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Motie Reeionale Omroeo RTV Drenthe
Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering op 28 september 2016 bijeen,

overwegende dat:
er eerder vanuit de Drentse Staten grote zorgen zijn geuit bij de ontwikkelingen rondom de nieuwe
mediawet en de positie voor de regionale omroep in Drenthe;
de Staatsecretaris nog steeds voornemens is om de volledige bezuiniging op de regionale omroepen
door te voeren op basis van "vrijwillige" samenwerking tussen die omroepen;
in 2O74 de financiering van de regionale omroepen van het Provinciefonds is overgeheveld naar de
mediabegroting van het Ministerie van OC&W;
op 2 september jl. is gebleken dat de centraal gestuurde regionale omroeporganisatie niet wordt
gerealiseerd omdat er te weinig draagvlak is voor de plannen bij de omroepen,
en in het bijzonder de regionale omroeporganisaties van Drenthe en Zeeland op basis van hun
initiatieven op dat punt binnen het zogenaamde ROOS, zijn erkend in hun bezwaren;
de provinciale beschikbaarheid, de journalistieke onafhankelijkheid en de doorwerking richting
kwalitatief cultuurbeleid vanuit de regionale omroep behouden moet blijven en waar mogelijk

versterkt;
Spreekt uit:
dat de regionale maar ook lokale omroepen van zeer groot belang zijn voor de informatievoorziening
door middel van het regionale en lokale nieuws;
dat er behoefte is bij de regionale omroepen aan eenduidigheid waarbij de Provincie de directe
aanspreekpartner is voor de regionale omroep ( de stichtingsraad, de programmaraad, de
representativiteit en de financiën);
Verzoekt Gedeputeerde Staten:
Een lobby te starten om bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer de voorgestelde

bezuinigingen op de regionale omroepen ongedaan te maken, dit mede gelet op het terugnemen van
de gronden voor deze bezuinigingen door het terugnemen van het wetsvoorstel Mediawet;
ln overleg te gaan met de verantwoordelijk Staatssecretaris om de financiering van RTV Drenthe weer
via het Provinciefonds te laten lopen;
Vanuit haar specifieke portefeuilleverantwoordelijkheid binnen het IPO Provinciale Staten te
informeren welke acties zij reeds in gang heeft gezet;
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