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Onderwerp

Voorgenomen fusie Omroep Brabant en L1
Datum

12 september 2017

Geachte heer Steenbakkers,

Ons kenmerk

C2213651/4246979

Bij brief van 22 augustus 2017, ingekomen op 22 augustus 2017, heeft u
namens de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Uw kenmerk

Contactpersoon

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

M.M. (Monique) Claassen Dooijenburg

1. Bent u op de hoogte van de voorgenomen fusie tussen Omroep Brabant en
L1, waarover het Brabants Dagblad bericht?

Telefoon

Antwoord: Ja

Email

(073) 681 28 88
mclaassen@brabant.nl

2. Indien ja, waarom hebt u in het kader van de actieve meldingsplicht
Provinciale Staten van Noord-Brabant hierover niet geïnformeerd?
Antwoord: Het betreft hier een voornemen tot een (bestuurlijke) fusie tussen twee
regionale omroepen die daar zelf over gecommuniceerd hebben. Van een
actieve meldingsplicht van GS aan PS is geen sprake. PS hebben door het
verleggen van de bekostiging (als gevolg van wijziging van de Mediawet) met
ingang van 1 januari 2014 geen formele rol meer ten aanzien van de regionale
omroep.

3. Hoe kwalificeert u de voorgenomen fusie?
Antwoord: Wij begrijpen dat de voorgenomen fusie door de betrokken
omroepen als een antwoord wordt gezien op de door het Rijk doorgevoerde
bezuinigingen op de regionale omroepen. De doelstelling van deze bestuurlijke
fusie is om de kwaliteit van de nieuwsvoorziening in Brabant en Limburg ook
voor de langere termijn te waarborgen. Dit stemt overeen met het belang dat wij
hechten aan een kwalitatief hoogwaardige, onafhankelijke regionale
nieuwsvoorziening in de provincie.

Bijlage(n)

-

4. Het betreffende nieuwsbericht vermeldt dat het merk Omroep Brabant bij de
start van het nieuwe fusiebedrijf gewoon blijft bestaan. Impliceert dit dat het merk
Omroep Brabant na verloop van tijd verdwijnt?

Datum

Antwoord: Wij zien geen aanleiding dit te veronderstellen. Volgens beide
omroepen is juist het tegenovergestelde het geval.

C2213651/4246979

12 september 2017
Ons kenmerk

5. Bent u van mening dat de fusie op korte, middellange of lange termijn zou
kunnen leiden tot minder (kwalitatief dan wel kwantitatief) Brabants nieuws?
Antwoord: Er zijn geen aanwijzingen dat de fusie zal leiden tot een aantasting
van omvang dan wel kwaliteit van het Brabants nieuws. De journalistieke output
van de redactie is het belangrijkste bestaansrecht van de omroep en wordt in de
fusie ontzien.

Indien ja, kan de provincie een rol spelen om dit te vermijden?
Antwoord: Op formele gronden - er is geen wettelijke grondslag - heeft de
provincie geen positie om invloed uit te oefenen op de inhoud van het
programma aanbod. Zie ook het antwoord op vraag 2.

6. Welke consequenties heeft de voorgenomen fusie voor de zendmachtiging en
de verantwoordelijkheid c.q. positie van de provincie Brabant?
Antwoord: De voorgenomen fusie heeft geen consequenties voor de
verantwoordelijkheid cq positie van de provincie Noord-Brabant. Deze blijft
ongewijzigd. Omroep Brabant blijft als stichting bestaan en behoudt haar eigen
zendmachtiging en bekostiging.

7. Is er een rol voor de provincie Noord-Brabant bij de voorgenomen fusie?
Antwoord: Nee. Wij hebben op basis van de Mediawet geen directe structurele
subsidierelatie met Omroep Brabant danwel een andere bevoegdheid om actief
in deze fusie te participeren. Zie ook het antwoord op vraag 2.

