Schriftelijke vragen naar aanleiding van persbericht “Aanwijzing lokale
publieke omroep” en agendapunt “Raadsvoorstel aanvullende criteria lokale
publieke mediainstelling”van de fractie van Progressief Nieuwkoop.
Geacht college,
In uw persbericht “aanwijzing lokale publieke omroep” ( zonder datum) lezen wij het volgende:
Op 1 januari 2007 heeft het Commissariaat voor de Media aan de Stichting RTV Hollands Midden voor
5 jaar een zendmachtiging verleend voor de gemeente Nieuwkoop. Die zendmachtiging liep op 1
januari 2012 af.
1. Vijf jaar geleden is er veel commotie geweest rond het afgeven van deze zendmachtiging en
het heeft enige tijd geduurd voordat de raad daarover een besluit had genomen. Is het correct
te veronderstellen dat RTV Hollands Midden de betreffende vergunning veel later en dus niet
op 1 januari 2007, heeft ontvangen?
2. Het is Progressief Nieuwkoop niet helder welke betekenis de genoemde data nu precies
hebben. Als een zendvergunning op 1-1-2012 afloopt, zijn wij in de veronderstelling dat met
ingang van diezelfde datum er een nieuwe vergunning moet worden afgegeven. Dat is niet
gebeurd. Kunt u uitleggen wat nu precies de status van die betreffende datum ( in dit geval 1
januari 2012) is?
Naar wij in het raadsvoorstel konden lezen,heeft RTV Hollands Midden reeds in juni 2011 een
aanvraag ingediend bij het Commissariaat voor de media en voor het eind van dat jaar alle vereiste
aanvullende stukken verzonden zodat het CvdM de aanvraag naar de gemeente kon doorsturen. De
aanvraag door Alphen Stad FMis pas op 30 december ingediend en nog niet doorgestuurd
3. Is het correct dat de aanvraag van RTV HM geheel compleet bij de gemeente is ingediend en
de aanvraag van Alphen Stad FM tot op dit moment nog niet is ontvangen?
In het raadsvoorstel kunnen we verder lezen dat het college voorstelt aanvullende beoordelingscriteria
vast te stellen waaraan kandidaten kunnen worden getoetst.
4. Waarom komt het college pas eind januari 2012 met aanvullende beoordelingscriteria en niet
in de periode dat de aanvraag moet worden ingediend zodat indieners daar vooraf rekening
mee kunnen houden?
Naar wij hebben begrepen komt de besluitvorming omtrent de toekenning van de zendmachtiging pas
op 24 mei op de agenda van de raad.
5. Waarom geeft het college geen vergunning af op 1-1-2012 of zo snel mogelijk daarna aan de
omroep die op dat moment aan de op dat moment gestelde criteria voldoet?
6. Bent u het met Progressief Nieuwkoop eens dat door uw handelen de besluitvorming wordt
vertraagd en de aanvragers onnodig lang in onzekerheid moeten verkeren?

Alphen Stad FM klinkt als een omroeporganisatie die een zendmachtiging zou dienen aan te vragen in
Alphen aan den Rijn.
7. Kan het college aangeven waarom Alphen Stad FM een zendvergunning in de gemeente
Nieuwkoop aanvraagt?
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