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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde over de status

van RTV Drenthe in de nieuwe Mediawet

Geachte heren Van Dekken en Bosch,

ln uw brief d.d. I maart 2016 hebt u gezamenlijk enkele vragen gesteld over de status

van RTV Drenthe in de nieuwe Mediawet. ln deze brief beantwoorden wij uw vragen,

maar voordat wij dit doen, merken wij eerst het volgende op.

Het debat in de Eerste Kamer over de Mediawet vond op dinsdag I maart 2016

plaats. De stemmingen over de wet en de motie hebben op 15 maart 2016 plaatsge-

vonden. Zowel de wet als de motie zijn aangenomen. Er komt nog wel een apart re-

giowetsvoorstel. De Regionale Publieke Omroep kan echter alwelvan start met het

reorganiseren van de dertien regionale publieke omroepen om de ingeboekte bezui-

niging van€ 17 miljoen te realiseren.

Vraag 1

1. Bent u op de hoogte van de motie die Senator Ten Hoeve van de Onafhankelijke

Senaatsfractie (OSF) op 1 maart 2016 heeft ingediend?

Antwoord 1

Ja, w|zijn hiervan op de hoogte.

Vraaq2
ls uw college het met ons eens dat RTV Drenthe een soortgelijke positie inneemt

als Omrop Fryslân aangezien de Nedersaksische taal, net zoals het Fries, door het

Europees Handvest in 1997 is erkend als een minderheidstaal?

Antwoord 2
Wij zijn dit gedeeltelijk met u eens: Omrop Fryslân en RTV Drenthe ziin

beide zelfstandige regionale omroepen en hebben daarom een vergeliikbare

positie.
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Het Fries en het Nedersaksrsch zijn beide belangrijke minderheidstalen,
erkend door het Europees Handvest. Ook dat zijn wij met u eens.
Er zijn echter ook twee belangrijke verschillen:
a. het belangrijkste verschil is dat het Fries de wettelijke positie van tweede

rijkstaal heeft. Die positie heeft het Nedersaksrsch niet. Ondanks het
grote belang dat w| hechten aan de Drentse streektaal (als onderdeel
van het Nedersaksr.sch) is onze ambitie (en die van de andere Nedersak-
srsche overheden) niet om het Nedersaksrsch een positie als rijkstaal te
laten verkrijgen;

b. Omrop Fryslân besteedt beduidend meer aandacht aan het Fries dan
RTV Drenthe aan het Drents.

Vraaq 3

ls uw college bereid om te pleiten voor uitvoering van de motie van de OSF en deze te
verbreden met de positie van RTV Drenthe?

Antwoord 3
Nee. Deze motie is volgens ons enerzijds een pleidooiom Omrop Fryslân in
staat te stellen nog meer bijte dragen aan het behoud en de bevordering
van de Friese taal, cultuur en identiteit. Anderzijds is de motie vooral een
pleidooiom de budgetten van Omrop Fryslân te vrijwaren van bezuinigingen
op de regionale omroepen. Als aan die laatste wens gehoor zou worden
gegeven, zou datten koste kunnen gaan van de budgetten van de andere
regionale omroepen, waaronder RTV Drenthe.
Gelet op het vorenstaande en gelet op ons antwoord op uw tweede vraag,
vinden wijhet niet zinvol om, in relatie tot de positie van RTV Drenthe, te
pleiten voor de uitvoering van de motie van de OSF.

Daarnaast zijn zowel de wet als de motie inmiddels aangenomen.

Vraao 4

De Staatssecretaris heeft in een brief aan de Stichting Regionale Omroep Overleg en
Samenwerking (ROOS) aangegeven dat er een regiowetsvoorstel komt waarin de
motie rondom de status van Fryslan wordt uitgewerkt en nog voor het zomerreces
voor behandeling naar de Tweede Kamer zal worden gezonden. ls uw College bereid
de bijzondere status van Drenthe onder de aandacht te brengen van de Staatssecre-
taris en de leden van de Tweede en Eerste Kamer?

