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Geachte voorzitter,
Naar aanleiding van de aangenomen motie van Christe n Unie, D66, SP en CDA in Provinciale Staten van
3 juni 2016 betre ffende Omroep Zeeland doen wij via deze brief verslag van het bestuurlijk overleg (BO) dat
IPO (kerndelegatie cultuur) en staatssecretaris Dekker op 27 juni 2016 hebben gevoerd over de on twikkelin
gen van het wetgevingstraject regionale omroepen.
De IPO kerndelegatie cultuur, bestaande uit Cees Bijl (voorzitter/gedeputeerde Drenthe), Henri Swinkels
(lid/gedeputeerde Noord-Brabant), Ger Koopmans (lid/gedeputeerde Limburg), Michiel Rijsberman
(gedeputeerde Flevoland) heeft met de Staatssecretaris tijdens het rec ente BO een aantal goed e afspraken
gemaakt deels gericht op een aantal aanpassingen of verduidelijkingen in de Mediawet of Memorie van
Toelichting(MvT), deels gericht op nadere uitwerking van de publiek-private samenwerking (PPS) en de
onafhankelijke rol redacties.
De inzet voor het BO is in korte tijd tot stand gekomen. Daar waar IPO eerder koerste op het bespreken van
gezamenlijke inzet tijdens het IPO Portefeuillehoudersoverleg Cultuur op 30 juni jl. en vervolgens een gesprek
met de staatssecretaris, is het in plaats daarvan een schriftelijke ronde voor een op zeer korte termijn ingepland
BO geworden. IPO heeft gekozen om dit overleg met de staatssecretaris op deze korte termijn wel te voeren,
om zodoende nog voordat de wet naar Ministerraad (laatste voor zomereces) en Tweede Kamer gaat, invloed
te kunnen uitoefenen op wetstekst en de bijbehorende MvT.
Voor wat betreft de rol van de provincies bij de representativiteitstoets van de beleidscommissies mediaaanbod heeft tot het laatste moment nog overleg plaatsgevonden, per mail en telefonisch. Uiteindelijk heeft
de IPO kerndelegatie Cultuur ervoor gekozen om in te zetten op:
De rol van de provincies in de wet te verduidelijken, en wel zodanig dat de RPO'' de plicht heeft advies
te vragen en Provinciale Staten het recht heeft advies te geven.
Dit is een compromis of middenw eg - waarbij in de ogen van de delegatie provincies die wel advies willen
geven dit kunnen doen en provincies die geen advies willen geven, hiervan af kunnen zien.
Gemaakte afspraken in BO 27 juni 2016:
1.

Regionale binding met Raad van Toezicht RPO
Beide partijen vinden een blijvende regionale binding van belang. De Staatssecretaris zoekt uit of de
regionale binding van RvT en bestuur van de RPO voldoende in de wet is geborgd.
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Adviserende rol provincies bij Beleidscommissies Media-aanbod (BMA)
n de wetstekst, of MvT wordt de rol van Provinciale Staten (adviesrecht) duidelijk omschreven.
Publiek Private Samenwerking (PPS)
Als dit wetsvoorstel PPS niet in de weg zit, dan wordt dat in de MvT expliciet benoemd
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bijeenkomst casuïstiek PPS, te beleggen in Limburg
CW geeft het IPO inzicht in de uitgevoerde juridische verkenning voor de beleidsregel PPS.
Budgetten voor basisniveau kleine omroepen
nrw
basisniveau per omroep te garanderen
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^°"^®ssieplan en -begroting expliciet toetsen aan een minimumniveau per reaionale
Commissariaat van de Media en vraagt advies aan de Raad vTn C ulïljir over hS
asisniveau per regionale omroep en de problematiek van de dunbevo lkte gebieden.

6.

Inhoudelijk autonoom opererende redacties
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redacties in de wet en MvT zijn beschreven en

Hoogachtend,
gedeputeerde state
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