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   2013-562 

Advisering Commissariaat voor de media inzake toewijzing zendtijd 

en afgeven bekostigingsverklaring RTV Drenthe 

 

 



  aan provinciale staten van Drenthe 2013-562-1 

 

Inleiding 

In de Statenvergadering van 10 oktober 2007 hebt u verklaard zorg te dragen voor de bekostiging van 

RTV Drenthe voor de periode 2008-2013. De zendmachtiging voor RTV Drenthe loopt af op 29 april 

2013. Het Commissariaat voor de Media (CvdM) wijst op grond van artikel 2.65 van de Mediawet
1
 

zendtijd voor een nieuwe vijfjaarlijkse (concessie)periode (wettelijk vastgelegde termijn) toe aan de 

regionale omroep. Dit doet ze nadat de provincie heeft geadviseerd over de vraag of de instelling vol-

doet aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt en provinciale staten advies uit heeft gebracht over de 

vraag of de regionale omroepinstelling naar hun oordeel nog voldoet aan de zogenaamde representa-

tie-eisen (zie toelichting). Daarnaast wordt aan een regionale omroep alleen zendtijd toegewezen als 

het provinciaal bestuur zich bereid verklaart zorg te dragen voor de bekostiging. Voor deze bekosti-

ging is een kostendrager opgenomen in het Provinciefonds. 

 
Op grond van artikel 7 van de Mediaregeling 2008

2
 dient een regionale omroep uiterlijk een half jaar 

vóór de dag waarop de vijfjarige concessie afloopt een aanvraag voor de volgende vijfjarige periode in 

bij CvdM. Voor Drenthe was RTV Drenthe de enige omroep die dit heeft gedaan bij het CvdM. 

                                                      
1
  Mediawet 2008, zie toelichting waarin de betrokken wetsartikelen worden opgesomd. 

2
  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2008, houdende uitvoeringsregels van 

de Mediawet 2008 (Mediaregeling 2008). 

 

De concessie wordt verleend voor een periode van vijf jaar. Echter, in het regeerakkoord Bruggen 

slaan (29 oktober 2012) is aangegeven dat de regionale omroepen vanaf 1 januari 2014 moeten wor-

den aangestuurd en gefinancierd vanuit het Rijk (recentralisatie). Gezien deze ontwikkelingen stellen 

wij u voor de bekostigingsverklaring af te geven tot het moment waarop de verantwoordelijkheid voor 

de portefeuille regionale omroepen teruggaat naar het Rijk.  

 

Advies 

1. Het CvdM adviseren RTV Drenthe aan te wijzen als regionale omroep voor de provincie  

Drenthe. 

2. Verklaren dat u bereid bent zorg te dragen voor de bekostiging van RTV Drenthe, met dien ver-

stande dat de bereidheid tot bekostiging van rechtswege vervalt op het moment dat het Rijk de 

zorgplicht voor de regionale omroepen overneemt van de provincies. 

Beoogd effect 

1. Bewerkstelligen dat de zendtijdtoewijzing aan RTV Drenthe wordt gecontinueerd; 

2. Bekostigen en in stand houden van de publieke regionale radio- en televisieomroep in Drenthe 

opdat een kwalitatief hoogwaardig programma mogelijk is; 

3. Het van rechtswege laten beëindigen van de bereidheid om een zorg te dragen voor bekostiging 

tot aan het moment waarop de verantwoordelijkheid voor de portefeuille regionale omroepen te-

ruggaat naar het Rijk.  
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Argumenten 

1.1. Resultaten toetsing functioneren RTV Drenthe 2008-2013 positief 

Voorafgaand aan het afgeven van de bekostigingsverklaring dient het functioneren van de  

regionale omroep getoetst te worden. In de cultuurnota’s Cultuur als Magneet en Oude Wereld 

Nieuwe Mindset zijn de (beleids)criteria geformuleerd die de grondslag vormen voor de toetsing. 

Uitvoerend wordt hieraan vorm gegeven via het jaarlijks Programma van Eisen (PvE) op basis 

waarvan de subsidie wordt verstrekt. Op deze wijze wordt het functioneren van de omroep ge-

toetst en gemonitord. Toetsing van RTV Drenthe aan voornoemde beleids- en uitvoeringskaders 

wijst uit dat RTV Drenthe voldoet aan het gestelde in voornoemde kaders. Daarnaast zijn er 

geen belemmeringen geconstateerd ten aanzien van de eisen die de Mediawet 2008 en het 

Convenant inzake inschakeling RTV Drenthe bij calamiteiten stellen. Op basis hiervan kan ervan 

uit worden gegaan dat met bekostiging van RTV Drenthe voor de komende periode een kwalita-

tief goede omroep wordt bekostigd die van algemeen nut is en bij calamiteiten adequaat voorziet 

in de behoefte aan informatie. Er is dan ook geen aanleiding niet over te gaan tot het afgeven 

van een positief advies aan het CvdM over zendtijdtoewijzing en een bekostigingsverklaring voor 

de nieuwe periode. 

