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Samenvatting
Stichting Regionale Omroep Brabant (hierna: Omroep Brabant) heeft voor een
nieuwe periode van vijf jaar vanaf 29 april 2018 een aanvraag voor een
zendmachtiging gedaan bij het Commissariaat voor de Media (hierna:
Commissariaat). Conform de Mediawet 2008 heeft het Commissariaat aan
Provinciale Staten gevraagd om advies uit te brengen of de Omroep Brabant
voldoet aan de eisen die deze wet stelt. De kernvraag is of het
programmabeleidbepalend orgaan (de Stichtingsraad) van Omroep Brabant
representatief is. Het antwoord op die vraag is ja, vanwege de samenstelling van de
Stichtingsraad waarbij zowel diverse stromingen als de spreiding over de Brabantse
regio’s in acht word genomen. De huidige leden van de Stichtingsraad zijn
benoemd door Gedeputeerde Staten. Bij de benoemingen is de representativiteit
reeds beoordeeld.

Het voorstel
1. Conform de Mediawet 2008 artikel 2.61, lid 3 het Commissariaat voor de
Media uit haar brief van 2 november 2017 als volgt te beantwoorden:
o Ja, Stichting Regionale Omroep Brabant is een stichting met volledige
rechtsbevoegdheid
o Ja, Stichting Regionale Omroep Brabant heeft als doel om de publieke
mediaopdracht uit te voeren door media-aanbod te verzorgen dat is gericht
op de bevrediging van maatschappelijke behoeften in Noord-Brabant
o Ja, Stichting Regionale Omroep Brabant heeft volgens de statuten een
orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt
o Ja, het programmabeleidbepalend orgaan (pbo ) van Stichting Regionale
Omroep Brabant is representatief samengesteld voor de belangrijkste in de
provincie Noord-Brabant levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige
en geestelijke stromingen.

