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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De opbouw van de Regionale Mediaraad van Omroep Brabant en de benoeming
van de heren Tomassen en Smink in de Regionale Mediaraad van Omroep
Brabant.
Aanleiding
In de Mediawet 2008 (artikel 2.61 lid 2 sub c) is de bepaling opgenomen dat
iedere regionale publieke media-instelling een orgaan heeft dat het beleid voor
het media-aanbod bepaalt. Dit orgaan dient representatief te zijn voor de
belangrijkste in de betreffende provincie voorkomende maatschappelijke,
culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Dit orgaan is voor Omroep
Brabant de Regionale Mediaraad (voorheen: de Stichtingsraad)1.
Bevoegdheid
In Noord-Brabant worden de leden van de Regionale Mediaraad door
Gedeputeerde Staten benoemd. Dit gebeurt op voordracht van de Raad van
Toezicht van Omroep Brabant en is vastgelegd in de statuten van Omroep
Brabant. Gedeputeerde Staten hebben de werkwijze onlangs schriftelijk aan
Omroep Brabant bevestigd.
Voor Provinciale Staten is in deze benoemingsprocedure geen rol weggelegd.
Provinciale Staten hebben op basis van artikel 2.61 lid 3 van de Mediawet een
adviesrol aan het Commissariaat voor de Media in het proces voor toekenning
van de zendmachtiging aan Omroep Brabant. (artikel 2.61 lid 3 van de
Mediawet). Daarbij wordt gevraagd aan Provinciale Staten of Omroep Brabant
volgens de statuten een representatief orgaan heeft dat het beleid voor het mediaaanbod bepaald.

1

Omroep Brabant bereidt een statutenwijziging voor waarin de naam van de Stichtingsraad wijzigt in
Regionale Mediaraad. Wij gaan (alvast) uit van deze nieuwe benaming.

Kernboodschap
Omroep Brabant heeft onlangs de heren Smink en Tomassen voorgedragen als
nieuw lid van de Regionale Mediaraad. GS hebben op 5 november 2018
besloten beide heren te benoemen in de Regionale Mediaraad.
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De samenstelling van de Regionale Mediaraad is nu bepaald met 15 inhoudelijke
stromingen en verdeling over 4 regio’s. De samenstelling en bemensing van de
Mediaraad vindt u in de bijlage. De heer Smink vertegenwoordigt in de
Regionale Mediaraad de stroming Werknemers. De heer Tomassen
vertegenwoordigd de stroming Recreatie. Met deze benoemingen bestaat de
Regionale Mediaraad uit 9 personen. Daarmee is de Regionale Mediaraad nog
niet op sterkte, maar met de benoeming van deze heren is de Mediaraad van
Omroep Brabant wel versterkt. Momenteel loopt bij de Mediaraad een
wervingsprocedure voor nieuwe leden voor de stromingen midden- en kleinbedrijf
en ambachten, sport en levensbeschouwelijke stromingen.

Consequenties

*
Europese en internationale zaken
*
Communicatie
*
Vervolg
Naar verwachting zullen Provinciale Staten van Noord-Brabant in 2023 gevraagd
worden door het Commissariaat voor de Media om te adviseren over de
representativiteit van de Regionale mediaraad van Omroep Brabant. Dit advies
wordt gevraagd als Omroep Brabant een nieuwe aanvraag zal doen voor een
zendmachtiging als de huidige zendmachtiging verloopt.
Ter informatie: Wij hebben vernomen dat Omroep Brabant u op korte termijn een
uitnodiging stuurt om door te spreken over de opbouw van de regionale
mediaraad. Dit als vervolg op de thema-bijeenkomst van 1 juni 2018 met
vertegenwoordigers van het bestuur en de Regionale Mediaraad van Omroep
Brabant. Tijdens de thema-bijeenkomst is gesproken over de verandering in
samenstelling en omvang van de Regionale Mediaraad zoals Omroep Brabant
deze voorstaat. De Staten gaven aan te willen meedenken over het vormgeven
van de nieuwe kleinere raad.

Bijlagen
* Samenstelling Regionale Mediaraad van Omroep Brabant november 2018
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
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de voorzitter,

de secretaris,
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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,
eenheid Opdrachtgeverschap en P&O van directeur NHL1.
Opdrachtnemer: mevrouw E.M. Meuken - Kloosterman, (073) 681 22 51,
emeuken@brabant.nl, eenheid Cultuur en Samenleving van directeur NHL3.
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