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Besluit:
Het Commissariaat voor de Media positief te adviseren om Omroepstichting ZuidWest de
komende vijf jaar aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente
Woensdrecht.
Inleiding
Het Commissariaat voor de Media verzoekt bij brief van 4 juni advies van de gemeenteraad
van Woensdrecht om Omroepstichting Zuidwest toestemming te verlenen om haar huidige
aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor Bergen op Zoom, Roosendaal en
Woensdrecht met 5 jaar te verlengen.
Doelstelling en effect:
Omdat het Commissariaat voor de Media een verzoek van de Omroepstichting ZuidWest
heeft gekregen om de zendmachtiging voor een nieuwe (aansluitende) periode van vijf jaar af
te geven is een advies van de gemeenteraad noodzakelijk.
Argumenten, alternatieven en kanttekeningen:
Op grond van het besluit van het Commissariaat tot aanwijzing als lokale publieke mediainstelling verleent het Agentschap Telecom aan die instelling een vergunning voor het gebruik
van een etherfrequentie. Deze vergunning verloopt op het moment dat het aanwijzingsbesluit
van het Commissariaat verloopt. Indien het Commissariaat nog geen aanwijzingsbesluit voor
de aansluitende periode heeft kunnen nemen dat staat het Agentschap Telecom in beginsel
niet toe dat gedurende deze overgangsperiode gebruik wordt gemaakt van de desbetreffende
etherfrequentie.
Nadat uw raad het commissariaat voor de media positief heeft geadviseerd, kan het
Commissariaat aan de Omroepstichting ZuidWest voor de komende vijf jaar zendtijd
toewijzen.
Alternatieven
Indien er geen positief advies wordt uitgebracht, heeft dat tot gevolg dat aan Omroepstichting
ZuidWest geen zendtijd wordt toegewezen en dat zij geen gebruik kan maken van de
etherfrequentie.

Procedure/planning:
Bij besluit van 15 juli 2014 heeft het Commissariaat voor de Media Omroepstichting
Zuidwest aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Bergen op
Zoom, Roosendaal en Woensdrecht. Deze aanwijzing is ingegaan op 15 juli 2014 en eindigt
op 14 juli 2019.
De in de inleiding van dit voorstel genoemde aanvraag van Omroepstichting ZuidWest moet
worden getoetst aan de eisen van de Mediawet.
Ingevolge artikel 2.62, eerste lid van de mediawet 2008 kan het Commissariaat een
aanwijzingsbesluit nemen als de raad van de desbetreffende gemeente het Commissariaat
heeft geadviseerd over de vraag of de instelling voldoet aan de eisen die de Mediawet in
artikel 2.61 lid 2 stelt. De gemeenteraad dient derhalve de volgende vragen te beantwoorden :
a. Is de lokale media-instelling een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige
rechtsbevoegdheid?
b. Stelt de lokale publieke media-instelling zich blijkens haar statuten uitsluitend of
hoofdzakelijk ten doel het op regionaal respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de
publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de
bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een gemeente of een deel van de provincie
waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om
daarmee een publieke taak te vervullen?
c. Heeft die lokale publieke media-instelling een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod
bepaalt?
d. Heeft het orgaan van de lokale publieke media-instelling dat het media-aanbod bepaalt, het
programma bepalend orgaan (pbo), een zodanige samenstelling dat het representatief is voor
de belangrijkste in de gemeente(n) voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige
en geestelijke stromingen.
Ten aanzien van artikel 2.61 lid 2 van de Mediawet kan het volgende worden opgemerkt. De
omroeporganisatie wordt geacht lokaal gebonden informatie te verschaffen en te fungeren als
communicatiemogelijkheid voor de mensen in de plaatselijke/regionale gemeenschap. Juist
omdat volgens de wetgever per gemeente aan slechts één lokale instelling zendtijd kan
worden toegewezen, is het van groot belang dat deze instelling representatief is voor de
gehele gemeenschap. De representativiteit komt tot uitdrukking in de samenstelling van het
programmabeleid bepalend orgaan (pbo). Bij Omroepstichting ZuidWest kent men een pbo
dat uit 9 leden bestaat. Hoewel de wetgever het begrip representativiteit niet nader heeft
omschreven, kunnen de in artikel 2.61, tweede lid van de Mediawet genoemde stromingen
worden onderverdeeld in meer concreet aan te duiden sectoren van de samenleving binnen
een gemeente.
In het pbo kunnen zitting hebben vertegenwoordigers van: maatschappelijke zorg en welzijn,
kunst en cultuur, kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, onderwijs
en educatie, werkgevers, werknemers, etnische en culturele minderheden, jongeren, ouderen,
vrouwen en de agrarische sector. Uit het overzicht van de leden van het programmabeleid
bepalend orgaan van Omroepstichting ZuidWest blijkt ons dat, bovengenoemde stromingen
daarin vertegenwoordigd.
Het commissariaat van de media geeft in overweging om al dan niet steekproefsgewijs na te
gaan of de leden zich bewust zijn van hun taak en verantwoordelijkheid. Een dergelijk
onderzoek hebben wij verricht.

Uit de door Omroepstichting ZuidWest overlegde stukken en telefonische en mondelinge
informatie is ons het volgende gebleken:
a.
De omroepstichting ZuidWest (voorheen genaamd Stichting Brabantse Wal Radio en
televisie Omroep) is op 28 maart 1975 bij notariële acte opgericht en ingeschreven bij de
registers van de kamer van Koophandel, zodat Omroepstichting ZuidWest
rechtspersoonlijkheid bezit;
b.
De Stichting stelt zich ten doel stelt omroepprogramma’s uit te zenden die bestemd
zijn voor de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht en die gericht zijn op
de bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en
geestelijke behoeften;
c.
Het programmabepalend orgaan van Omroepstichting ZuidWest, i.c. het algemeen
bestuur, is zodanig samengesteld dat deze representatief kan worden geacht voor de
belangrijkste in onze gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en
geestelijke stromingen.
d.
Het programmabeleid bepalend orgaan is breed van samenstelling. Vanuit diverse
stromingen zijn afgevaardigden gezocht die minimaal drie maal per jaar bijeenkomen om
afstemming te zoeken en nieuwe ideeën uit te werken. Uit gesprekken is gebleken dat de
vertegenwoordigers van de diverse stromingen als representatief voor die stromingen
beschouwd kunnen worden en dat ze zich ook bewust zijn van hun taken en
verantwoordelijkheden.
Wij komen dan ook tot de conclusie dat Omroepstichting ZuidWest voldoet aan de in artikel
2.61, tweede lid van de Mediawet 2008 gestelde eisen. Wij stellen u dan ook voor het
Commissariaat van de Media te adviseren om Omroepstichting Zuidwest de komende 5 jaar
aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Woensdrecht.
In de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal zal een soortgelijk raadsvoorstel aan de orde
komen, omdat de Mediawet bepaalt dat een instelling die de publieke mediaopdracht wil
uitvoeren voor meer dan één gemeente, alleen dan wordt aangewezen als lokale mediainstelling, als desbetreffende gemeenteraden een (gezamenlijk) advies hebben uitgebracht.
Kosten, baten en dekking:
n.v.t.
Communicatie:
Commissariaat van de media raadsvoorstel en raadsbesluit toezenden.
Ter inzage:
- verzoek Commissariaat voor de Media kenmerk 692834/725017;
- overzicht leden programma beleid bepalend orgaan;
- statuten Omroepstichting ZuidWest
Burgemeester en wethouders van Woensdrecht,
De secretaris,
De burgemeester,
A.P.E. Baart MBA
drs. J.J.C. Adriaansen

