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Emmeloord, 16 juli 2013. 

 

Onderwerp 

Advies Lokale Omroep Noordoostpolder. 

 

Advies raadscommissie 

[Advies]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

Het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over de vraag of de stichting 

Lokale Omroep Noordoostpolder voldoet aan de in artikel 2.61, tweede lid, van de 

Mediawet 2008 gestelde eisen. 

 

Doelstelling 

Uitvoering van artikel 2.62, eerste lid van de Mediawet 2008.  

 

 

Inleiding 

Aan de Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder is in augustus 2008 voor een periode 

van vijf jaar zendtijd voor lokale omroep toegewezen door het Commissariaat voor de 

Media. Deze periode van vijf jaar eindigt op 12 augustus 2013. In verband daarmee heeft 

het bestuur van voornoemde stichting aangegeven bij het Commissariaat voor de media 

dat zij in aanmerking wenst te komen voor aanwijzing als publieke lokale media-instelling 

in een aansluitende periode van vijf jaar (deze periode is wettelijk bepaald) 

Op grond van artikel 2.62, eerste lid, van de Mediawet 2008 kan het Commissariaat voor 

de Media niet eerder een beslissing nemen over de aanvraag van de Stichting Lokale 

Omroep Noordoostpolder dan dat de gemeenteraad advies heeft uitgebracht over de 

vraag of voornoemde stichting voldoet aan de eisen die deze wet stelt. In het bijzonder 

gaat het om de volgende eisen. 

 

Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die: 

a) rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn; 

b) zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk te doel stellen het op 
regionaal respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht 

door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van 

maatschappelijke behoeften die in een provincie, een gemeente of een deel van 

de provincie waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle 

activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen; 

c) volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod 

bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende 

provincie of gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige 

en geestelijke stromingen. 

 

Argumenten 

1. Voldoet aan de wettelijke eisen zoals gesteld in artikel 2.61, tweede lid van de 
Mediawet 2008. 

Onder verwijzing naar de statuten van de stichting, in het bijzonder naar artikel 2,  

7 en 11 kan worden vastgesteld dat de stichting Lokale Omroep Noordoostpolder 

 



No. 10626-2 

 

aan de hierboven onder punt a, b, en c genoemde eisen voldoet. Een kopie van de 

statuten zijn hier bijgevoegd. 

2. Voldoet inhoudelijk aan de statutaire bepaling van de stichting 
Ten tijde van de indiening van de aanvraag bij het Commissariaat voor de Media 

voor toewijzing van zendtijd bleek de stichting niet volledig te kunnen voldoen 

aan de bepalingen van de eigen statuten. Met name wat betreft de bezetting van 

het progammabeleidbepalende orgaan (pbo) en de weergave van de in dit orgaan 

vertegenwoordigde organisaties bleek niet geheel te voldoen aan het daaromtrent 

gestelde in artikel 11 van de statuten van de stichting. Het commissariaat heeft 

de stichting daarop geattendeerd. 

In een emailbericht van 7 juni jl. bevestigt het stichtingsbestuur dat de bezetting 

en representativiteit van het pbo weer aan de statutaire eisen voldoet. Het 

emailbericht is hier bijgevoegd. 

 

Kanttekeningen 

Kort voorafgaand aan de onderhavige adviesaanvraag van het Commissariaat voor de 

Media heeft zich bij de stichting Lokale Omroep Noordoostpolder een aantal 

ontwikkelingen voorgedaan die een mogelijke bedreiging vormde voor het voortbestaan 

van de lokale omroep. Dit betrof zowel ontwikkelingen op het financieel gebied als op de 

bestuurlijke- en organisatorische vlak. De stichting heeft thans op deze terreinen 

afdoende actie ondernomen. Ten aanzien van de financiële situatie zal binnen de kaders 

van de subsidieverlening nadrukkelijk aandacht van het stichtingsbestuur worden 

gevraagd voor het financieel beheer. 

 

Onderdeel van eerdergenoemde ontwikkelingen bij de onderhavige stichting betrof het 

vertrek van twee medewerkers en de oprichting door hen van de stichting Media Platform 

Noordoostpolder. In de communicatie van dit platform richting gemeenteraad en het 

college werd melding gedaan van het voornemen om ook een aanvraag voor zendtijd in 

te dienen bij het Commissariaat voor de Media. Dit heeft de betrokken portefeuillehouder 

aanleiding gegeven om met het media platform in overleg te treden ten einde bij hen te 

sonderen of er sprake kan zijn van een samenwerking in welke vorm dan ook met de 

stichting Lokale Omroep Noordoostpolder. Het overleg dat plaatsvond op 26 juni jl. heeft 

ten aanzien hiervan geen duidelijke conclusie opgeleverd. Vanuit het media platform 

werd wel aangekondigd dat het voornemen om een aanvraag voor zendtijd in te dienen 

zou worden geëffectueerd.  

 

Het Commissariaat voor de Media heeft geen adviesaanvraag ontvangen met betrekking 

tot het voornoemde media platform. Dit college- en raadsvoorstel heeft dan ook alleen 

betrekking op de aanvraag voor zendtijd van de stichting Lokale Omroep 

Noordoostpolder. Mocht er voorafgaand aan besluitvorming in de gemeenteraad alsnog 

een aanvraag bij het Commissariaat voor de Media binnen komen, dan worden beide 

aanvragen in behandeling genomen en dient er een keuze te worden gemaakt.  

 

Indien de gemeenteraad niet een besluit neemt of geen positief advies geeft en het 

Commissariaat voor de Media kan zich hier in vinden, dan verdwijnt de etherfrequentie 

en krijgt de Lokale Omroep geen zendtijd toegewezen. Wanneer er vervolgens een 

nieuwe aanvraag wordt ingediend, wordt deze door het Commissariaat voor de Media in 

behandeling genomen volgens de voorgeschreven procedure.  

 

Planning/uitvoering 

Het besluit van de gemeenteraad wordt zo spoedig mogelijk toegezonden aan het 

Commissariaat voor de Media. Officieel eindigt de huidige zendtijdtoewijzing op 12 

augustus 2013. Het Commissariaat voor de Media heeft aangegeven dat tot het moment 

van besluitvorming in de gemeenteraad, de huidige zendtijdtoewijzing blijft gehandhaafd. 
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Bijlagen 

1. Statuten van de stichting Lokale Omroep Noordoostpolder (kopie) 

2. Emailbericht van de stichting Lokale Omroep Noordoostpolder d.d. 7 juni jl 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : W.R. Ruifrok 

Steller : dhr. P.L. Benthem; 35 44; p.benthem@noordoostpolder.nl 



No. 10626-4 

 

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juli 2013, no. ; 

 

gelet op artikel 2.62, eerste lid, van de Mediawet 2008 

 

B E S L U I T: 

 

het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over de vraag of de stichting 

Lokale Omroep Noordoostpolder voldoet aan de in artikel 2.61, tweede lid, van de 

Mediawet 2008 gestelde eisen. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

Van 9 september 2013. 

De griffier,             de voorzitter, 

 

 