 

Resultaten toetsing 

1. RTV Drenthe heeft de afgelopen periode voor televisie voldaan aan de ICE-norm (het door het 

CvdM voorgeschreven percentage programma’s van informatieve, culturele en educatieve aard, 

gericht op het eigen verzorgingsgebied) en heeft een pluriform en kwalitatief hoogwaardig aan-

bod van programma’s op het gebied van informatie, cultuur, educatie en verstrooiing verzorgd. 

Voor radio zit RTV de afgelopen periode iets onder de norm, maar dit vormt geen knelpunt. Wel 

concluderen wij dat naleving van de ICE-norm op grond van artikel 2.70 van de Mediawet 2008 

voor radio een punt van aandacht moet zijn. Wij blijven hier dan ook aandacht aan besteden in 

het PvE. 

2. De programmering van RTV Drenthe is in zodanige mate gericht op de bevrediging van de in de 

provincie levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de 

instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn. 

3. RTV Drenthe heeft de afgelopen periode voldaan aan de publieke functies van de omroep (be-

vorderen democratie; platform voor publiek debat; podium ten aanzien van kunst/cultuur met 

name uit eigen regio, bindend element voor mensen in provincie). 

4. De programma’s van TV Drenthe kunnen in de hele provincie Drenthe zowel via de in de provin-

cie aanwezige omroepnetwerken (kabel), als via de ether (Digitenne) worden ontvangen, waar-

mee een goede ontvangstkwaliteit is gegarandeerd en het programma toegankelijk is voor alle 

Drenten.  

5. Radio Drenthe is zowel via de kabel als via verschillende etherfrequenties te ontvangen.  

6. RTV Drenthe heeft de afgelopen periode voldaan aan de productienorm ( ten minste 50% van 

de toetsingstijd bestaat uit de programma’s die in eigen beheer zijn geproduceerd). 

7. Het Programmabeleid Bepalend Orgaan van RTV Drenthe voldoet aan de representativiteitseis.  

8. Radio Drenthe is in staat in voorkomende gevallen adequaat uitvoering te geven aan haar func-

tie van rampenzender. 

9. RTV Drenthe voldoet aan de overige eisen van de Mediawet. 

10. RTV Drenthe voldoet ruimschoots aan het kwantitatieve activiteitenniveau met betrekking tot de 

verzorging van radio- en televisieprogramma’s, internet en teletekst als in 2004 (peiljaar). 

11. RTV Drenthe heeft met haar programmering de diverse doelgroepen en stromingen in Drenthe 

bereikt. De door Radio Drenthe behaalde gemiddelde luisterdichtheid is voldoende. De door TV 

Drenthe behaalde kijkcijfers voldoen ook aan het niveau van 2004.  



   2013-562-3 

 

12. RTV Drenthe voldoet aan de overige subsidievoorwaarden en afspraken in het kader van de 

Algemene subsidieverordening Drenthe.  

 

1.2.  Recentralisatie voornemen Rijk 

Het Rijk is voornemens met ingang van 2014 de verantwoordelijkheid voor (de bekostiging van) de 

regionale omroepen te recentraliseren. Concreet houdt dit in dat de provincie dan geen taak meer 

heeft aangaande de regionale omroep. Op dit moment worden vanuit het IPO gesprekken gevoerd 

met het Rijk over hoe onder andere om te gaan met die provincies die dit jaar een nieuwe concessie 

moeten verlenen. In het portefeuillehoudersoverleg IPO regionale omroepen op 24 januari 2013 en in 

het IPO-bestuur op 31 januari 2013 is hier aandacht voor gevraagd. Zes provincies moeten dit jaar 

een nieuwe bekostigingsverklaring afgeven. Het IPO-secretariaat adviseert in de bekostigingsverkla-

ring een voorbehoud op te nemen dat als volgt luidt. "Deze bekostiging is onder voorbehoud van het 

recentralisatievoornemen van het Rijk en wordt geacht nietig te zijn verklaard en te worden overge-

dragen aan het Rijk, wanneer het Rijk de zorgplicht overneemt van het provincies." Uitgangspunt hier-

bij is dat de bekostigingsverklaring wordt afgegeven tot aan het moment van recentralisatie. Op het 

moment dat de regionale omroepen overgaan naar het Rijk vervallen de verplichtingen (juridisch en 

financieel) voor de provincies en is het Rijk de enige verantwoordelijke op deze portefeuille. Aange-

zien zes provincies worden geconfronteerd met een nieuwe concessieperiode, zal de termijn van con-

cessie aandachtspunt blijven vanuit het IPO richting het Rijk. U zult op de hoogte worden gehouden 

van het verloop en de resultaten van het recentralisatieproces.  

