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Onderwerp : verlening subsidie RTV Noord

Geachte dames en heren,

Onlangs hebben wij de herziene begroting 2000 van zowel Radio als TV Noord ontvangen. Dit jaar 
stond in het teken van veel veranderingen en onzekerheden met betrekking tot de regionale media. Zo 
is de omroepbijdrage gefiscaliseerd, waarvan de gevolgen tot op heden nog niet geheel duidelijk zijn. 
Zo dienen Provinciale Staten als gevolg van de fiscalisering voortaan over de definitieve toekenning 
van het geld uit het provinciefonds en de verdeling hiervan over de radio en televisie te beslissen. 
Hiermee is de positie van de provinciale politiek ten opzichte van de regionale omroep veranderd. 
Momenteel worden door het IPO en ROOS (Regionale Omroep, Overleg en Samenwerking) deze 
nieuwe relatie uitgewerkt in gedragsregels.

De provincies zijn door het Rijk gecompenseerd voor het wegvallen van de inkomsten uit de 
omroepbijdrage door een toevoeging van ƒ 114 mln. aan het provinciefonds (voor de provincie 
Groningen ƒ 5,2 mln.). Ondanks de financiële onzekerheden over extra middelen heeft het 
Commissariaat voor de Media zich gericht tot ROOS met het verzoek om in overleg met de regionale 
omroepinstellingen bovengenoemd bedrag te verdelen over radio en televisie. Op basis hiervan heeft 
RTV Noord haar begroting 2000 samengesteld, waarbij men er vanuit is gegaan dat alle 
compensatiebedragen uit het provinciefonds beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de regionale 
media. Uiteindelijk dienen Provinciale Staten echter te beslissen over de definitieve toekenning van 
het geld uit het provinciefonds en de verdeling hiervan over de radio en televisie, zoals hierboven 
reeds werd uitgelegd. Dit kan pas nadat duidelijkheid is ontstaan over de vraag in hoeverre de 
provinciale bijdrage in de toekomst mede afhankelijk wordt gesteld van de afspraken die gemaakt 
zullen worden tussen IPO en het Rijk over de besteding van de middelen die via het provinciefonds 
worden ontvangen. Hierna dient met RTV Noord in het licht van deze en andere regionale 
ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de door de omroep gewenste herhuisvesting van RTV Noord, in 
2001 overlegd worden. Zolang kan echter niet gewacht worden met het toekennen van de subsidie 
over 2000 aan RTV Noord.



Derhalve hebben wij met betrekking tot de herziene begrotingen 2000- met totalen voor Radio Noord 
van ƒ 8.106.545,-- en voor TV Noord van ƒ 7.024.697,-- voorlopig ingestemd. Provinciale Staten 
hebben reeds besloten (bij de Voorjaarsnota 2000 en de Integrale Bijstelling 2000) de gelden uit het 
provinciefonds (ƒ 5,2 mln.+ ƒ 656.842,--) aan RTV Noord voor het jaar 2000 beschikbaar te stellen. 
Over de verdeling van deze gelden dienen zij echter nog een beslissing te nemen. 
RTV Noord heeft de ƒ 5,2 mln evenredig verdeeld over de radio- en televisiepoot. De extra subsidie 
van ƒ 656.842,-- (ter compensatie van de zogenaamde ƒ 12,40,-- problematiek) is in zijn geheel 
ondergebracht in de begroting van Radio Noord. Naast deze subsidies uit het provinciefonds heeft 
RTV Noord ook nog recht op subsidies van OCenW die via het Commissariaat voor de Media door de 
provincie Groningen aan RTV Noord worden bevoorschot. Over deze subsidies hoeven Provinciale 
Staten geen beslissing te nemen.

Radio Noord:
Voor Radio Noord stellen wij voor een voorlopige subsidie te verlenen van maximaal 
ƒ 5.909.762,--. Dit bedrag is opgebouwd uit ƒ 2,6 mln. (provinciefondsgeld) plus bovengenoemde 
extra subsidie van ƒ 656.842,-- (provinciefondsgeld) plus ƒ 2.083.600 (subsidie OCenW) plus een 
noodbijdrage ad. ƒ 569.320,-- (subsidie OCenW). Gelet op de discussie met het Rijk dient RTV-Noord 
er op te worden gewezen dat de extra bijdrage ad. ƒ 656.842,-- vooralsnog niet structureel is. 
 
TV Noord:
Voor TV Noord stellen wij voor een voorlopige subsidie te verlenen van maximaal ƒ 6.780.066,--. 
Dit bedrag is opgebouwd uit ƒ 2,6 mln. (provinciefonds) plus ƒ 2,6 mln. (matching OCenW) plus een 
bijdrage voor dunbevolkte gebieden van ƒ 1.580.066 (OCenW).

Aan de subsidieverlening hebben wij met betrekking tot de "matching" en de toeslag voor dunbevolkte 
provincies de voorwaarde gesteld dat de Staatssecretaris ons de daarvoor benodigde middelen ter 
beschikking moet stellen. Bovendien zullen de bedragen pas definitief vastgesteld worden bij de 
jaarrekening 2000, conform de tot dusver gebruikelijke systematiek en na bestuurlijk overleg met RTV 
Noord.  

Wij hebben RTV Noord er op gewezen dat voor volgende jaren geen rechten kunnen worden ontleend 
aan de gedane toekenning. Wij hebben er op gewezen dat, gelet op de gunstige integratieregeling voor 
het jaar 2000, voor de komende jaren rekening moet houden met een eventuele verlaging van de 
provinciale bijdrage als gevolg van negatieve herverdeeleffecten. 

Momenteel wordt RTV Noord voor het jaar 2000 nog bevoorschot via een tijdelijke regeling, 
gebaseerd op het jaar 1999. Bij het afhandelen van de jaarrekening 2000 zullen eventuele verschillen 
ten opzichte van het nog te bepalen financiële kader met RTV Noord definitief verrekend worden. Met 
RTV Noord is overeengekomen dat vooruitlopend hierop medio januari, na de bekrachtiging van de 
principe-toekenning, overgegaan zal worden tot aanvullende bevoorschotting ten opzichte van deze 
verschillen. Tevens zullen dan de financiën m.b.t. de quickscanmaatregelen ad ƒ 569.320,-- aan RTV 
Noord bevoorschot worden.



Wij hebben in principe besloten aan RTV Noord voor het jaar 2000 een subsidie te verlenen, conform 
de begroting. Ons principebesluit moet echter nog door uw commissie bekrachtigd worden. Wij 
verzoeken u ons te adviseren over dit voorstel. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten der provincie Groningen:

, voorzitter.

, griffier.


