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Datum

16 juli 20'19

Uw konmork

Ondorwerp

Voorlgang aanwijz¡ngsProcedure

On¡ kenmerk ContactPersoon

689903t27517 Wendy Bree

Geachte griffier,

Via deze brief informeren wij u over de voortgang van de aanwijzingsprocedure voor de

publieke lokale media-instelling voor uw gemeente. Reden hiervoor is dat het Commissariaat

voor de Media (hierna: het Commissariaat) van Stichting Stadsomroep Tiel (hierna: SST) een

tweede aanvraag heeft ontvangen om aangewezen te worden als lokale publieke media-

instelling voor de gemeente Buren. Dit heeft gevolgen voor de voortgang van de

aanwijzingsprocedure voor uw gemeente, zoals hieronder toegelicht. Door de complexiteit en

ontwikkelingen in de zaak en overige omstandigheden aan onze ziide heeft het bepalen van

het vervolgtraject langer geduurd dan gebruikelijk, waarvoor onze excuses.

Hoewel uw gemeente advies heeft uitgebracht over de aanvraag die voor uw gemeente is

ingediend dóor Stichting Publieke Omroep Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West

Betuwe (hierna: SPO-BCVW), zal op dit moment nog geen aanwijzingsbesluit kunnen worden

genomen. Zoals hieronder wordt toegelicht, is door de uitbreiding van de aanvraag van SST

ãprake van een samenloop van meerdere aanwiJzingsprocedures, waarbij meerdere

aanvragers en gemeenten zijn betrokken. Het Commissariaat heeft besloten de betrokken

aanuralers in dè gelegenheid te stellen hun aanvraag desgewenst te beperken dan wel uit te

breiden. Eerst daarna zal het Commissariaat de (definitieve) aanvragen doozetten naar alle

betrokken gemeenten, met het vezoek over die aanvragen advies uit te brengen' Dit kan

mogelijk betekenen dat uw gemeente te zijner tijd ook een nieuw advies zal moeten

uitbrengen.

Aanvraag SPO-BC\M
SpO-BC1¡¡¡ heeft een aanvraag ingediend om te worden aangewezen als lokale publieke

media-instelling voor uw gemeente en de gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe. Per

brief van 5 november 2018 heeft het Commissariaat uw gemeente en de overige gemeenten

vezoeht om advies uit te brengen over deze aanvraag.
per brief van 31 januari 2019, ontvangen op 4 februari 2019, heeft u het Commissariaat

gelnformeerd dat uw gemeenteraad op 't5 januari 2019 heeft besloten een positief advies uit

te brengen over deze aanvraag.
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Ook de gemeenten Culemborg en Vijfheerenlanden hebben hierover een positief advies aan
het Commissariaat uitgebracht, welke het Commissariaat heeft ontvangen op 15 maart 2019
respectievelijk 9 april 2019. De gemeente Buren had nog geen advies uitgebracht aan het
Commissariaat over de aanvraag van SPO-BCMÂ/.

Bij gebreke van een gezamenlijk advies van alle betrokken gemeenten, zoals vereist op grond
van artikel 2.64, eerste lid, van de Mediawet 2008, kan het Commissariaat thans (ook) voor
uw gemeente nog geen aanwijzingsbesluit nemen.

Aanvraag SST gebledsuitbrelding gemeente Buren
SST wenst thans aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling voor de
gemeenten Tiel, Neder-Betuwe en Buren.
SST heeft aanvankelijk op 16 maart 2017 een aanvraag ingediend om aangewezen te worden
als publieke lokale media-instelling voor de gemeenten Neder-Betuwe en Tiel.
Op 30 mei 2018 heeft SST een aanvraag ingediend om daarnaast aangewezen te worden
voor de gemeente Buren. Deze aanvraag konden wij destijds niet in behandeling nemen,
omdat in de gemeente Buren reeds een andere omroep (Stichting Regio Omroep Betuwe)
was aangewezen als lokale publieke omroep. Die omroep was tevens aangewezen als lokale
publieke media-instelling voor de gemeenten Geldermalsen, Buren en Neerijnen. Na een
gemeentelijke herindeling in januari 2019, waarbij Geldermalsen en Neerijnen zijn
samengevoegd tot de gemeente West Betuwe, heeft SST op 22 februari 201 9 (opnieuw) een
aanvraag ingediend om ook aangewezen te worden voor de gemeente Buren.

