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Beoordeling representativiteit lokale omroepen
B&W stelt de Raad voor het volgende te besluiten:
1. dat Neo Radio representatief wordt verklaard
2. dat Radio Lot representatief wordt verklaard
3. te constateren dat op basis van de feiten Radio LOT de voorkeur heeft omdat zij op
dit moment qua programma meer lokaal gericht zijn.

Samenvatting voorstel/doel:
1. Radio LOT en Neo Radio representatief te verklaren en een voorkeur uit te spreken
voor een van de twee omroepen.
2. Het doel van dit besluit is om het Commissariaat van de media voldoende
argumenten te verschaffen om zendtijd voor een periode van vijf jaar toe te kunnen
wijzen.
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Kaders:
Op 15 januari 2005 heeft het Commissariaat voor de Media ons laten weten dat de
zendtijdmachtiging voor Radio LOT na 1 januari 2007 niet meer mag worden gebruikt
omdat de gemeenten ten behoeve waarvan de zendtijd is toegewezen niet meer in
de huidige vorm bestaan.
Er zijn bij het Commissariaat voor de Media twee aanvragen ingediend voor het
verkrijgen van zendtijd in de periode 2007 tot 2012 in de gemeente Nieuwkoop.
De gemeenteraad dient op grond van de Mediawet het Commissariaat voor de
Media te adviseren over de representativiteit van de aanvragers om zendtijd.
De representativiteit dient te worden bepaald op grond van artikel 30 C van de
Mediawet. Een lokale omroep dient een orgaan te hebben dat het programmabeleid
bepaalt (PBO). Dit orgaan heeft een zodanige samenstelling dat het representatief is
voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele,
godsdienstige en geestelijke stromingen. De leden van dit orgaan worden benoemd
door het college van burgemeester en wethouders.
De gemeenteraden van de voormalige gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar
hebben in 2004 besloten dat om van een representatieve omroep te kunnen spreken
de volgende stromingen in de PBO dienen te zijn vertegenwoordigd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ouderen;
Jongeren;
Sport en recreatie;
Religie en Levensbeschouwing;
Maatschappelijke zorg en welzijn;
Cultuur, historie, onderwijs en educatie;
Agrarische sector, natuur en milieu;
Recreatie en toerisme;
Werknemers;
Werkgevers;
Etnische en culturele minderheden.

Omdat het moment van vaststellen van deze criteria nog redelijk recent is en dit in
alle drie de voormalige gemeenten dezelfde critera waren, stellen wij u voor deze te
blijven hanteren. De representativiteit van de PBO staat hiermee feitelijk vast
wanneer er voor deze stromingen kandidaten zijn.
Beide omroepen hebben kandidaten voor het nieuw te vormen PBO. Door voor
iedere stroming een kandidaat aan te leveren kan worden gesteld dat er voldoende
sprake is van aandacht vanuit bepaalde stromingen in de lokale gemeenschap.
Het gevolg hiervan is dat de conclusie moet worden getrokken dat de PBO’s van
beide omroepen representatief zijn voor de belangrijkste in de gemeente
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en
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geestelijke stromingen.
De Mediawet schrijft verder voor dat wanneer er meerdere aanvragers zijn die ook
representatief zijn, de gemeenteraad een gemotiveerde keus zal moeten maken voor een
van de aanvragers.
Nu de representativiteit van het PBO van beide omroepen naar ons oordeel niet ter
discussie staat, zal op grond van andere objectieve criteria tot een voorkeur moeten
worden gekomen.
Er is nergens bepaald welke criteria dit zouden moeten zijn. Dit betekent dat de
gemeente hierin vrijheid heeft.
Gekozen zou kunnen worden voor een systeem van loten.
Bij het systeem van loten tussen de twee aanvragers betekent het feitelijk dat niet naar
objectieve criteria wordt gekeken maar dat het lot beslist. Dit lijkt ons geen gewenste
methode.
Een eerlijker methode is de methode waarbij in ieder geval wordt gekeken naar enkele
objectieve criteria.
Naar onze mening zouden dit de volgende criteria kunnen zijn:
- meerdere jaren uitzenden / betrouwbaarheid
- hoeveel lokale leden/luisteraars
- rust in zendmachtiging / opgewekt vertrouwen dus nog drie jaar concessie.
- Bestuur afkomstig uit kernen van de nieuwe gemeente;
- Lokale programmering

