‘s-Hertogenbosch, 22 augustus 2017
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 27 van het Reglement van Orde
Betreft: voorgenomen fusie Omroep Brabant en L1
Geacht college,
1

Op 17 augustus jl. heeft het CDA via een publicatie in het Brabants Dagblad vernomen dat de regionale
omroepen Omroep Brabant en L1 per 1 januari 2018 mogelijk samengaan in een nieuwe organisatie.
Naar aanleiding van deze berichtgeving hebben wij voor u de volgende vragen:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

Bent u op de hoogte van de voorgenomen fusie tussen Omroep Brabant en L1, waarover het Brabants
Dagblad bericht?
Indien ja, waarom hebt u in het kader van de actieve meldingsplicht Provinciale Staten van Noord-Brabant
hierover niet geïnformeerd?
Hoe kwalificeert u de voorgenomen fusie?
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?
Bent u van mening dat de fusie op korte, middellange of lange termijn zou kunnen leiden tot minder
(kwalitatief dan wel kwantitatief) Brabants nieuws?
Indien ja, kan de provincie een rol spelen om dit te vermijden?
Welke consequenties heeft de voorgenomen fusie voor de zendmachtiging en de verantwoordelijkheid c.q.
positie van de provincie Brabant?
Is er een rol voor de provincie Noord-Brabant bij de voorgenomen fusie?
Bent u, als regionale subsidieverstrekker, in overleg met de provincie Limburg danwel met het
Commissariaat voor de Media over de voorgenomen fusie?
Hoe wordt de redactionele onafhankelijkheid van de Brabantse regionale zender in een nieuwe fusieorganisatie gewaarborgd?
Welke personele consequenties heeft de voorgenomen fusie van de twee provinciale omroepen op zowel
korte als middellange termijn?
Welke acties onderneemt u om de volwaardige programmering en activiteiten zoals Omroep Brabant die nu
uitvoert ook in een nieuwe organisatie intact te houden?
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?
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?
Is er een kans dat een mogelijke fusie deze rol van Omroep Brabant kan/zal verkleinen of beschadigen?
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?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Stijn Steenbakkers
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Zie http://www.bd.nl/brabant/fusie-van-omroep-brabant-en-l1-op-handen~a9976600/.

