wettelijke grondslag 
 
8. Europa 
In het zogenaamde Handboek Financiële Verantwoording Regionale Omroepen zijn eisen 
opgenomen teneinde ongeoorloofde staatssteun te voorkomen. In de bekostiging van RTV 
Utrecht is als verplichting opgenomen dat de eisen van het Handboek Financiële 
Verantwoording Regionale Omroepen, en daarmee de staatssteunregels nageleefd worden.  
 
9. Communicatie 
 

10. Bijlagen 
De adviesaanvraag van het Commissariaat voor de Media is ter inzage bijgevoegd. 
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