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statenstukken

Vragen ingevolge artikel 44 van het regle- Antwoorden van gedeputeerde staten:
ment van orde inzake Omroep Zeeland niet
langer te ontvangen via Astrasatelliet
(ingekomen 12-11-2014)
1.

Is naar de mening van uw College de
ontvangst van Omroep Zeeland als
calamiteitenzender voldoende gewaarborgd indien omroep Zeeland op 2 december 2014 stopt met televisie uitzendingen via de satelliet?

1.

Ja, de rampenfunctie verloopt ook via Omroep Zeeland radio.

2.

Is uw College bekend met het feit dat be- 2.
troffenen in het buitengebied, na het
wegvallen van de satellietuitzending van
Omroep Zeeland, in de meeste gevallen
niet over kunnen gaan op een ‘werkend
alternatief’ in de vorm van kabel,
digitenne of (mobiel) internet en de ontvangst van Omroep Zeeland via de radio
op veel plaatsen slecht is?

Ja, in 2007 hebben ons na de overgang van
analoge naar digitale TV-ontvangst diverse
geluiden bereikt dat dekking van digitenne
niet in alle delen van Zeeland optimaal is.
We hebben dit toen vanuit onze verantwoordelijkheid voor Omroep Zeeland nadrukkelijk
aangekaart bij het Ministerie van Economische Zaken en het Agentschap Telecom.
Genoemd agentschap heeft aangegeven dat
de verspreiding van het digitale TV signaal in
Zeeland voldoet aan de norm, maar dat daarmee ontvangst op sommige plaatsen niet gegarandeerd is.
Verder zijn wij bekend met de niet optimale
radio-ontvangst in de grensstreek met Vlaanderen. Dit is echter ook een verantwoordelijkheid van het Agentschap Telecom.

3.

Is uw College bekend met het feit dat
inwoners van het buitengebied in
Zeeland in het verleden reeds meerdere
malen substantiële financiële
investeringen hebben moeten doen om
de ontvangst van Omroep Zeeland
televisie te kunnen waarborgen?

3.

Ja, vanuit de signalen die ons, zoals hiervoor
al aangegeven bij antwoord 2, hebben
bereikt.

4.

(a) Gaat uw College in het belang van
betroffenen en de veiligheid in het
algemeen, stappen ondernemen om de
satellietuitzendingen van Omroep
Zeeland te behouden? (b) Zo nee,
waarom niet?

4.

Nee, Omroep Zeeland is sinds 1-1-2014 een
verantwoordelijkheid van het Rijk. Vanuit
deze verantwoordelijkheid en over de ontvangst van Omroep Zeeland via m.n. digitenne in het buitengebied zijn door D66
(Verhoeven) Kamervragen gesteld aan de
verantwoordelijk staatssecretaris, dhr. Dekker. Via brief van 20 november 2014 heeft de
staatssecretaris o.a. het eerdere en ongewijzigde standpunt van het Agentschap Telecom (zie antwoord op vraag 2) aangegeven,

alsmede dat het stoppen met satellietuitzending een eigen keuze / verantwoordelijkheid
van Omroep Zeeland is.
Overigens is recent gebleken dat Omroep
Zeeland toch via de satelliet blijft uitzenden.
Er is tussen de distributeur en de regionale
omroep een nieuwe overeenkomst gesloten.
De tv-zender wordt de komende twee jaar
onderdeel van het basispakket van
CanalDigitaal, waardoor de kosten voor de
omroep minder zijn.
5.

Kan uw College aangeven welke kosten
er met genoemde satellietuitzendingen
gemoeid zijn?

5.

Zie antwoord bij vraag 4.
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