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Emmeloord, 4 december 2013. 

 

Onderwerp 

Toewijzing zendmachtinging Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder 

 

Advies raadscommissie 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

Het Commissariaat van de Media positief te adviseren aangaande de aanvraag van de 

Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder 

 

Doelstelling 

Uitvoering van artikel 2.62, eerste lid Mediawet 2008, waarbij uw raad wordt gevraagd 

een besluit te nemen ten aanzien van de representativiteit en het BPO van de aanvrager. 

 

Inleiding 

Wij hebben op 20 oktober 2013 besloten een raadsvoorstel ten aanzien van aanvraag 

van het commissariaat voor de media aan te bieden voor de raadsvergadering van 9 

december 2013. Het betrof de representativiteit van de aanvragen van Stichting Lokale 

Omroep Noordoostpolder alsmede de Stichting Platform Noordoostpolder, waarbij wij uw 

raad hebben voorgelegd positief te adviseren ten aanzien van de representativiteit van 

beide stichtingen. 

Tijdens de behandeling in de RTG van 25 november 2013 heeft uw raadscommissie beide 

partijen met klem opgeroepen te gaan samenwerken. Dit heeft er toe geleid dat beide 

partijen op 5 december 2013 een samenwerkingsoverenkomst tekenen en dat de 

Stichting Media Platform Noordoostpolder haar aanvraag heeft bij het commissariaat 

formeel heeft ingetrokken op 3 december 2013. 

Daarmee is het voorgestelde besluit niet meer actueel: er is nu nog maar sprake van een 

aanvraag. 

Om die reden komen wij met een gewijzigd voorstel. 

 

Argumenten 

1. Uw raad moet advies uitbrengen 

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. 

 

2. Representativiteit van het PBO voldoet 

Het PBO van de media-instelling heeft een ledental dat voldoet aan de 

eigen statutaire eisen en representeert bepaalde maatschappelijke sectoren. Voor het 

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

bedrijfsleven, levensbeschouwelijke organisaties en sport. Het PBO is in het licht van de 

gerepresenteerde maatschappelijke sectoren voldoende respresentatief te noemen. 
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Met betrekking tot de verwachte samenwerking tussen Stichting Lokale Omroep 

Noordoostpolder en de Stichting Media Platform Noordoostpolder, waarbij de PBO-

geledingen zullen worden samengevoegd, neemt de representativiteit naar verwchting 

alleen maar toe. 

 

Kanttekeningen 

 

1. Continuiteit lijkt nu gewaarborgd 

Met betrekking tot de continuïteit van de betrokken media-instellingen heeft u eerst 

opgemerkt dat daar vraagtekens bij te plaatsen zijn. Dat had te maken met het feit dat 

de betrokken instellingen er niet in zijn geslaagd om tot samenwerking of samengaan te 

komen. Inmiddels is dit echter wel het geval en zullen de PBO’s van beide media-

instellingen onder de noemer van de aanvragende Stichting worden samengevoegd. 

Daarmee wordt ook de representativiteit verbreed. 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 zal ons college een en ander goed monitoren en eventuele aanvullende 

afspraken maken in relatie tot de susbsidie aan de lokale omroep.   

 

 

Planning/uitvoering 

Na besluitvorming zullen wij het Commissariaat voor de Media een brief sturen met uw 

besluit. 

 

Bijlagen 

1. Brief Stichting Media Platform Noordoostpolder aan CvdM: intrekken aanvraag 

d.d. 3 december 2013. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : dhr. P.M.S. Vermeulen 

Steller : de heer R.G.I. Hafkamp; 32 70; r.hafkamp@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 december 2013, no. 

213278-1 ; 

 

gelet op artikel 2.62 eerste lid Mediawet 2008 

 

B E S L U I T: 

 

Het Commissariaat van de Media positief te adviseren aangaande de aanvraag van de 

Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 9 december 2013. 

De griffier,             de voorzitter, 


