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provincie renthe

Aan:

de heer B. Hemsteede

(i.a.a. de overige statenleden)

Assen, 16 oktober 2013
Ons kenmerk 421 3.1 12013006842

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake

RTV Drenthe

Geachte heer Hemsteede,

ln uw brief d.d. 16 september 2013 hebt u een aantal vragen gesteld over uitlatingen

van RTV Drenthe inzake subsidieverstrekking. Deze vragen beantwoorden wij als

volgt.

Vraaq 1

ls GS op de hoogte van de uitlatingen van de dírecteur Binnendijk van RTV Drenthe in
het Dagblad van het Noorden van woensdag 4 september?

Antwoord 1

Vraas2
Deelt GS de opvatting van de directeur dat het niet reëel is om de hoogte van de sub-

sidie te koppelen aan kijk- en luistercijfers?

Antwoord 2

Ja, deze opvatting delen wij. Het feit dat er niet op basis van populariteit ge-

subsidieerd wordt is een wezenskenmerk van de publieke omroep. Landeliike

trend is al enige jaren dat kijk- en luistercijfers van regionale omroepen dalen

(er komen sfeeds meer zenders, terwijl het aantal kijkers niet drastisch stijgt).

Ja.
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Vraaq 3
Deelt GS de mening van de heer Binnendijk dat de binding van de inwoners met RTV

Drenthe meer een gegeven is dan een verdienste?

Antwoord 3
Deels zalde binding van inwoners met RTV Drenthe waarschijnlijk een ge-

geven zijn omdat mensen de behoefte hebben gei'nformeerd te worden over
nieuws uit de regio. Deels zalde binding per programma wisselen naar gelang

het publiek zich bij het onderwerp betrokken voelt.

Yraao 4

Deelt GS de opvatting van de directeuren van RTV Noord en RTV Drenthe dat het al

dan niet korten op de provinciale subsidie een kwestie is van "geluk" (RTV Drenthe

heeft het geluk dat de provincie Drenthe geen korting doorvoert) of "pech" (RTV Noord

heeft gewoon de pech dat de provincie de omroep veel geld heeft afgepakt)?

Antwoord 4
Wij vinden de termen "geluk" en "pech" ongelukkig gekozen. Maar feit is dat
wfiweldegelijk hebben gekort op de subsídie aan RTV Drenthe: w| hebben

namelijk de autonome middelen à € 380.000,- die wfi de afgelopen jaren

bovenop de "reguliere" subsrdre van het Rijk aan de omroep subsidieerden
per 2013 bezuinigd. WI hebben geen korting doorgevoerd op de Rijksmid-
delen. Het Rijk verleent in 2014 de bijdrage die RTV Drenthe momenteelvan
ons krijgt. De provincie Groningen heeft bezuinigd op de reguliere Rijksmid-

delen, de omroep heeft de juridische procedures tegen deze bezuiniging
gestaakt. Het Rijk heeft vervolgens de werkelijke bijdrage van de provincie

Groningen in 2013 overgenomen voor 2014.

Vraaq 5

Hoe verhouden deze bovengenoemde opvattingen zich tot het Programma van

Eisen?

Antwoord 5
Bovengenoemde opvattingen staan los van het Programma van Eisen. Zoals
in uw staten is aangegeven kunnen w|bij RTV Drenthe beter spreken over
een Programma van Wensen. ln de Mediawet is verankerd dat de provincies

in het kader van hun bekostigingsrelatie met de regionale omroep geen voor-
waarden of verplichtingen opleggen, ook niet in de vorm van afspraken, die

het beginsel van de programmatische autonomie en het onafhankelijk functio-
neren van de regionale publieke media-instelling ten opzichte van de provincie

belemmeren.

Vraaq 6
Kan GS ons op de hoogte brengen of er verdere ontwikkelingen zijn vanuit het Rijk

met betrekking tot de Regionale Omroepen en over de mate van samenwerking

tussen RTV Drenthe en RTV Noord?
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Antwoord 6
Ja. Zoals in het regeerakkoord aangekondigd zal het Rijk de verantwoordelijk-
heid voor regionale omroepen per 1 januari 2014 recentraliseren. ln juli 2013

heeft het Ministerie van OCW een brief gestuurd naar ROOS (de overkoepe-
lende stichting voor de regionale omroepen). In deze brief worden vier mo-
dellen voorgesteld voor samenwerking en integratie fussen de regionale om-

roepen en de landelijke publíeke omroep. De modellen verschillen van

model 1 uitgaande van volledige integratie van de regionale omroep met de

landelijke omroep tot model 4 waarbij de samenwerking wordt versterkt, maar
organisatorisch gezien alles grotendeels hetzelfde blijft. De verdere samen-
werking en integratie moeten vorm krijgen met ingang van 2016. Vanaf
1 januari moet ook een efficiencytaakstelling van € 25 miljoen verwerkt
worden bij de regionale omroepen. Aan ROOS is gevraagd voor

20 september te reageren op de modellen en haar visie te geven op invulling
van de bezuiniging van € 25 miljoen.

