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Motie Omroep Zeeland
Van Statenlid M. Rijksen-Blok (ChristenUnie), Statenlid R. Viergever (SP), Statenlid Ton Veraart (D66)
en Statenlid J. Oudeman (CDA)
De Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op vrijdag 3 juni 2016
Overwegende dat:
.
De Eerste Kamer ingestemd heeft met een wijziging van de Mediawet.
.
Daarmee het voortbestaan van een zelfstandige omroep in Zeeland verder onder druk komt
te staan.
.
Er een forse bezuiniging op de gezamenlijke regionale omroepen is opgelegd die met name
de omroepen in dunbevolkte gebieden als Zeeland raakt.
.
Koepelorganisatie ROOS ook centralisatie van een groot aantal onderdelen van de omroepen
beoogt in landelijke Shared Service Centra om deze taakstelling te realiseren.
.
Dit een verregaande samenwerking van de publieke regionale omroepen vraagt.
.
Dat dit leidt tot verlies van autonomie en werkgelegenheid in de regio.
.
De pluriformiteit en onafhankelijkheid kan worden aangetast.
Van mening zijnde dat:
.
Omroep Zeeland een groot draagvlak en bereik onder de Zeeuwse bevolking heeft.
.
Het van groot belang is dat Omroep Zeeland als regionale omroep voor Zeeland zijn
onafhankelijke positie behoudt en in staat blijft de regionale identiteit uit te dragen en te
versterken.
.
In tijden van decentralisatie van overheidstaken het van groot belang is dat de regionale

nieuwsvoorziening goed functioneert.
Dragen het College van Gedeputeerde Staten op:
.
Eigenstandig en middels het IPO in te zetten op voorwaarden die de regionale identiteit in
stand houden, waaronder een sterke positie voor de beleidscommissie media aanbod (vml.
Programmaraad), voldoende financi&e middelen en ruimte voor maatwerkoplossing voor
omroepen in de perifere gebieden (zoals samenwerking met regionale dagbladen en andere
relevante organisaties).
.
Maximale inzet te plegen bij het Rijk om eigen, zelfstandige omroep met een
volwaardige(nieuws-)redactie voor de regio Zeeland in stand te houden.
.
Bij de behandeling van de tweede fase wetgeving Mediawet te pleiten voor bovenstaande
onderwerpen en behoud van werkgelegenheid in Zeeland.

en gaat over tot de orde van de dag.

M.

(Christenünie)

Jeffrey Oudeman (CDA)

