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Datum Onderwerp 

27 juni 2014 Advies Stichting Radio en TV BES 

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 

621632/629908 mr. Jan Blonk +31 (0)35 773 77 00 

Geacht bestuur, 

Bij besluit van 8 december 2009 heeft het Commissariaat voor de Media (hierna: het 
Commissariaat) Stichting Radio en TV BES aangewezen als lokale publieke media-instelling 
voor de gemeente Bergen NH. Bij deze aanwijzing heeft het advies van uw gemeenteraad van 
22 september 2009 een belangrijke rol gespeeld. Deze aanwijzing is ingegaan op 19 oktober 
2009 en eindigt 18 oktober 2014. Stichting Radio en TV BES heeft ons bij brief van 11 april 
2014 laten weten dat zij in aanmerking wenst te komen voor aanwijzing als lokale publieke 
media-instelling in een aansluitende periode. Voordat wij een beslissing nemen over deze 
aanvraag, dient de gemeenteraad ons op grond van artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet 
2008 te adviseren over de vraag of instelling voldoet aan de eisen die deze wet stelt. 

Ten behoeve van deze advisering brengen wij het volgende onder uw aandacht. Artikel 2.61, 
tweede lid, van de Mediawet 2008 formuleert de volgende eisen: 

Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die: 
a. rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn; 
b. zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen 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 provincie, 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; en 

c. volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en 
dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente 
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. 

Aan de hand van de bijgevoegde Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing 
als lokale publieke media-instelling en de door de instelling overgelegde gegevens, die u 
tevens bijgaand aantreft, dient uw gemeenteraad een gemotiveerd advies uit te brengen over 
de aanvraag. 



COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA 

Artikel 6, tweede lid, van de Mediaregeling 2008, bepaalt dat de gemeenteraad binnen 
achttien weken, dat wil zeggen vóór 29 oktober 2014, advies uitbrengt. Wij verzoeken u 
deze termijn niet te laten overschrijden. 

Voorts moet worden opgemerkt dat het bijgevoegde overzicht van het 
programmabeleidbepalend orgaan incompleet is, omdat een aantal adresgegevens van de 
betreffende organisaties/instellingen ontbreken. Aan Stichting Radio en TV BES is gevraagd 
om het overzicht zo spoedig mogelijk aan te vullen. 

Indien er zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op de aanwijzingsprocedure of op de 
advisering door uw gemeenteraad, dan stellen wij u daarvan op de hoogte. 

Het raadsbesluit, samen met het raadsvoorstel en de eventuele notulen van de 
raadsvergadering, zien wij graag binnen de daartoe gestelde termijn tegemoet. 

Wij verzoeken u binnen twee weken de ontvangst van deze brief schriftelijk of telefonisch te 
bevestigen en daarbij tevens te vermelden wie de behandelend ambtenaar is. 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaand 
telefoonnummer. 

Een afschrift van deze brief gaat naar het bestuur van Stichting Radio en TV BES. 

Hoogachtend, 
COMMļSSAsRtAAT^VOOR DE MEDIA, CO 

Geert van Meerveld 
afdelingsmanager Onderzoek S Toegang 
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Stichting Radio en TV BES 
T.a.v. het bestuur 
Postbus 133 
1930 AC EGMOND AAN ZEE 

24 juni 2014 

Datum Onderwerp 

Aanvraag aanwijzing lokale publieke media-instelling 

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon 

mr. Jan Blonk 

Doorkiesnummer 

621632/629910 +31 (0)35 773 77 00 

Geacht bestuur, 

Op 18 mei 2014 en 25 juni 2014 ontvingen wij aanvullende informatie met betrekking tot uw 
aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling in de gemeente Bergen NH. Naar 
aanleiding hiervan delen wij u het volgende mee. 

Wij hebben heden de gemeenteraad van Bergen NH verzocht advies uit te brengen over de 
vraag of uw lokale publieke media-instelling voldoet aan de wettelijke eisen. Met betrekking tot 
de inhoud van het door de gemeenteraad te geven advies verwijzen wij kortheidshalve naar 
bijgaand afschrift van onze brief aan de gemeente Bergen NH. 

Wij wijzen u er op dat in het toegestuurde overzicht van het programmabeleidbepalend orgaan 
(hierna pbo) niet alle adresgegevens van de organisaties/instellingen vermeld staan. Wij 
verzoeken u het overzicht zo spoedig mogelijk aan te vullen en aan ons toe te sturen. Indien 
het overzicht niet tijdig wordt aangevuld, loopt u het risico dat de gemeente een negatief 
advies uitbrengt. 

Wanneer er gedurende de aanvraagprocedure wijzigingen in het (post)adres, de statuten, de 
samenstelling van het pbo of het bestuur plaatsvinden, dient u ons daarvan direct op de 
hoogte te stellen. 

Wij stellen het op prijs als u bij uw reactie het bovengenoemde kenmerk vermeldt. 

Hoogachtend, 

COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, 

Geert van Meerveld 
afdelingsmanager Onderzoek Ã Toegang 
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