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Beantwoording schriftelijke vragen over fusie Omroep Brabant en L1
Datum

20 maart 2018

Geachte heren Maas, Van Griensven en Smeulders,

Ons kenmerk

C2223292/4328739
Uw kenmerk

Bij brief van 2 maart 2018, ingekomen op 5 maart 2018, heeft u namens de
PvdA fractie schriftelijke vragen gesteld. Wij beantwoorden deze vragen als
volgt.

1. Hebben Gedeputeerde Staten kennisgenomen van het afketsen van de fusie
tussen Omroep Brabant en L1?
Antwoord: Ja.

2. Bent u net als de PvdA-fractie van mening dat een fusie tussen Omroep
Brabant en L1 een versterking van de regionale mediafunctie tot gevolg had
gehad en dat beide mediabedrijven door fusie een belangrijke stap richting
kwaliteitsverhoging en toekomstbestendigheid hadden kunnen zetten?
Antwoord: Ja, wij hechtten belang aan de fusie van Omroep Brabant en L1
omdat hierdoor de kwaliteit van de nieuwsvoorziening in Brabant en Limburg
ook voor de langere termijn gewaarborgd kon zijn, ook in tijden van
rijksbezuinigingen.

3. Heeft u inzicht in de daadwerkelijke redenen waardoor de fusie is mislukt?
Antwoord: We zijn geen directe partij in de fusiebesprekingen, en zijn slechts
informeel geïnformeerd over de fusievoortgang. Hieruit ontstaat het beeld dat
een hoofdreden voor het afketsen van de fusie is gelegen in de verschillende
opvattingen over de gewenste governance structuur in Limburg en Brabant en de
positie van Stichting Omroep Limburg in de gefuseerde organisatie van beide
omroepen.

4. De voorgenomen fusie tussen Omroep Brabant en L1 verkeert al sinds begin
december 2017 in een impasse. Heeft u sindsdien actie ondernomen,
bijvoorbeeld samen met de provincie Limburg, om de fusie toch tot stand te laten
komen?
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Antwoord: Ja. Via onze relaties met Omroep Brabant en met de provincie
Limburg hebben wij aangedrongen om voldoende tijd te nemen om te
onderzoeken of de fusie toch doorgang kan vinden.

5. Ziet u kansen dit alsnog te doen, met als doel de voorgenomen fusie met L1
alsnog te laten slagen?
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Antwoord: We zijn geen directe partij in de fusiebesprekingen. Wij missen de
positie en inzicht in de exacte gang van zaken om een goede inschatting te
kunnen maken van mogelijkheden dat Omroep Brabant en L1 alsnog fuseren.

6. Bent u van mening dat Omroep Brabant zonder fusie met L1 ook in de
toekomst een hoge kwaliteit van haar regionale mediafunctie kan garanderen?
Antwoord: Omroep Brabant heeft ons verzekerd dat zij zich hiertoe zullen
inspannen.

7. Bent u bereid om te verkennen hoe Omroep Brabant, nu een versterking
samen met L1 is mislukt, zich kan versterken door samenwerking met andere
mediapartijen zoals lokale omroepen en dagbladen? Dit om zorg te dragen
voor een toekomstbestendig lokaal- en regionaal medialandschap in Brabant.
Antwoord: Omroep Brabant werkt in diverse vormen samen met de lokale
omroepen en onderzoekt hoe deze samenwerking te intensiveren. Eerdere
experimenten die er in Brabant zijn geweest met publiek-private samenwerking
zijn beëindigd vanwege knellende wetgeving. Aangezien de wetgeving niet is
gewijzigd, of op korte termijn zal wijzigen, zien wij nu geen heilzame weg in het
samenbrengen van publieke en private mediapartijen.

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
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