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Van: Dirk Oudenaarden | NLPO [mailto:Dirk.Oudenaarden@nlpo.nl]
Verzonden: dinsdag 17 december 2019 11:31
Aan: Doetinchem-POB-Gemeente Doetinchem <gemeente@doetinchem.nl>
CC: 'Peter Berendsen' <p.berendsen@optimaal.fm>
Onderwerp: streekomroepvorming
Aan drs. B.P.M. Janssens, raadsgriffier van de gemeente Doetinchem,
Geachte heer Janssens,
Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Met de in afschrift bijgevoegde brief heeft de NLPO burgemeester en wethouders geïnformeerd over de lokale
omroepsituatie in uw gemeente. Met name de afloop van de huidige aanwijzing van de lokale omroep, de
samenstelling van de streek waartoe uw gemeente naar ons oordeel behoort en het streven van de NLPO naar de
vorming van streekomroepen zijn hierbij aan de orde gesteld. Voor de goede orde treft u bijgaand aan een afschrift
van deze brief. Kortheidshalve verwijs ik naar de inhoud daarvan.
Op korte termijn zal het Commissariaat voor de Media de lokale omroepinstelling van uw gemeente eraan
herinneren dat haar aanwijzing over 12 maanden verloopt en haar verzoeken binnen 6 maanden voor afloop
daarvan een aanwijzingsaanvraag bij hem in te dienen voor de aansluitende periode van 5 jaar. Na ontvangst van die
aanwijzingsaanvraag zal het Commissariaat uw gemeenteraad verzoeken hem te adviseren over de vraag of de
omroep voldoet aan een drietal in de Mediawet genoemde eisen. Met name de eis dat de lokale omroep een
programmabeleid bepalend orgaan (pbo) heeft dat representatief is voor de in uw gemeente voorkomende
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen is daarbij van belang.
Overigens kan het zo zijn dat de huidige lokale omroep van uw gemeente ook belangstelling heeft voor een of meer
aangrenzende gemeenten binnen de streek en een aanwijzingsaanvraag indient die daar rekening mee houdt.
Daarentegen kan een lokale omroep uit een aangrenzende gemeente binnen de streek ook belangstelling hebben
voor een aanwijzing voor uw gemeente. In beide gevallen is het aan uw raad om bij zijn advisering aan het
Commissariaat al dan niet de streekomroepvorming te laten meewegen. Ik verzoek u om in het voorkomende geval
de leden van uw raad te wijzen op het belang van die streekomroepvorming en om bij de advisering aan het
Commissariaat daarmee rekening te houden.
In bovengenoemde brief is aangegeven in welke streek de NLPO uw gemeente heeft ingedeeld. Tevens is in deze
brief uitgebreid stilgestaan bij het belang van de vorming van streekomroepen. Ik herhaal het aanbod dat de NLPO
graag bereid is een en ander nader toe te lichten en indien gewenst een actieve bijdrage te leveren aan de
totstandkoming van een streekomroep door middel van bijvoorbeeld een bijeenkomst in uw gemeente. In dit kader
verzoek ik u, indien mogelijk, mij de naam door te geven van de behandelende beleidsmedewerker opdat gerichter
contact met uw gemeente opgenomen kan worden.
Dit e-mailbericht heb ik ook doen toekomen aan de lokale omroep van uw gemeente.
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
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Met vriendelijke groet,

Dirk Oudenaarden
Postbus 62
1200 AB Hilversum
t 035 820 03 83
e dirk.oudenaarden@nlpo.nl
w www.nlpo.nl
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