Samenloop aanwijzingsprocedure gemeente Buren, Tiel en Neder-Betuwe
Aangezien de Mediawet 2008 geen wettelijke vervaltermijn kent voor het indienen van een
aanvraag om aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling en de gemeente
Buren nog geen advies had uitgebracht over de aanvraag van SPO-BC\M/, is het
Commissariaat gehouden om de aanvraag van SST in behandeling te nemen.

Omdat de aanvraag van SST thans betrekking heeft op gemeenten Buren, Tiel en Neder-
Betuwe, is op grond van artikel 2.64, eerste líd, van de Mediawet 2008 vereist dat deze
gemeenten een gezamenlijk advies uitbrengen over deze (gewijzigde) aanvraag voordat een
aanwijzingsbesluit kan worden genomen. Bovendien dienen de gemeenten Neder-Betuwe en
Buren op grond van artikel 2.63, eerste lid, van de Mediawet 2008 voor zover dat redelijkerwijs
mogelijk ls het samengaan van meerdere aanvragers te bevorderen. Hierbij geldt dat voor de
gemeente Neder-Betuwe ook een aanvraag was ingediend door een andere partij, namelijk
Stichting Nova Media Producties (hierna: NOVA). De gemeenten Tielen Neder-Betuwe
hebben aan het Commissariaat al advies uitgebracht over de (oorspronkelijke) aanvraag van
SST en (wat beheft de gemeente Neder-Betuwe) de aanvraag van NOVA, welke door het
Commissariaat zijn ontvangen op 15 oktober 2018 respectievelijk 25 februari 2019.
Vanwege de gewijzigde situatie zijn de eerder door de gemeente Tiel en Neder-Betuwe
uitgebrachte adviezen thans niet meer actueel. Dit betekent dat die adviesprocedures opnieuw
zullen moeten plaatsvinden.

Voortzetting van de procedures
Gelet op de gevolgen van de gewijzigde aanvraag van SST voor alle betrokken aanvragers en
gemeenten, heeft het Commissariaat ter waarborging van een eerlijk speelveld besloten om
SST, NOVA en SPO-BCVW in de gelegenheid te stellen hun aanvraag desgewenst te
wijzigen. Dit betekent dat zij hun aanvraag kunnen beperken tot minder gemeenten dan wel
kunnen uitbreiden naar (een deel van) de andere betrokken gemeenten.
Eerst daarna zal het Commissariaat de (definitieve) aanvragen doozetten naar alle betrokken
gemeenten, met het vezoek over die aanvragen advies uit te brengen.

SST, NOVA en SPO-BCVW kunnen tot uiterlijk 23 auqustus 2019 een gewijzigde aanvraag bij
het Commissariaat indienen dan wel het Commissariaat laten weten dat zij hun huidige
aanvraag handhaven.
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Mogelijke gevolgen voor uw gemeente
lndien meerdere omroepen een aanvraag voor uw gemeente indienen, zal het door uw
gemeenteraad uitgebrachte advies over de aanvraag van SPO-BCMff niet meer actueel zijn.

ln dat geval zal de betreffende aanvraag naar u worden doorgestuurd, met het vezoek om te

adviseren over de aanvragen die betrekking hebben op uw gemeente. lndien SPO-BC\M/
haar aanvraag beperkt tot minder gemeenten, zal het Commissariaat u verzoeken kenbaar te

maken of uw gemeente het eerder uitgebrachte advies in deze situatie handhaaft.

Contactpersoon Comm issariaat
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van dit dossier,

mevrouw Wendy Bree. Zij is op dinsdagen, woensdagen en vrijdagen tussen 11:00 en '!2:00

uur telefonisch bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via e-mail w.bree@cvdm.nl.

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

Per gelijk post zijn alle overige betrokken gemeenten en alle betrokken aanvragers over de

hierboven omschreven ontwikkelingen en voortzetting van de aanwijzingsprocedures
geïnformeerd.

Hoogachtend,
coM AAT VOOR DE MEDIA,

Lugt
afdelingsmanager Onderzoek & Toegang