Antwoord 4
Ja. Dit is echter al gebeurd via het lPO. Het IPO heeft in oktober 2015 schrif-
telijk aan de sfaafssecretaris gevraagd om waarborgen voor regionale ver-
ankering van de regionale publieke omroep. De sfaafssecretaris heeft toe-
gezegd hier gedeeltelijk aan tegemoet te zullen komen.
G edee ltel ijk bete ke nt:

1. het verzorgingsgebied van de regionale redacties en hun aanbodkanalen
zal maximaal de provincieschaal zijn;

2. belemmeringen voor publiek-private samenwerking zullen zo veel
mogel ijk worde n weg ge nome n ;

3. er komen Beleidscommrssres Media-aanbod met een provinciale rol in de
aanvullende Regiowet.
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Deze commrssres sfe//en het door de regionale redacties voorgestelde pro-
grammabeleid voor het regionale media-aanbod als kader vast. Daarbinnen
kan de regionaal benoemde hoofdredacteur zelfstandig functioneren. De
commissies versterken de autonomie van de regionale redacties om, binnen
de hun beschikbaar gestelde budgetten, zelf vorm en inhoud van het door
hen te verzorgen media-aanbod te bepalen. Het IPO gaat hierover nog met
de sfaafssecretaris in gesprek. Via die weg zullen wfi nogmaals extra aan-
dacht vragen voor de posrTres van de regionale omroepen van provincies
met erkende streektalen (Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg).

Hoogachtend

Gedeputeerde van Drenthe,

wa.coll

, secretaris , voorzitter



Drenthe                                                                                           

Assen, 8 maart 2016 

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 41 RvO betreffende status in de Mediawet  

 

Geachte heer Tichelaar, 

 

De Onafhankelijke Senaatsfractie in de Eerste Kamer heeft tijdens de behandeling van de Mediawet op 1 maart 

2016 de regering opgeroepen om een aparte status voor Omrop Fryslân te creëren middels het instellen van 

een mediaraad voor Fryslân waarin onafhankelijke kennis en deskundigheid worden samengebracht, waarbij 

deze raad een extra waarborg voor de provincie Fryslân vormt om het belang van de Friese taal, cultuur en 

identiteit en in het verlengde daarvan de positie van binnen het geheel van de RPO te verzekeren. De motie 

roept de regering verder op deze mediaraad taken en bevoegdheden te geven die direct verband houden met 

voornoemde posities en belangen waaronder een instemmingrecht bij het benoemen van de hoofdredacteur 

van Omrop Fryslân en bij de vaststelling van de jaarplannen van de Omrop en een zwaarwegend advies bij de 

middelenverstrekking aan Omrop Fryslân voor een volledige en veelzijdige Friestalige programmering op radio, 

televisie en internet. Voor de overige verzoeken die in de motie staan verwijs ik u graag naar de motie zelf. 

Zoals u overigens uit de beraadslagingen kunt afleiden mag de motie op steun van de meerderheid van de 

Senaat rekenen.  

Naast het Fries is ook het Nedersaksisch erkend als minderheidstaal en zou naar de mening van de CDA- en 

PvdA-Statenfractie ook voor Drenthe een bijzondere positie moeten gelden in de Mediawet. 

Naar aanleiding van de behandeling van deze motie door de Eerste Kamer en de antwoorden van de 

Staatssecretaris, hebben wij de volgende vragen:  

1. Bent u op de hoogte van de motie die Senator Ten Hoeve van de Onafhankelijke Senaatsfractie op 1 

maart 2016 heeft ingediend.  

2. Is uw college het met ons eens dat RTV Drenthe een soortgelijke positie inneemt als Omrop Fryslân 

aangezien de Nedersaksische taal, net zoals het Fries, door het Europees Handvest in 1997 is erkend 

als een minderheidstaal.  

3. Is uw college bereid om te pleiten voor uitvoering van de motie van de OSF en deze te verbreden met 

de positie van RTV Drenthe.   

4. De Staatssecretaris heeft in een brief aan de Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking 

(ROOS) aangegeven dat er een regiowetsvoorstel komt waarin de motie rondom de status van Fryslan 

wordt uitgewerkt en nog voor het zomerreces voor behandeling naar de Tweede Kamer zal worden 

gezonden. Is uw College bereid de bijzondere status van Drenthe onder de aandacht te brengen van 

de Staatssecretaris en de leden van de Tweede en Eerste Kamer?  

  

Namens de CDA-fractie,     Namens de PvdA-fractie 

Bart van Dekken (CDA)     Rudolf Bosch 


