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Emmeloord, 29 oktober 2013. 

 

Onderwerp 

Lokale publieke media-instelling 

 

Advies raadscommissie 

[Advies]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

Positief te adviseren  ten aanzien van de respresentativiteit van het PBO van zowel de 

Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder als van de Stichting Media Platform 

Noordoostpolder. 

 

Doelstelling 

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

 

Inleiding 

Omdat de aanwijzing van de Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder tot lokale publieke 

media-instelling eindigde op 12 augustus 2013, heeft de stichting aan het Commissariaat 

voor de media verzocht om voor een aansluitende periode opnieuw te worden 

aangewezen als lokale publieke media-instelling. Het Commissariaat kan daartoe niet 

eerder besluiten dan na advies van de gemeenteraad over de vraag of het zogenoemde 

PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan) van de media-instelling voldoende 

representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, 

culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.  

Voordat de adviesaanvraag kon worden afgehandeld, meldde zich een tweede gegadigde 

voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling bij het Commissariaat. Dit betreft de 

Stichting Media Platform Noordoostpolder. Op grond van artikel 2.63, eerste lid van de 

Mediawet 2008 dient het college in dergelijk geval het samengaan van de twee media-

instellingen te bevorderen. Door de betrokken portefeuillehouder zijn met de beide 

instellingen gesprekken gevoerd over deze optie. Die gesprekken hebben echter niet 

geleid tot het beoogde resultaat van samengaan van de instellingen.  

 

Nu er sprake is van twee aanvragen tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling is 

de gemeenteraad gehouden om het Commissariaat voor de Media te adviseren over 

beide aanvragen. De gemeenteraad mag een voorkeur uitspreken, maar dat is geen 

vereiste. 

In geval er vanuit de gemeenteraad twee positieve adviezen wordt afgegeven, moet het 

Commissariaat beslissen. Voorafgaand aan het besluit zullen beide media-instellingen 

door het Commissariaat worden gehoord. Het Commissariaat toetst aan de Mediawet 

2008 en aan het criterium van continuïteit van de media-instelling. De aanvraag van het 

Commissariaat om advies impliceert reeds dat aan de wettelijke eisen om voor 

aanwijzing in aanmerking te komen, is voldaan. Dit leidt ertoe dat de representativiteit 

van het PBO en de continuïteit van de media-instelling als belangrijkste toetscriteria 

overblijven. Eventuele andere (kwaliteits)toetsen zoals worden genoemd in het 

convenant OLON/VNG met betrekking tot lokale media-instellingen, zijn voor de 

beslissing van het Commissariaat niet relevant. 
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Argumenten 

De PBO’s van de betrokken media-instellingen hebben een ledental dat voldoet aan de 

eigen statutaire eisen en representeren bepaalde maatschappelijke sectoren. Voor het 

PBO van de Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder betreft dit de setoren ouderen, 

bedrijfsleven, levensbeschouwelijke organisaties en sport. Voor de Stichting Media 

Platform Noordoostpolder betreft dit de sectoren cultuur en kunst, levensbeschouwelijke 

organisaties, onderwijs, sport, natuur en milieu. Beide PBO’s zijn in het licht van de 

gerepresenteerde maatschappelijke sectoren voldoende respresentatief te noemen. 

 

Kanttekeningen 

Met betrekking tot de continuïteit van de betrokken media-instellingen moet worden 

opgemerkt dat daar vraagtekens bij te plaatsen zijn. Het feit dat de betrokken 

instellingen er niet in zijn geslaagd om tot samenwerking of samengaan te komen, leidt 

tot versnippering van kennis en deskundigheid, tot verdunning van bereik van 

doelgroepen en inzet van vrijwilligers. Factoren die juist voor continuïteit belangrijk zijn. 

Specifiek ten aanzien van Stichting Media Platform Noordoostpolder moet voorts het 

mogelijk ontbreken van faciliteiten als een risico in aanmerking worden genomen in 

relatie tot het continuїteitsvraagstuk. De ervaring met de Stichting Lokale Omroep 

Noordoostpolder toont in de afgelopen periode duidelijk risico’s van bestuurlijke 

discontinuïteit en kwetsbaarheid in financiële positie. 

In het licht van het voorgaande en naar aanleiding van het oordeel van het 

Commissariaat wil het college overwegen om samen met de Raad opnieuw te bezien of 

er voldoende grond is in de toekomst om een lokale omroep te subsidiëren 

 

Planning/uitvoering 

Na besluitvorming van de Raad het advies doorgeleiden naar het Commissariaat voor de 

Media. 

 

Bijlagen 

Adviesaanvragen en onderliggende documenten. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : W.R. Ruifrok 

Steller : dhr. P.L. Benthem, 3544; p.benthem@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013,  

no. 14447-1; 

 

 

B E S L U I T: 

 

Positief te adviseren  ten aanzien van de respresentativiteit van het PBO van zowel de 

stichting Lokale Omroep Noordoostpolder als van de stichting Media Platform 

Noordoostpolder. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 9 december 2013. 

De griffier,             de voorzitter, 

 


