
 

 

 

 

 

 

Fractie: PvvP 

Naam: T. Elschot 

Onderwerp: Omroep527 

Datum indiening vragen: 18 oktober 

 

 

Vragen: 

1: Luister 527 is bijna een jaar niet meer via de FM beluisteren.  

Is het acceptabel dat  daardoor inwoners van de Noordoostpolder verstoken blijven van 

lokaal nieuws?  

Antwoord: 

De afspraak met Luister 527 is dat zij moeten voldoen aan het wettelijk vereist 

Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA), dus zowel radio, beeld als website 

(en sociale media). De omroep wil daar zelf ook graag aan voldoen, aangezien 

zij samen met Urk FM streekomroep worden. 

Momenteel kunnen zij nog niet voldoen aan uitzenden via FM. Vooral voor de 

luisteraars die in de auto Luister 527 willen luisteren is dit een gemis. Het is 

Luister 527 echter niet te verwijten, aangezien de zendmast is verwijderd. Men 

is bezig met het plaatsen van een nieuwe zendmast. Op basis van regelmatig 

gevoerde gesprekken met de omroep hebben we de indruk dat hier snel een 

oplossing komt. Overigens is de omroep ook via beeld en internet te volgen. We 

blijven de omroep er echter op wijzen. 

 

2: De kabelkrant van Omroep527is al weken van een zeer belabberde kwaliteit. 

Is het acceptabel dat inwoners van de Noordoostpolder zoiets voor geschoteld krijgen? 

Antwoord: 

De afspraak met Luister 527 is te voldoen aan de wettelijk vereiste LTMA.  

Ook in dit geval is voor een groot deel sprake van overmacht. Door een 

gedwongen interne verhuizing (de verhuurder had onvoorzien meer ruimte 

nodig) naar de bovenverdieping, is opnieuw de technische infrastructuur 

aangelegd en zijn de technische benodigdheden voor een goed functionerende 

kabel-TV (plus een goede koppeling met de verschillende providers) pas sinds 

augustus redelijk op orde. Luister 527 geeft aan dat de kabel-TV nog in haar 

proeffase verkeert, en dus nog niet functioneert zoals ook zij dit voor ogen 

hebben.  

 

3: De TV uitzendingen van Omroep527 zijn nog steeds niet begonnen. 

Is het acceptabel voor de inwoners van Noordoostpolder dat er een dikke subsidie aan 

Omroep527 verstrekt wordt terwijl de resultaten volledig uitblijven? 

Antwoord: 

Wij zijn wettelijk verplicht conform de Mediawet 2008 onze lokale omroep te 

bekostigen. Toezicht op de uitzendingen van de omroep wordt gedaan door het 

CvdM. Als college bekostigen we de omroep via het instrument subsidie, om zo 

sturing te houden over de uitvoering van het convenant tussen gemeente en 

omroep, de mate van financiële gezondheid en bestuurskracht.  

Gedurende vier jaar verlenen we met instemming van uw raad meer subsidie 

dan in het verleden, omdat de Businesscase van Luister 527 daarmee wordt 

ondersteund. We doen dit op basis van het door uw raad vastgestelde 

Mediabeleid gemeente Noordoostpolder 2016-2019. 



Op veel onderdelen wordt deze Businesscase nog onvoldoende uitgevoerd. Dat 

acht het college zorgelijk en daarom voeren we frequent overleg met de omroep 

over de voortgang. 

Overigens was vooraf duidelijk dat er eerst geïnvesteerd zou moeten worden 

om tot de definitieve werking ervan te kunnen komen. Uiteindelijk zal dit leiden 

tot een toename aan eigen inkomsten via reclame en zal, als dat het geval is, 

per saldo minder subsidie nodig zijn. We hebben de omroep daar vier jaar de 

tijd voor gegeven, waarbij met de omroep (en met uw raad) is afgesproken dat 

na drie jaar wordt besloten of het gehanteerde structurele subsidiebedrag moet 

worden bijgesteld. 

 

Dat betekent dat we volgend jaar conclusies zullen trekken ten aanzien van 

deze evaluatie en die zullen wij dan met u delen.  

 

 

Datum beantwoording vragen: 25 oktober 2017 

Contactpersoon: Radboud Hafkamp 

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