
 

 

 

 

 

 

Fractie: D66 

Naam: W. van Wegen 

Onderwerp: Lokale omroep Luister 527 

Datum indiening vragen: 7 november 2017 

 

Vragen: 

1. In de programmabegroting 2018-2021 wordt vermeld dat de lokale omroep in 

Noordoostpolder samengaat met Urk FM om een streekomroep te vormen.  

a) Waarom is dit een goed idee? 

b) Op welke termijn zal de samenvoeging gerealiseerd worden? 

c) Welke financiële ondersteuning is er de komende jaren vanuit gemeente 

Noordoostpolder nodig? 

Antwoord: 

a) De VNG en het NLPO (de belangenvereniging van lokale omroepen) 

hebben, voorsorterend op nieuwe wetgeving over de vorming van 

streekomroepen, een indeling vastgesteld. In die indeling vormen 

Noordoostpolder en Urk samen een nieuw gebied voor streekomroep. 

Dat is een goed idee, omdat met de vorming van streekomroepen 

organisatorisch en inhoudelijk de toekomst van de lokale omroepen 

wordt bestendigd, waarbij meerdere partijen binnen de streekomroep 

garant kunnen staan voor het LTMA (Lokaal Toereikend Media Aanbod). 

De investeringen (met name voor beeld) hoeven dan slechts eenmaal 

plaats te vinden. Bovendien zal een en ander wettelijk worden bepaald. 

b) Er is wettelijk nog niets concreets geregeld. Maar Urk FM en Luister 527 

hebben een convenant getekend dat zij streekomroep gaan worden met 

behoud van elkaars eigene identiteit.  

c) In de cultuurnota heeft u ook het mediabeleid vastgesteld. Daarin heeft u 

vastgesteld dat gedurende de periode 2016-2019 vier jaar lang de 

subsidie € 32.500 per jaar zal bedragen. De Businesscase van Luister 527 

is ingericht op het streekomroep worden. In 2018 vindt, conform het 

beleid, de evaluatie plaats en wordt besloten of dit subsidiebedrag 

aangepast dient te worden. Als de Businesscase gaat werken zoals is 

gepland, zal de gemeente naar verwachting na 2019 naar rato steeds 

minder hoeven bijdragen door inkomsten uit reclame. 

 

2. Is het college tevreden over de wijze waarop Luister 527 de laatste jaren zijn taak 

heeft ingevuld? 

Antwoord: 

Graag verwijzen we u naar de beantwoording van de vragen van de PvvP-fractie 

van 18 oktober 2017, die u intgeraal heeft ontvangen. 

 

3. Hoe kan het dat Luister 527 al meer dan een jaar niet via de ether uitzendt?  

Antwoord: 

Graag verwijzen wij u naar de beantwoording van de vragen van de PvvP-

fractie hierover van 18 oktober 2017.  

 

4. Kan het college inzicht verschaffen in de luistercijfers van Luister 527? 

Antwoord: 

Luisteronderzoek is erg duur en we hebben om die reden die opdracht nooit 

neergelegd bij Luister 527. Wel wordt door de omroep bijgehouden hoeveel  

bezoekers en unieke bezoekers gebruik maken van de website van Luister 527 



en voor welke duur. Op de website vindt live streaming plaats en uitzendingen 

die gemist zijn kunnen worden terug geluisterd. Hier vindt u ook elke dag 

actuele nieuws-items, waaronder gemeentelijk nieuws. 

 

5. Welke invloed heeft het niet uitzenden via de ether op het bereik van Luister 527? 

Antwoord: 

Via de lokale omroep app en via de website en de kabel is de lokale omroep te 

beluisteren. Dat zijn de mediadragers die steeds belangrijker worden. 

Maar het is jammer dat de omroep nu, bijvoorbeeld vanuit de auto, niet via de 

ether te beluisteren is.  

 

6. Welk beleid hanteert gemeente Noordoostpolder bij het verlenen van subsidie aan 

Luister 527? Welke voorwaarden zijn hieraan gekoppeld? 

Antwoord: 

Zie het mediabeleid dat u heeft vastgesteld in de Cultuurnota ‘Wij gaan het 

(mee)maken’. Ook verwijzen we u naar de beantwoording van de vragen 

hierover van de PvvP-fractie van 18 oktober 2017. 

 

 

Datum beantwoording vragen: 20 november 2017 

Contactpersoon: Radboud Hafkamp 

E-mail adres:  r.hafkamp@noordoostolder.nl 

Tel: 06-1332 5942 

 