De huidige lokale omroep (Radio LOT) heeft inmiddels een aantal jaren gefunctioneerd.
Neo Radio is een nieuwkomer en heeft zich een beperkte periode via internetradio
kunnen manifesteren.
Door de langere periode die Radio LOT heeft kunnen functioneren, kan worden gezegd
dat zij in ieder geval qua uitzenden als betrouwbaar kunnen worden aangemerkt. Er is
sprake van een stabiele factor.
Voor Neo Radio is het lastiger om dit te beoordelen door het simpele feit dat zij nog niet
zo lang bestaan.
Hoeveel leden / luisteraars beide omroepen hebben, is niet goed te vergelijken.
Luisteronderzoeken zullen voor de huidige lokale omroep beschikbaar zijn, maar niet
voor de andere aanvragende omroep. In feite worden er dan appels met peren
vergeleken.
Voor de inwoners van de gemeente Nieuwkoop is het plezierig om gedurende een
langere periode met dezelfde lokale omroep te worden geconfronteerd. Radio Lot heeft
van de huidige zendmachtiging door de gemeentelijke herindeling slechts 2 jaar gebruik
kunnen maken in plaats van de gebruikelijke 5 jaar. Wanneer de herindeling tussen de
gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar niet had plaatsgevonden was de
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zendmachtiging door het commissariaat voor vijf jaar verleend in plaats van de huidige
twee jaar.
Het commissariaat voor de media geeft de voorkeur aan de omroep die zich het meest
lokaal manifesteert.
Dit kan worden getoetst bijvoorbeeld aan de hand van de programmering, maar ook
bijvoorbeeld aan de hand van de samenstelling van het bestuur.
De programmering van de huidige lokale omroep is duidelijk omdat Radio LOT de twee
voorgaande jaren al heeft uitgezonden in de drie voormalige gemeenten. De
programmering is lokaal ingestoken. De programmering van Neo Radio is nog in
ontwikkeling. Wel is aangegeven op welke gebieden men programma’s wil gaan maken.
Met betrekking tot de bestuurssamenstelling en de lokale verbondenheid kan worden
opgemerkt dat de leden van het bestuur van Radio LOT afkomstig zijn uit de voormalige
gemeente Ter Aar en uit Alphen aan den Rijn. De bestuurders van Neo Radio zijn
afkomstig uit kernen van de voormalige gemeenten Liemeer en Nieuwkoop.
De afkomst van de bestuurders binnen het grondgebied van de gemeente Nieuwkoop
kent bij Neo Radio een grotere spreiding dan bij Radio Lot. De vraag is welk criterium
moet zwaarder wegen.
Het commissariaat voor de media kijkt voornamelijk naar de mate van de lokaalheid van
de programmering. Om deze reden stellen wij u voor aan te sluiten bij dit criterium. Wij
zijn geneigd op dit moment op basis van de voorhanden zijnde informatie (zie bijlagen)
de programmering van Radio LOT meer lokaal gericht te vinden en spreken om deze
reden een voorkeur voor Radio LOT uit.
•

Aan de beoordeling van de representativiteit van het PBO zijn verder geen financiële
gevolgen verbonden. De discussie over het al of niet doorsluizen van de gelden die
de gemeente in de uitkering vanuit het gemeentefonds krijgt van het rijk aan de lokale
omroep, dient los te worden gezien van de beoordeling van de representativiteit. Om
deze reden is het praktisch deze afweging op een ander moment te maken.

•

afbreukrisico / gevolg van uitstel afstel van dit voorstel
Het commissariaat voor de Media heeft verzocht binnen een termijn van 18 weken te
adviseren aan hen.

•

juridische en/of organisatorische
Naast het uitspreken van een voorkeur voor een lokale omroep geeft dit geen
juridische en of organisatorische consequenties.

•

financiele concequenties
Naast de gebruikelijke subsidiebeschikking voor de lokale omroep leidt dit voorstel
niet tot aanvullende financiële consequenties.

•

planning (start- en einddatum)
n.v.t.
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•

uitvoering en terugkoppeling
n.v.t.

•

evaluatie (vorm en moment / datum)
n.v.t.

•

meetbaar effect
n.v.t.

•

communicatie tot nu toe en verder in het traject
Beide omroepen schriftelijk op de hoogte stellen van uw keuze

Advies
Wij adviseren u op basis van de feiten een keuze te maken voor Radio LOT.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
-

Diversen

