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 aan De leden van de vaste commissie voor 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 

 

 datum 18 oktober 2013 

 

 

Betreffende wetsvoorstel: 

 

33664 

Wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met onder meer aanpassing van 

de rijksmediabijdrage en overheveling van het budget voor de bekostiging van de regionale 

omroepen van het provinciefonds naar de mediabegroting 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 17 oktober 2013 aangenomen door de Tweede Kamer. PVV, SGP, 

CDA, ChristenUnie, VVD, D66 en PvdA stemden voor. 

 

 

Aangenomen en overgenomen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel O 

Artikel VIII, tweede lid 

22 (Verhoeven) 

In het kader van de begrotingsafspraken 2014 zorgt dit amendement voor een halvering 

van de structurele bezuiniging op de publieke omroep van € 100 miljoen naar € 50 miljoen.  

Op basis van de thans in het wetsvoorstel opgenomen bedragen (zoals gewijzigd bij nota 

van wijziging d.d. 2 september 2013, Kamerstukken 33664 nr. 7) komt de wijziging als 

gevolg van dit amendement daarbij neer op een verlaging van: 

- het in artikel VIII, tweede lid, onderdeel b, opgenomen verminderingsbedrag voor de 

rijksmediabijdrage voor 2016 van € 57,169 miljoen naar € 7,169 miljoen,  

- het in artikel VIII, tweede lid, onderdeel c, opgenomen verminderingsbedrag voor de 

rijksmediabijdrage voor 2017 van € 107,227 miljoen naar € 57,227 miljoen, en  



 

 datum 18 oktober 2013 

 blad 2 

 

 

- het in artikel I, onderdeel O, van het wetsvoorstel opgenomen verminderingsbedrag voor 

de daaropvolgende jaren van € 107,284 miljoen naar € 57,284 miljoen. 

Aangenomen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD 

en SP. 

 

 

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen 

 

Artikel I, onderdeel  O 

Artikel VIII 

11  14 (Heerma/Jasper van Dijk) 

Dit amendement haalt de voorgenomen aanpassing van de rijksmediabijdrage per 1 

januari 2016 uit het onderhavige wetsvoorstel. 

De wijziging van dit amendement ten opzichte van amendement 33664 nr. 11 betreft een 

wetstechnische wijziging. 

Verworpen. Voor: CDA, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

Artikel I, onderdeel O 

Artikel VIII 

10  21 (Heerma) 

Dit amendement regelt dat er niet wordt gekort op het budget dat van het Provinciefonds 

naar de Mediabegroting wordt overgeheveld ten behoeve van de regionale omroepen. Het 

amendement maakt hiermee de extra bezuiniging van ruim 6 miljoen euro op de regionale 

omroepen ongedaan. 

Het amendement wordt gewijzigd in verband met een wetstechnische aanpassing. 

Verworpen. Voor: CDA, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

 

Moties 

 

26 (Jasper van Dijk) over afzien van het voorstel om meer reclame uit te zenden op de 

publieke omroep. 

Verworpen. Voor: GroenLinks, PvdD en SP. 

 

25  ?? (Segers c.s.) over de uitkomsten van rechtszaken en beroepsprocedures. 

Aangenomen. Voor: CDA, ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en 

SP. 

 

20  ?? (Van Dam en Huizing) over een evaluatie van de uitwerking van 

bezuinigingsopties. 

Aangenomen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66 en PvdA. 

 

24 (Verhoeven c.s.) over verlagen van de voorgenomen bezuiniging op de regionale 

omroepen. 

Aangenomen. Voor: SGP, ChristenUnie, VVD, D66, GroenLinks en PvdA. 
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23 (Heerma) over de landelijke publieke omroep en de regionale omroep evenredig laten 

profiteren van de halvering van de bezuiniging. 

Verworpen. Voor: CDA, 50PLUS, PvdD en SP. 

 

19 (Klein) over het zelfstandig voort laten bestaan van het Mediafonds. 

Aangehouden. 

 

18 (Verhoeven) over het voorkomen van lastenverzwaring. 

Aangehouden. 

 

17 (Verhoeven) over een cijfermatige onderbouwing van het efficiencyvoordeel. 

Ingetrokken. 

 

16 (Jasper Van Dijk) over afzien van programmaonderbrekende reclame. 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

15 (Jasper Van Dijk) over uitstel van de bezuiniging van 100 miljoen. 

Verworpen. Voor: CDA, 50PLUS, GroenLinks, PvdD en SP. 

 

13 (Heerma) over overleg met regionale gesprekspartners. 

Aangenomen. Voor: SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, 

PvdA, PvdD en SP. 

 

12 (Heerma) over het verschil tussen belastingopbrengst en -uitgaven. 

Verworpen. Voor: CDA, ChristenUnie, 50PLUS, D66, PvdD en SP. 