Daarnaast heeft staatssecretaris Dekker op 30 augustus 2013 een brief naar
de Tweede Kamer gestuurd waarin hijaankondigt wat de hoogte zal zijn van

de uitname uit het Provinciefonds fen bate van de regionale omroep. Met het
IPO is afgesproken dat er € 143,5 miljoen uit het Provinciefonds wordt uitge-

nomen, dit bedrag benadert de werkelijke uitgaven van provincies aan de re-
gionale omroepen in 2013. De verdeling van dit bedrag over de regionale om-

roepen voor 2014 is in lijn met wat de omroepen in 2013 van hun provincie

hebben ontvangen. Dit betekent dat RTV Drenthe in 2014 een bijdrage van

het Rijk kan verwachten van € 9.259.000,--.
Het effect van de uitname van € 143,5 miljoen voor Drenthe is dat er via een

verdeelsleutel naar verwachting een bedrag van € 8.333.272,--, uitgenomen

wordt. Dit is meegenomen in de reguliere planning en controlcyclus.

Gelet op vorenstaande is de drscussre over samenwerking úussen RfV
Drenthe en RTV Noord achterhaald. Waar w|aanvankelijk als standpunt
hadden dat samenwerking een efficiencyvoordeel kon opleveren zijn wfi nu

ingehaald door ontwikkelingen die mogelijk leiden fof fusies fussen omroepen,

andere same nwerkingsverbanden etc.

Over de gevolgen van het terugbrengen van de bezuiniging op de omroepen

van € 100 miljoen naar € 50 miljoen zoals vastgelegd in het Hertstakkoord van

de regeringspartijen met D66, CU en SGP, zullen wij u nader informeren op
het moment dat deze gevolgen ons bekend zijn.

Hoogachtend,

Gedep Staten van Drenthe,

wa/coll

, secretaris voorzitter



Fractiemedewerker: 
Anneke Lubbers, Nieuwe Rijksweg 33, 9481 AP Vries 
Tel: 0592-544173 of (06) 11131059  
E-mail: a.lubbers@drenthe.nl 

 STATENFRACTIE DRENTHE 
 
 
Aan de voorzitter van Provinciale Staten 
in de provincie Drenthe 
De heer J. Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen. 
 
 
Datum:   16 september 2013 
 
 
Betreft:   Uitlatingen RTV Drenthe inzake subsidieverstrekking. 
 
 
Geachte heer Tichelaar, 
 
‐  Is GS op de hoogte van de uitlatingen van de directeur Binnendijk van RTV Drenthe in het 

Dagblad van het Noorden van woensdag 4 september? 
 
‐  Deelt GS de opvatting van de directeur dat het niet reëel is de hoogte van de subsidie te 

koppelen aan kijk‐ en luistercijfers? 
 
‐  Deelt GS de mening van de heer Binnendijk dat dat de binding van de inwoners met RTV 

Drenthe meer een gegeven is dan een verdienste? 
 
‐  Deelt GS de opvatting van de directeuren van RTV Noord en RTV Drenthe dat het al dan niet 

korten op de provinciale subsidie een kwestie is van "geluk" (RTV Drenthe heeft het geluk dat 
de provincie Drenthe geen korting doorvoert") of "pech" (RTV Noord heeft gewoon de pech 
dat de provincie de omroep veel geld heeft afgepakt")? 

 
‐  Hoe verhouden deze bovengenoemde opvattingen zich tot het Programma van Eisen? 
 
‐  Kan GS ons op de hoogte brengen of er verdere ontwikkelingen zijn vanuit het Rijk met 

betrekking tot de Regionale Omroepen en over de mate van samenwerking tussen RTV 
Drenthe en RTV Noord? 

 
 
 
Bert Hemsteede 
  
PvdA Statenfractie 