Uitvoering 

Tijdsplanning 

N.v.t. 

Financiën 

De aan RTV Drenthe verleende budgetsubsidie voor het jaar 2013 bedraagt € 9.259.316,--. 

Het subsidiebedrag wordt jaarlijks aangevuld met de reële index zoals is overeengekomen op grond 

van de wijziging Mediawet in verband met de nieuwe financieringsstructuur voor de regionale omroep 

die per 1 januari 2006 in werking is getreden (onderhandelaarsakkoord Stichting Regionale Omroep 

en Samenwerking (ROOS) en IPO). Hoewel vanuit het IPO actie wordt ondernomen om de reële  

index af te schaffen en de jaarlijkse indexatie gelijk te trekken aan het algemeen gehanteerde index-

cijfer dat jaarlijks wordt afgegeven door het CPB, zijn hier nog geen resultaten geboekt.  

 

De provincie houdt toezicht op de financiële doelmatigheid en economische bedrijfsvoering van de 

regionale omroep. Omdat de ASV Drenthe van toepassing is, moet de regionale omroep op dezelfde 

wijze verantwoording afleggen over de besteding van de subsidie als alle andere gesubsidieerde in-

stellingen. De provincie legt verplichtingen en voorwaarden op in de vorm van prestatieafspraken
3
, die 

niet in strijd zijn met de programmatische onafhankelijkheid en overige bepalingen van de Mediawet 

2008. De prestatieafspraken worden gemaakt op basis van het PvE. Het door uw staten vastgestelde 

beleidskader 2012-2016 (Cultuurnota Oude Wereld Nieuwe Mindset) en de Mediawet 2008 met de 

daarin opgenomen zorgplicht liggen hieraan ten grondslag. RTV Drenthe moet jaarlijks een activitei-

tenplan en productbegroting indienen, die aansluiten bij het PvE. 

Monitoring en evaluatie 

Monitoring vindt verder plaats via de reguliere beleidscyclus op grond van de ASV.  

                                                      
3
  Op grond van artikelen 4:37 en 4:38 van de Algemene wet bestuursrecht. 
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Extern betrokkenen 

Commissariaat voor de Media, directie RTV Drenthe, PBO van RTV Drenthe, Ministerie van OCenW 

en het IPO. 

Communicatie  

N.v.t.  

 

 

 

 

 

 

Assen, 6 maart 2013 

Kenmerk: 10/3.2/2013001792 

 

 

Gedeputeerde staten van Drenthe, 

 

J. Tichelaar, voorzitter 

M.-A.D. van Nieuwpoort, secretaris 

 

 

coll. 
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Zorgplicht en bekostiging 

 

Inleiding. 

Het CvdM wijst op grond van artikel 2.61 van de Mediawet zendtijd toe aan een regionale omroep. Op 

grond van het eerste lid van artikel 2.62 van de Mediawet brengen provinciale staten advies uit over 

de vraag of de regionale omroepinstelling naar hun oordeel nog voldoet aan de in artikel 2.61, tweede 

lid, van de Mediawet gestelde formele en representativiteitseisen. Aan een regionale omroep wordt 

bovendien op grond van artikel 2.62, tweede lid, zendtijd slechts toegewezen indien het provinciaal 

bestuur zich bereid verklaart zorg te dragen voor de bekostiging.  

 

Zorgplicht. 

Sinds 1 januari 2006 ligt de zogenaamde zorgplicht voor regionale omroepen volledig bij provincies. 

Artikel 2.170 van de Mediawet formuleert deze verantwoordelijkheid als volgt.  

 

Gedeputeerde staten zorgen voor de bekostiging van het functioneren van ten minste één regio-

nale publieke media-instelling in de provincie door vergoeding van de kosten die rechtstreeks 

verband houden met het verzorgen van de regionale publieke mediadienst, voor zover die kos-

ten niet op andere wijze zijn gedekt, op zodanige wijze dat: 

a. een kwalitatief hoogwaardig media-aanbod mogelijk is en continuïteit van bekostiging is 

gewaarborgd en 

b. in ieder geval per provincie het in 2004 bestaande niveau van de activiteiten met betrek-

king tot de verzorging van media-aanbod door de regionale publieke media-instelling(en) 

ten minste gehandhaafd blijft. 