Aanleiding
De huidige zendmachtiging van Omroep Brabant loopt af op 28 april 2018.
Stichting Omroep Brabant heeft voor een nieuwe periode van vijf jaar een
aanvraag voor een zendmachtiging gedaan bij het Commissariaat. Per brief van 2
november 2017 verzoekt het Commissariaat op grond van artikel 2.61, derde lid,
van de Mediawet 2008 aan Provinciale Staten om voor 8 maart 2018 advies uit te
brengen of de Stichting Omroep Brabant voldoet aan de eisen die deze wet stelt.
Het Commissariaat, het orgaan dat toeziet op naleving van de mediawet, kan pas
een aanwijzingsbesluit over een nieuwe zendmachtiging voor Omroep Brabant
nemen, nadat Provinciale Staten van Noord-Brabant het Commissariaat hebben
geadviseerd.
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Concreet vraagt het Commissariaat aan Provinciale Staten van Noord-Brabant om
de volgende vragen met een duidelijk ja of nee te beantwoorden:
Is de regionale omroep een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige
rechtsbevoegdheid? Met andere woorden: is het een stichting of een
vereniging?
Stelt de regionale omroep zich ten doel op regionaal niveau de publieke
mediaopdracht uit te voeren door media-aanbod te verzorgen dat is gericht op
de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de provincie leven?
Heeft de omroep volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het mediaaanbod bepaalt?
Is het programmabeleidbepalend orgaan (pbo) representatief samengesteld?
Bevoegdheid
Het advies van Provinciale Staten inzake de zendtijdaanvraag van Stichting
Omroep Brabant komt voort uit een wettelijke taak die is vastgelegd in artikel 2.61,
derde lid, van de Mediawet 2008.
Doel
Onderbouwd advies geven aan het Commissariaat ten behoeve van de
besluitvorming van het Commissariaat over de zendmachtiging van Omroep Brabant
in de periode 2018-2023. Dit in vervolg op het statenbesluit 04/13B van 22
februari 2013 en in uitvoering van de wettelijke adviestaak voortvloeiende uit in
artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet 2008.
Argumenten
1. De vragen van het Commissariaat (brief 2-11-2017) met JA te beantwoorden:
1.1. Stichting Omroep Brabant is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid.
Dit blijkt uit artikel 1 van de statuten van Stichting Regionale Omroep
Brabant (hierna: de statuten)
1.2. Stichting Omroep Brabant heeft als doel om de publieke mediaopdracht uit
te voeren door media-aanbod te verzorgen dat is gericht op de
bevrediging van maatschappelijke behoeften in Noord-Brabant. Dit blijkt uit
artikel 2.1 van de statuten.
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1.3. Stichting Omroep Brabant heeft volgens de statuten een orgaan dat het
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beleid voor het media-aanbod bepaalt. Dit blijkt uit artikel 6 van de
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statuten waarin het gaat over de Stichtingsraad.
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1.4. Het programmabeleidbepalend orgaan (pbo ) van Stichting Omroep
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Brabant is zodanig samengesteld, en dat is vastgelegd in de statuten
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artikel 7.3, dat de belangrijkste in de provincie Noord-Brabant levende
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen zijn
vertegenwoordigd.
Dit zijn: werkgevers, minderheden, kerken, recreatie/toerisme, landen tuinbouw, cultuur, jongeren, lagere overheden, werknemers,
volksgezondheid, sport, ouderen, midden en kleinbedrijf, onderwijs
en sociaal-cultureel werk.
Bij de samenstelling van de Stichtingsraad wordt bovendien
rekening gehouden met spreiding van de vertegenwoordigers over
vier Brabantse regio’s Noordoost, Midden, West en Zuidoost.
De benoeming van leden van de Stichtingsraad geschied door het
college van Gedeputeerde Staten, op voordracht van Omroep
Brabant. Provinciale Staten zijn steeds geïnformeerd over de
samenstelling en de mutaties van de Stichtingsraad. De leden van
de Stichtingsraad zijn, conform artikel 7.2 van de statuten,
benoemd door ons college. Bij deze benoemingen is de
representativiteit van de totale raad telkens beoordeeld.
In de bijlagen zijn de statuten van Omroep Brabant en de samenstelling van de
stichtingsraad bijgevoegd.
Kanttekeningen
Binnen de gegeven wettelijke kaders voor het uitbrengen van een advies aan het
commissariaat voor de media zijn alternatieven in feite niet aan de orde. De
provinciale bemoeienis met de regionale omroep is op grond van de Mediawet
2008 beperkt.
Wel is duidelijk dat het verwerven en behouden van maatschappelijk draagvlak
voor de omroep een aandachtspunt blijft. De omroep streeft daarom een goed
contact na met de achterban, ook via de Stichtingsraad. Omroep Brabant heeft
aangegeven graag periodiek met Provinciale Staten in overleg te treden om- als
organen met beide een vertegenwoordigende functie - te achterhalen of de
programma’s voldoen aan hetgeen de Brabantse bevolking verwacht van een
regionale omroep.
Financiën
*Niet van toepassing
Europese en internationale zaken
* Niet van toepassing
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Planning
Het Commissariaat voor de Media heeft verzocht om voor 8 maart 2018 de
beantwoording van de vragen door Provinciale Staten te ontvangen. Dit in
verband met het eindigen van de huidige zendmachtiging op 28 april 2018 en de
besluitvorming die nodig is voor het verlenen van een nieuwe zendmachtiging.
Naar verwachting wordt begin 2018 de voorgenomen fusie van Omroep Brabant
en L1 geeffectueerd. Ook na de fusie behoudt Omroep Brabant de eigen
stichtingsraad, zendmachtiging en bekostiging.
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Bijlagen
1. Statuten Stichting Regionale Omroep Brabant
2. Samenstelling Stichtingsraad

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Opdrachtgever: de heer A. Doedens, (073) 681 21 90, adoedens@brabant.nl,
cluster Cultuur en Samenleving van eenheid Directeur Strategie en Beleid.
Opdrachtnemer: mevrouw E.M. Meuken - Kloosterman, (073) 681 22 51,
emeuken@brabant.nl, afdeling Samenleving en Cultuur van cluster Cultuur en
Samenleving.
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