8. Bent u, als regionale subsidieverstrekker, in overleg met de provincie Limburg
danwel met het Commissariaat voor de Media over de voorgenomen fusie?
Antwoord: Zoals reeds eerder vermeld is sinds 1 januari 2014 de
verantwoordelijkheid voor het financiële onderhoud van de regionale omroepen
overgegaan van de provincies naar het rijk. Er bestaat dus geen structurele
subsidierelatie meer tussen Provincie Noord-Brabant en Omroep Brabant.
Wel is het onderwerp eerder ter sprake gekomen in bestuurlijk overleg van de
beide omroepen met de beide provincies. Over dit proces is het Commissariaat
voor de Media geïnformeerd (zie ook het antwoord op vraag 12).

9. Hoe wordt de redactionele onafhankelijkheid van de Brabantse regionale
zender in een nieuwe fusie-organisatie gewaarborgd?
Antwoord: De omroepen spreken zelf van een bestuurlijke fusie waarbij beide
omroepen redactioneel onafhankelijk blijven. Zie verder ook het antwoord op
vraag 4. Volgens Omroep Brabant kunnen de journalisten van Omroep Brabant
ook in de toekomst hun werk onafhankelijk blijven uitvoeren en dat zal in de
nieuwe statuten en reglementen worden vastgelegd.
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12 september 2017

10: Welke personele consequenties heeft de voorgenomen fusie van de twee
provinciale omroepen op zowel korte als middellange termijn?

Ons kenmerk

C2213651/4246979

Antwoord: De exacte personele consequenties zijn ons niet bekend.

11: Welke acties onderneemt u om de volwaardige programmering en
activiteiten zoals Omroep Brabant die nu uitvoert ook in een nieuwe organisatie
intact te houden?
Antwoord: De zorg voor de programmering en andere omroepactiviteiten is een
verantwoordelijkheid van Omroep Brabant zelf. Wel blijven we, onder meer in
interprovinciaal verband, aandacht vragen bij het rijk voor de kwaliteit van de
regionale journalistiek tijdens en na de bezuinigingsoperatie.

12: Bent u net als het CDA van mening dat een vergaande samenwerking een
goed uitgangspunt is om de bezuinigingen die door de landelijke overheid zijn
opgelegd te bewerkstelligen, maar dat een fusie, die volgens het Brabants
Dagblad binnen enkele maanden zal plaatsvinden, mogelijk een stap te ver is?
Antwoord: De verantwoordelijkheid om de bezuinigingen goed op te vangen
ligt bij de regionale omroepen zelf en wij volgen de richting die de omroepen
hebben gekozen met belangstelling.

13: Volgens het CDA is een van de belangrijkste politiek-maatschappelijke
uitdagingen van onze tijd dat we leven in een tijd die schreeuwt om meer
maatschappelijke verbondenheid en gezamenlijke identiteit, ook in Brabant.
Vindt u net als het CDA dat regionale media in Brabant t.a.v. deze expliciete
maatschappelijke uitdaging een belangrijke positieve en bindende rol hebben?
Antwoord: Ja, omroepen kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

14: Is er een kans dat een mogelijke fusie deze rol van Omroep Brabant
kan/zal verkleinen of beschadigen?
Antwoord: Wij hebben begrepen dat de fusie er juist op gericht is om door
samenwerking kosten te besparen en de organisatie te versterken, zodat
bezuinigingen kunnen worden opgevangen met behoud van de journalistieke
output. Wij onderhouden open contacten met Omroep Brabant waarin deze
aspecten aandacht krijgen.
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15: Indien u op vraag 14 bevestigend antwoordt, wat kunt en wilt u dan politiek
doen om te voorkomen dat deze belangrijke rol wordt beschadigd/verkleind?

Ons kenmerk

C2213651/4246979

Antwoord: Wij hebben geen reden om aan te nemen dat de rol van Omroep
Brabant zal verkleinen of beschadigen. Zie verder ook het antwoord op vraag
11.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger
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