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zendtijdtoewijzing aan  

SSPOMN/RTV Utrecht 

 

Geachte heer Groen, 

 

SSPOMN/RTV Utrecht heeft u gevraagd om een toewijzing van zendtijd voor de komende vijf jaar, ingaande 
per 28 oktober 2013. In uw brief van 26 maart 2013 (kenmerk 29034/2013003723), verzoekt u de provincie 
Utrecht om een advies over de vraag of de Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland 
voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt. Daarnaast vraagt u ons te verklaren dat wij zorg dragen voor de 
bekostiging van SSPOMN/RTV Utrecht voor de komende vijf jaar. 
 
Provinciale Staten van Utrecht hebben op 15 juli 2013 besloten u te adviseren om aan SSPOMN/RTV Utrecht 
zendtijd toe te wijzen voor de periode 28 oktober 2013 tot 28 oktober 2018. Wij stellen vast dat het 
Programmabeleid Bepalend Orgaan zodanig is samengesteld dat het representatief is voor de belangrijkste 
stromingen in de provincie Utrecht. De leden vormen een goede afspiegeling van de belangrijke stromingen in 
de samenleving. Bovendien is er een goede vertegenwoordiging van vrouwen en leden met een andere 
etnische/culturele achtergrond. Wat wij missen is de vertegenwoordiging van jongeren/studenten en 
werknemers. Gezien de samenstelling en bevolkingsopbouw van de provincie Utrecht achten wij het van groot 
belang dat deze stromingen worden vertegenwoordigd in het pbo. Wij verzoeken u deze wens mee te nemen in 
uw zendtijdtoewijzing aan SSPMN/RTV Utrecht. 
Hiermee stellen wij tevens vast dat RTV Utrecht voldoet aan de eisen gesteld in artikel 2.62, eerste lid, van de 
Mediawet 2008. 
De provincie Utrecht is bereid om, conform artikel 2.62, tweede lid Mediawet 2008, zorg te dragen voor de 
bekostiging van SSPOMN/RTV Utrecht voor de periode 28 oktober 2013 tot 28 oktober 2018, of totdat de 
financiering van de regionale publieke media instellingen is overgegaan naar het Rijk. 
 
U vindt het besluit van Provinciale Staten van Utrecht en het bijbehorende Statenvoorstel in de bijlagen bij deze 
brief. SSPOMN/RTV Utrecht ontvangt een afschrift van deze brief. 
 
 
Hoogachtend, 
Namens Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
Mariëtte Pennarts-Pouw  
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