
Martinikerkhof 12 

provincie 
groningen 

050 316 49 33 

Datum 
Briefnummer 
Zaaknummer 
Behandeld door 
Telefoonnummer 
E-mail 
Antwoord op 
Bijlage 

Onderwerp 

Aan het lid van Provinciale Staten, 
de heer B. Zwiers 

3 O JUN! 2015 
2015-27.240/27/A.10, ECP 
580234 
Antonie M. 
(050) 316 4312 
m.antonis@provinciegroningen.ni 

Partij voor het Noorden - schriftelijke vragen over de 
reorganisatie bij RTV Noord 

(/> 

O 
CC 

O 

Geachte heer Zwiers, 

Naar aanleiding van uw vragen over (de mogelijke gevolgen van) de reorganisatie 
van RTV Noord en de mogelijkheden van een Noordelijk Mediafonds berichten wij 
u het volgende. 

Vraag 1: Is het College op de hoogte van alle ontwikkelingen met betrekking 
tot de fusieplannen van Omrop Fryslan, RTV Noord en RTV Drenthe. Zo nee, 
waarom niet? Zo ja, wat is uw mening daarover? 

Antwoord: Ja. Wij zijn op de hoogte van de fusieplannen van de genoemde 
omroepen. Per 1 januari 2014 zijn niet langer de Provincies verantwoordelijk voor 
de financiering van de regionale omroepen, maar de rijksoverheid. Destijds is 
daarbij aangekondigd dat dit gepaard ging met een landelijke korting van 
€ 17 miljoen vanaf 2017. De Noordelijke omroepen hebben een onderzoek laten 
doen naar meer samenwerking in de backoffice (personeelszaken, technische 
ondersteuning en commercie) om zodoende hun aandeel van de korting op de 
subsidie op te kunnen vangen. Wij zijn van mening dat een verdere 
samenwerking/fusie op de backofficetaken positief is en dat daarbij sprake is van 
een onafhankelijke redactie, zodat de vrije nieuwsgaring gegarandeerd blijft. 

Vraag 2: De Partij voor het Noorde n vraagt zich af in hoeverre de vrije 
nieuwsgaring in het geding is voor de Provincie Groningen. Wat is het 
standpunt van het College daarover? 

Antwoord: Met bovengenoemde fusieplannen van de regionale noordelijke 
omroepen is vrije nieuwsgaring niet in het geding. Dat kan anders zijn ten aanzien 
van de schrijvende pers (dagbladen). Uit landelijk onderzoek blijkt dat 
onafhankelijke journalistiek zich terugtrekt uit de regio. Dat is zorgelijk. Dat is voor 
ons mede aanleiding geweest tot het instellen van een mediafonds. 

06-HB-SG-001 De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgeleg d In een handvest voor dienstveriening. 
Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Communicatie en Kabinet, Publieksvoorlichting; 050 3164160 



Vraag 3: Hoe denkt dit College over de vorming van een Noordelijk 
medlafonds en wat zijn de Intenties van dit medlafonds voor bijvoorbeeld 
RTV Noord? 

Antwoord: Het medlafonds zal opgenomen worden In het Uitvoeringsprogramma 
Cultuur 2017-2020. Wij streven ernaar goed geïnformeerde burgers te hebben In 
onze provincie. Media spelen hierin een belangrijke rol. In de uitwerking van het 
medlafonds zullen wij verkennen In hoeverre een Noordelijk Medlafonds mogelijk 
Is. Wij willen met dit fonds onderzoeksjournalistiek bevorderen. RTV Noord kan 
daar vervolgens ook een beroep op doen, evenals andere mediabedrijven. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


