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De gemeenteraad van Haarlem heeft op 20 oktober 2020 besloten het
Commissariaat voor de Media positief te adviseren over de representativiteit van
het programmabeleid bepalend orgaan (PBO) van de Stichting Lokale Omroep
Haarlem (Haarlem 105 RTV) ten behoeve van de licentieaanvraag tot aanwijzing
als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Zandvoort.
De aanvraag van het Commissariaat voor de Media om advies was echter voor
zowel de gemeente Zandvoort als de gemeente Bloemendaal van toepassing. Door
een omissie is de gemeente Bloemendaal niet in de besluitvorming opgenomen.
Om over te kunnen gaan tot toewijzing van de aanvraag van Haarlem 105 RTV als
lokale publieke media-instelling voor de gemeente Bloemendaal dient deze
omissie hersteld te worden. Hiertoe dient een aanvullende besluit genomen te
worden.
Het college van Burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor een
gelijkluidend besluit te nemen t.a.v. de gemeente Bloemendaal.

Behandelvoorstel voor
commissie

Het Presidium heeft op 18 juni jl. positief geadviseerd het aanvullende
raadsbesluit als hamerstuk op 1 jul a.s. te agenderen.

Relevante eerdere
besluiten

Advies aan Commissariaat voor de Media; aanvraag Stichting Lokale Omroep Regio
Haarlem (Haarlem105 RTV) – (2020/482355) in raadsvergadering 22 oktober 2020
Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling (2019/747408) in
raadsvergadering 21 november 2019
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Besluit College
d.d. ………….
(wordt ingevuld door
BC)

1. het college stelt het voorstel aan de raad vast.
(2. het college besluit voorts ………..)
de secretaris,

Besluit Raad
d.d. ……….
(wordt ingevuld door de
griffie)

de burgemeester,

De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,
Besluit:
1. Een aanvullend 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 en Bloemendaal.
de griffier,

de voorzitter,

Kenmerk: 2021/357264

2/4

1. Inleiding
Op 22 oktober 2020 is door de gemeenteraad van Haarlem het Advies aan Commissariaat voor de
Media; aanvraag Stichting Lokale Omroep Regio Haarlem (Haarlem105 RTV) vastgesteld. Hiermee is
een positief advies afgegeven op de aanvraag van Haarlem 105 RTV om aangewezen te worden als
lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en
Zandvoort. Deze aanvraag wordt bekrachtigd middels het afgeven van een licentie aan Haarlem105
RTV door het Commissariaat voor de Media (CvdM).
Eind april 2021 is de gemeente Haarlem door het CvdM benaderd omdat het besluit dat Haarlem en
Heemstede hebben genomen, onvolledig is. Per abuis is bij het besluitpunt weggevallen dat de
gemeente Haarlem een positief advies uit brengt om Haarlem 105 RTV ook te benoemen als publieke
media-instelling van de gemeente Bloemendaal. Voor de gemeente Zandvoort staat het wel goed in
het raadsbesluit. Het CvdM wil daarom van de gemeenteraden van Haarlem en Heemstede een
bevestiging ontvangen dat zij zich ervan bewust zijn dat Haarlem 105 RTV de aanvraag zowel voor
Bloemendaal als Zandvoort heeft gedaan.
Het is het meest volledig om de gemeenteraad van Haarlem een aanvullend besluit te laten nemen.
De gemeente Heemstede zal dit ook doen. Uit het transcript (p.75-77) van de bespreking van het
raadsstuk in de commissie Ontwikkeling op 24-9-2020 blijkt dat destijds onduidelijkheid was over het
aandeel van Bloemendaal in de aanvraag, maar ook dat er geen weerstand was op de aanpassing van
de licentie van Haarlem105 RTV. Omdat de inhoud van het raadsstuk niet wijzigt en het stuk in
oktober 2020 als hamerstuk is afgehandeld, is het voorstel het stuk met een aangepast besluit als
hamerstuk te agenderen
2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. Een aanvullend 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 en
Bloemendaal.
3. Beoogd resultaat
Met het aanvullend besluit kan het CvdM overgaan tot het aanwijzen van Haarlem105 RTV als lokale
publieke media-instelling voor Bloemendaal.

4. Argumenten
1. De stichting Lokale Omroep Haarlem (Haarlem 105 RTV) voldoet aan het gestelde in de Mediawet,
te weten
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• Haarlem 105 RTV is een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid
• Haarlem 105 RTV stelt zich ten doel regionaal de publieke mediaopdrachten uit te voeren door
media-aanbod te verzorgen dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in
de gemeente leven.
• Haarlem 105 RTV heeft volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod
bepaalt.
• En dit programma bepalend orgaan (PBO) representatief is vastgesteld.
2 Er zijn geen argumenten om de aanvraag voor het toevoegen van Bloemendaal aan de licentie van
Haarlem 105 RTV anders te behandelen dan de aanvraag voor het toevoegen van Zandvoort aan
dezelfde licentie
Het toevoegen van een extra gebied aan de licentie van Haarlem 105 RTV zal geen (negatieve)
gevolgen hebben voor de verslaglegging van nieuws in Haarlem.

5. Risico’s en kanttekeningen
Er zijn geen risico’s of kanttekeningen.

6. Uitvoering
Het CvdM ontvangt een getekend raadsbesluit (met transcript). Vervolgens wijst het CvdM de
licentievergunning toe voor Bloemendaal aan Haarlem105 RTV.
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