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Raadsstuk 

 

Onderwerp  
Advies aan Commissariaat voor de Media; aanvraag Stichting Lokale Omroep Regio Haarlem (Haarlem105 

RTV) 

Nummer 2020/482355 

Portefeuillehouder Meijs, M.-Th. 

Programma/beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur 

Afdeling ECDW 

Auteur Roest, C.M.J. 

Telefoonnummer 023-5115065 

Email cmroest@haarlem.nl 

Kernboodschap Eind 2019 heeft het Commissariaat voor de Media (hierna: CvdM) de Stichting 
Lokale Omroep Regio Haarlem (Haarlem105 RTV) aangewezen als lokale publieke 
media-instelling voor de gemeenten Haarlem en Heemstede.  
 
De omroep heeft het CvdM laten weten naast Haarlem en Heemstede ook in 
aanmerking te willen komen voor aanwijzing als de lokale omroep voor Zandvoort. 
Het CvdM verzoekt de gemeenteraad van Haarlem daarom opnieuw een advies uit 
te brengen over de vraag of de Stichting Lokale Omroep Regio Haarlem voldoet 
aan de eisen die de Mediawet stelt en of het – gewijzigde – programmabeleid 
bepalend orgaan (PBO) van de omroep nog steeds representatief is. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 

voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 

raadsstuk in de raadsvergadering.  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling (2019/747408) in 

raadsvergadering 21 november 2019 

 

Besluit College 

d.d. 8 september 2020 

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

file://///ssc.lan/public/HLM/Organisatie/ECDW/CUL/Cultuur/Lokale%20omroep/Advies%20lokale%20omroep%202020%20-%20SLOH%20&%20ZFM/BBV/Raadsvoorstel%20-%20representativiteit%20PBO%20nav%20licentieaanvraag%20Zandvoort%20-%20versie%203%20(met%20opm%20JZ).docx
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Besluit Raad 

d.d. ………. 

(wordt ingevuld door de 

griffie) 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

1. Een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media 

(CvdM) over de representativiteit van het programmabeleid bepalend 

orgaan Stichting Lokale Omroep Regio Haarlem (Haarlem105 RTV) – 

gewijzigd sinds november 2019 – ten behoeve van de licentieaanvraag  tot 

aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor Zandvoort.  

 

de griffier,     de voorzitter,  
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1. Inleiding 
Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft per eind januari 2020 twee aanvragen aanwijzing 
lokale publieke media-instelling voor Zandvoort ontvangen van a. Stichting Zandvoortse Omroep 
Organisatie (ZFM) en b. Stichting Lokale Omroep Regio Haarlem (Haarlem105 RTV). Daar er sprake is 
van meerdere aanvragen tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor Zandvoort wijst het 
Commissariaat op de aanvullende eisen (samengaan bevorderen en aanvullend advies) die aan deze 
aanvraag worden gesteld.  
 
Het Commissariaat voor de Media verzoekt een aanvullend advies over het programmabeleid 
bepalend orgaan (PBO) van Stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem105 RTV). Over het genoemde 
programmabeleid bepalend orgaan (PBO) is eind 2019 al door de raad een advies uitgebracht.  
Dit moet opnieuw gebeuren omdat Stichting Lokale Omroep Regio Haarlem (Haarlem105 RTV) een 
aanvraag heeft gedaan voor de licentie voor Zandvoort met een aangepast PBO.  
 
De Zandvoortse raad zal het CvdM adviseren over de 2 licentieaanvragen. De mogelijkheid bestaat 
dat de Zandvoortse raad in haar advies aan het CvdM een voorkeur uitspreekt de licentievergunning 
te gunnen aan ZFM. 
 
De vraag aan de Haarlemse raad is of het PBO nog steeds representatief is. De Haarlemse raad neemt 
in aanmerking dat de licentieaanvraag tot aanwijzing van een lokale publieke media-instelling voor 
Zandvoort een aanvraag betreft voor meerdere gemeenten t.w. Haarlem, Heemstede en 
Bloemendaal welke een eensluidend advies over het PBO met dezelfde samenstelling vraagt. 
 
 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 

1. Een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) over de 

representativiteit van het programmabeleid bepalend orgaan Stichting Lokale Omroep Regio 

Haarlem (Haarlem105 RTV) – gewijzigd sinds november 2019 – ten behoeve van de 

licentieaanvraag  tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor Zandvoort.  

 

 

3. Beoogd resultaat 

Het gemeentebestuur hecht er waarde aan dat de lokale publieke omroep - actief in de gemeente 

Haarlem of als streekomroep in Kennemerland – vertegenwoordigd wordt door een representatief 

programmabeleid bepalend orgaan (PBO) voor Haarlem. 
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4. Argumenten/Te beantwoorden vragen 

 

4.1  

Op de navolgende vragen verlangt het Commissariaat voor de Media (CvdM) van de gemeenteraad 

Haarlem een Ja of Nee.  

 
a. Is de aanvrager een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid? 

Met andere woorden: is het een stichting of een vereniging?  

JA 

De stichting is opgericht bij notariële akte op 16 januari 1970.   

b. Stelt de aanvrager zich ten doel op regionaal niveau de publieke mediaopdracht uit te voeren 

door media-aanbod te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van maatschappelijke 

behoeften die in de gemeente leven? 