 

Gedeputeerde staten kunnen deze zorgplicht alleen waarmaken als provinciale staten zich bereid 

hebben verklaard jaarlijks in de provinciale Begroting voldoende middelen voor dit doel beschikbaar te 

stellen (de bekostigingsverklaring). 

 

Formele en representativiteitseisen 

Op grond van artikel 2.62, eerste lid, van de Mediawet brengen provinciale staten advies uit over de 

vraag of de regionale omroepinstelling naar haar oordeel nog voldoet aan de in artikel 2.61, tweede 

lid, gestelde eisen. Vanwege de af te leggen verklaring dat RTV Drenthe voldoet aan deze eisen wor-

den deze nader toegelicht.  

 

Het provinciaal bestuur dient op grond van artikel 2.61, tweede lid, van de Mediawet antwoord te ge-

ven op de volgende vragen. 

 

a. Rechtsbevoegdheid 

Is de regionale omroepinstelling een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid? 

 

b. Representativiteit  

Stelt de regionale omroepinstelling zich zoals blijkt uit haar statuten uitsluitend, althans hoofdzakelijk 

ten doel om op provinciaal niveau een programma voor algemene omroep te verzorgen en alle activi-

teiten met betrekking tot programmaverzorging en uitzending te verrichten die daartoe nodig zijn?  

Is het programma in zodanige mate gericht op de bevrediging van de in de gemeente of provincie of 

een deel van de provincie waarop de omroepinstelling zich richt, levende maatschappelijke, culturele, 

godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn? 
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c. PBO 

Heeft RTV Drenthe op grond van de statuten een orgaan dat het programmabeleid bepaalt? Heeft dit 

orgaan een zodanige samenstelling dat het representatief is voor de belangrijkste in de provincie 

voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen?  

 

Antwoorden 

Ad a. Rechtsbevoegdheid 

RTV Drenthe is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid. 

 

Ad b. Representativiteit 

De programma’s van RTV Drenthe zijn in zodanige mate gericht op de bevrediging van de in de ge-

meente of provincie of een deel van de provincie waarop de omroepinstelling zich richt, levende maat-

schappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften dat de instelling geacht kan worden 

van algemeen nut te zijn.  

 

Ad c. PBO 

RTV Drenthe heeft een orgaan dat het programmabeleid bepaalt. Het PBO, ook wel Programmaraad 

genoemd, heeft een zodanige samenstelling dat het representatief is voor de belangrijkste in de pro-

vincie voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Het PBO 

vormt een afspiegeling van de in Drenthe werkzame maatschappelijke, culturele en geestelijke organi-

saties. Zij vertegenwoordigen de volgende sectoren uit de Drentse samenleving: maatschappelijke 

zorg en welzijn, kunst en cultuur, kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, 

onderwijs en educatie, werkgevers en werknemers, etnische en culturele minderheden en sport en 

recreatie. Het PBO streeft ernaar dat mannen en vrouwen en de verschillende regio’s van de provincie 

evenwichtig zijn vertegenwoordigd. Dit sluit aan op het uitgangspunt dat de programma’s op heel 

Drenthe zijn gericht.  

 

Concluderend kan worden verklaard dat RTV Drenthe voldoet aan de in artikel 2.61, tweede lid, van 

de Mediawet gestelde eisen.  
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Provinciale staten van Drenthe; 

 

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 6 maart 2013, kenmerk 

10/3.2/2013001792; 

 

gelet op artikel 2.62, eerste en tweede lid, van de Mediawet 2008; 

 

 

BESLUITEN: 

 

 

I. het Commissariaat voor de Media te adviseren om aan RTV Drenthe zendtijd toe te wijzen voor 

de periode 28 april 2013 tot en met 29 april 2018; 

 

II. zich bereid te verklaren voor de bekostiging van RTV Drenthe zorg te dragen; 

 

III dat de onder II bedoelde bekostigingsverklaring vervalt op het moment waarop de 

verantwoordelijkheid voor de portefeuille regionale omroepen teruggaat naar het Rijk.  

 

 

Assen, 17 april 2013 

 

 

Provinciale Staten voornoemd, 

 

 

 

 

 

      , griffier      , voorzitter 

 

coll. 




