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Representativiteitsverklaring Stichting Regionale Omroep
Rotterdam Rijnmond en Stichting Regionale Omroep
West.

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel
De Staten worden gevraagd om de representativiteitsverklaring aan het Commissariaat voor
de Media, waarin Provinciale Staten aangeven dat de Stichting Regionale Omroep
Rotterdam Rijnmond (RTV Rijnmond) en de Stichting Regionale Omroep West (Omroep
West) voldoen aan de gestelde voorwaarden voor wat betreft de representativiteit, vast te
stellen.

Inhoud
Eens per vijf jaar vraag het Commissariaat voor de Media Provinciale Staten van Zuid-Holland
om advies over de aanwijzing van de regionale omroepen in Zuid-Holland. De adviesaanvraag is
derhalve een routinekwestie en heeft vooral betrekking op de representativiteit van de regionale

omroepen. ln maart 20'14 hebben Provinciale Staten een representativiteitsverklaring afgegeven
voor Stichting Regionale Omroep Rotterdam Rijnmond (RTV Rijnmond) en Stichting Regionale
Omroep West (Omroep West). Op basis daarvan heeft het Commissariaat voor de Media met
ingang van 25 mei 2014 voor een periode van vijf jaar zendtijd toegewezen aan beide omroepen.
Deze periode loopt per 24 mei 2019

af

.

Zowel Omroep West als RTV Rijnmond hebben wederom bij het Commissariaat voor de Media
verzocht in aanmerking te komen voor toewijzing van zendtijd voor een aansluitende periode van
vijf jaar tot 24 mei 2024. ln verband daarmee is op grond van de Mediawet (artikel 2.62) opnieuw
een verklaring van Provinciale Staten nodig. ln de bijgaande representativiteitsverklaring aan het
Commissariaat wordt voor beide omroepen aangegeven dat de programmabepalende organen
representatief zijn samengesteld.
lngevolge artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet 2008 kan het Commissariaat pas een

aanwijzingsbesluit nemen als Provinciale Staten van de desbetreffende provincie het
Commissariaat hebben geadviseerd over de vraag of de lnstelling voldoet aan de eisen die de
Mediawet 2008 ln artikel 2.61, tweede lid, stelt. Provinciale Staten dienen derhalve de volgende
vragen met een duidelijk ja of nee te beantwoorden:

1.

ls de regionale publieke media-lnstelling een rechtspersoon naar Nederiands recht met

2.

Stelt de regionale publieke media-instelling zich blijkens haar statuten uitsluitend of

vol ledige rechtsbevoegdheid?

hoofdzakelijk ten doel het op regionaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht
door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van
maatschappelijke behoeften die in een provincie of een deel van de provincie waarop de
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instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om
daarmee een publieke taak te vervullen?

3.

Heeft de regionale publieke media-instelling een orgaan dat het media-aanbodbeleid

4.

bepaalt?
Heeft het orgaan van de regionale publieke media-lnstelling dat het media-aanbodbeleid
bepaalt een zodanige samenstelling dat hel representatief is voor de belangrijkste in de
provincie voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke
stromingen?

De kern van het provinciaal advies richt zich op de representativiteit van het programmabepalend
orgaan, aldus het Commissariaat voor de Media in haar adviesaanvraag.
ln de procedurevergadering van de Statencommissie Bestuur en Middelen op 7 november 2018
is door u besloten de brieven door te geleiden naar Gedeputeerde Staten met het verzoek een
Statenvoorstel voor te bereiden voor de procedurevergadering van Bestuur en Middelen op 23

januari 2019 en de Provinciale Statenvergadering van 30 januari 2019.
Wij hebben onderzoek gedaan naar beide media-instellingen en komen tot de conclusie dat alle
bovenstaande vragen voor zowel Omroep West als RTV Rijnmond met een 'ja' kunnen worden
beantwoord.

Per 1 januari 2014 is de Mediawet gewijzigd waardoor de rol van provincies ten aanzien van de
regionale omroepen ingrijpend is veranderd. De regionale omroepen zijn gecentraliseerd
waardoor de bestuurlijke en fínanciële verantwoordelijkheid bij het Rijk is komen te liggen. Het
Commissariaat voor de Media voert deze wettelijke taak per 2014 uit, waardoor dit orgaan zowel
een toezichthoudende rol heeft als ook de financieringsrol. Derhalve hoeven Provinciale Staten al
sinds de vorige adviesaanvraag van het Commissariaat geen bekostigingsverklaring meer af te
geven. Wel blijft de wettelijke adviestaak over de representativiteit van het programmabepalend
orgaan bestaan. Provincies zijn via de IPO-lijn bij de wetswijziging betrokken geweest.

Proces
lndien Provinciale Staten instemmen met het afgeven van bijgaande representativiteitsverklaring
aan het Commissariaat voor de Media, kan het Commissariaat overgaan tot toewijzing van
zendtijd aan belde omroepen voor de komende vijf jaar.
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Besluit
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 18 december 2018, met het besluitnummer
PZH-201 8-673586065;

Gelet op Artikel 2.62, eerste lid, van de Mediawet,
Besluiten:
Vast te stellen het advies metde representativiteitsverklaring aan het Commissariaat voor de
Media, waarin Provinciale Staten aangeven dat de Stichting Regionale Omroep Rotterdam
Rijnmond (RTV Rijnmond) en de Stichting Regionale Omroep West (Omroep West) een orgaan
hebben dat het media-aanbodbeleid bepaalt en dit orgaan zodanig is samengesteld dat het

representatiêf is voor de belangrijkste in het vezorgingsgebíed voorkomende maatschappelijke,
culturele godsdienstige en geestelijke stromingen.

Den Haag, 30 januari 2019

Provinciale Staten van Zuid-Holland,
griffier,
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Biilagen:

.
.

Representativiteitsverklaring

Commissariaatvoor de Media

Brief van het Commissariaat voor de Media inzake advíes over de aanvraag RTV
Rijnmond

¡

Brief van het Gommissariaat voor de Media inzake advies over de aanvraag Stichting
Regionale Omroep West

Den Haag, 18 decernber2018
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