JA 

 De stichting heeft tot doel: 
1. het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente(n) waarvoor de stichting is 
aangewezen door het Commissariaat voor de Media, de gemeente(n) hierna te noemen de 
gemeente; 
2. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van 
media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van de maatschappelijke behoeften die in de 
gemeente waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die 
nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen. 
3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder 
betrekking heeft op de gemeente. 
4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te 

verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de 

verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn 

c. Heeft de aanvrager volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod 

bepaalt? 

 

JA 
De stichting kent een programmabeleidbepalend orgaan (PBO).  
Dit orgaan heeft tot taak: 
a. het met uitzondering van ieder ander orgaan vaststellen van het media- aanbodbeleid; 
b. toetsing van de in het media-aanbodbeleid verwoorde uitgangspunten; 
c. het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd, aan het bestuur; 
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d. het opstellen van een jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en gerealiseerde 

programmabeleid. 

 
d. Is dit programmabeleidbepalend orgaan (PBO) representatief samengesteld?  

JA 

Ter verduidelijking: er dienen minimaal vijf leden door het bestuur te worden benoemd. Zij dienen 

representatief te zijn voor de in de gemeente Haarlem voorkomende maatschappelijke, culturele, 

godsdienstige en geestelijke stromingen. 

Op 21 november 2019 werd door de raad het programmabeleidbepalend orgaan (PBO) beoordeeld 

als een representatief programmabeleid bepalend orgaan voor Haarlem.  

Het nieuwe – gewijzigd sinds november 2019 - PBO staat vermeld en te beoordelen op de website 

van Stichting Lokale Omroep Regio Haarlem (Haarlem105 RTV).  

https://haarlem105.nl/over-ons/pbo/ 

 

Haarlem105 RTV beschikt nog steeds over een programmabeleidbepalend orgaan (PBO) dat 

representatief is samengesteld omdat alle stromingen zijn vertegenwoordigd door personen die over 

het hele grondgebied van de gemeente Haarlem en meerdere gemeenten in  Zuid-Kennemerland 

werkzaam en actief zijn.  

 

 

5.Risico’s en kanttekeningen 

a. Het programmabeleid bepalend orgaan zou weer kunnen wijzigen als de licentieaanvraag 

voor Zandvoort door het Commissariaat wordt afgewezen  

 

Een representatief programmabeleidbepalend orgaan (PBO) voor de lokale omroep blijft voor de 

gemeente Haarlem belangrijk.  

Stichting Lokale Omroep Regio Haarlem (Haarlem105 RTV) heeft aangegeven niet van plan te zijn 

de samenstelling van het programmabeleidbepalend orgaan (PBO) te wijzigen bij een eventuele 

afwijzing voor de licentieaanvraag voor Zandvoort. Doch kan Stichting Lokale Omroep Regio 

Haarlem (Haarlem105 RTV) bij iedere licentieaanvraag voor een andere gemeente behorend tot 

de streekomroep Zuid-Kennemerland (streekomroepindeling OLON 2016: Haarlem, Heemstede, 

Bloemendaal en Zandvoort) het programmabeleidbepalend orgaan (PBO) weer wijzigen. Deze 

wijziging verlangd dan weer een advies op representativiteit van de raad voor het CvdM. Nu dat 

zij hebben aangegeven het programmabeleidbepalend orgaan (PBO) niet te zullen wijzigen zou 

deze kanttekening niet risicovol moeten zijn. 

 

 

 

https://haarlem105.nl/over-ons/pbo/
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b. Stichting Lokale Omroep Regio Haarlem (Haarlem105 RTV)  blijft de ambitie houden zich van 

een lokale omroep te vormen tot een streekomroep 

 

Met deze ambitie en een impasse in het samenwerkingsverband met ZandvoortFM (en een 

mogelijke afwijzing licentieaanvraag Zandvoort) blijft het vormen van een streekomroep Zuid-

Kennemerland toekomstmuziek voor Haarlem105 RTV. Stichting Lokale Omroep Regio Haarlem 

(Haarlem105 RTV) zal dan in de komende 5 jaar (= geldigheidsduur licentie Haarlem) de ambitie 

willen blijven laten zien waarom een streekomroep de lokale media in Zuid-Kennemerland 

versterkt. Deze kanttekening zal merkbaar blijven en de concurrentie van de twee omroepen  

 

Extra achtergrondinformatie:  

De gemeente heeft een bekostigingsplicht voor de lokale omroep. Op basis van hiervan wordt 

jaarlijks subsidie verstrekt (subsidie 2020 Stichting Lokale Omroep Haarlem is € 106.960,-). 

De subsidie is opgenomen in de begroting. 

 

 

6. Uitvoering 

Het Commissariaat voor de Media ontvangt een getekend besluit en een link naar de website waarop 

de vergadering terug te zien is. 

Het Commissariaat voor de Media heeft gevraagd uiterlijk 16 juli 2020 het advies te ontvangen. De 

inmiddels gewijzigde planning (uitstel tot 31 oktober 2020) is afgestemd met het Commissariaat voor 

de Media. Het Commissariaat voor de Media neemt naar aanleiding van het advies een besluit over 

de licentieaanvraag voor toewijzing van de zendmachtiging Zandvoort. De raad zal hier een afschrift 

van ontvangen.  

 

 

7. Bijlage 

- Brief Commissariaat (met statuten) √ 

 

 

 


