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AANTEKENEN 

Stichting Publieke Omroep Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West-Betuwe 

T.a.v. het bestuur 

Postbus 178 

4100 AD  Culemborg 

 

 

 

 

Per e-mail: nico@src.fm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Onderwerp 

24 november 2020 Aanwijzing lokale publieke media-instelling 

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 

 865350 / 865519 

 

Jasmin van Eenenaam 035-7737713  

 

 

Geacht bestuur,  
   
Stichting Publieke Omroep Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West-Betuwe (hierna: 
SPO-BCVW) heeft een aanvraag ingediend als lokale publieke media-instelling voor de 
verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeenten Buren, Culemborg, 
Vijfheerenlanden en West-Betuwe. Voor de gemeente Buren is eveneens een aanvraag 
ingediend door Stichting Stadsomroep Tiel.   
 
De gemeenten Culemborg, Vijfheerenlanden en West-Betuwe hebben reeds begin 2019 
advies uitgebracht aan het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat). De 
gemeente Buren heeft thans nog geen advies uitgebracht. 
 
Eerder heeft het Commissariaat u bericht dat, bij gebreke van een gezamenlijk advies van 
alle betrokken gemeenten, conform artikel 2.64, eerste lid, van de Mediawet 2008, het 
Commissariaat nog niet tot besluitvorming zou overgaan. 
 
Uitstel gemeente Buren 
De gemeente Buren heeft het Commissariaat bij e-mail van 1 oktober 2020 verzocht om zes 
maanden uitstel voor het uitbrengen van het voorkeursadvies. Het Commissariaat heeft dit 
verzoek gelet op het belang van zorgvuldige besluitvorming gehonoreerd en de gemeente 
Buren uitstel verleend om uiterlijk op 29 maart 2021 haar advies aan het Commissariaat te 
verstrekken. 
 
Nu advisering door de gemeente Buren vermoedelijk pas in maart 2021 plaats zal vinden en 
gelet op het feit dat het Commissariaat na ontvangst van het advies nog een zienswijze zal 
vragen aan alle belanghebbenden, zal besluitvorming ten aanzien van de gemeente Buren 
nog geruime tijd op zich laten wachten.   
 
 
 
 



 
 

-2- 
 

 
Gelet op de lange duur van de procedure en de onzekerheid die hierdoor ontstaat bij zowel 
de betrokken gemeenten als de lokale publieke media-instellingen, is het Commissariaat na 
afweging van alle belangen van oordeel dat het langer aanhouden van de besluitvorming tot 
onevenredige benadeling van betrokkenen leidt waardoor tot besluitvorming dient te worden 
overgegaan in de gemeenten waar reeds advies is uitgebracht en waar sprake is van één 
aanvrager.  
 
Besluit  
Na toetsing van uw aanvraag heeft het Commissariaat besloten SPO-BCVW aan te wijzen 
van 24 november 2020 tot 24 november 2025 als lokale publieke media-instelling voor de 
verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeenten Culemborg, Vijfheerenlanden en 
West-Betuwe. 
 
Daarnaast heeft het Commissariaat besloten de besluitvorming over de aanvraag van SPO-
BCVW voor de gemeente Buren, aan te houden tot 1 juni 2021. Zodra het voorkeursadvies 
van de gemeente Buren door het Commissariaat is ontvangen, brengen wij u daarvan direct 
op de hoogte.  
   
Bezwaar  
Belanghebbenden die zich met dit besluit niet kunnen verenigen, kunnen op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is 
bekendgemaakt bezwaar maken bij het Commissariaat voor de Media, postbus 1426, 1200 
BK te Hilversum.  
   
Openbaarmaking  
Het Commissariaat maakt alle besluiten openbaar door publicatie op zijn website. Het 
Commissariaat zal bijgaand besluit, met uitzondering van de daarin vermelde 
persoonsgegevens en vertrouwelijke bedrijfsgegevens, over 14 dagen op zijn website 
publiceren.   
   
Mocht u van mening zijn dat in het besluit persoonsgegevens of vertrouwelijke 
bedrijfsgegevens staan of dat openbaarmaking tot onevenredige benadeling leidt, dan 
verzoek ik u dit binnen 10 dagen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken.  
   
Overige informatie  
Voordat daadwerkelijk met uitzenden kan worden begonnen, is een vergunning vereist op 
grond van artikel 3.6 Telecommunicatiewet. Voor zover nog geen stappen zijn ondernomen 
om bedoelde vergunning te verkrijgen, dient u zich te wenden tot het Ministerie van 
Economische Zaken, Agentschap Telecom.   
   
Uw instelling is verplicht media-aanbod te verzorgen dat wordt verspreid. Indien een instelling 
in de periode van een jaar geen media-aanbod heeft verzorgd dat voldoet aan de Mediawet 
2008 en dat aanbod gedurende een ononderbroken periode van ten minste twee maanden is 
verspreid, dan kan het Commissariaat het besluit tot aanwijzing intrekken (artikel 2.68, eerste 
lid onder a, van de Mediawet 2008).  
 

Het is van belang dat uw instelling blijft voldoen aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt. 

Gedurende de aanwijzingsperiode van 5 jaar kan uw instelling door het Commissariaat op 

onder meer de volgende onderdelen worden beoordeeld: het programma-aanbod (de 

naleving van het programmavoorschrift), het functioneren van het programmabeleidbepalend 

orgaan (hierna: pbo) en de financiële stand van zaken.  

 

Voor wat betreft de informatieverstrekking over de herkomst en de besteding van alle 

inkomsten geldt dat u op grond van artikel 11, eerste lid, van de Mediaregeling 2008 

gehouden bent om jaarlijks vóór 1 juni de financiële verantwoording over afgelopen boekjaar 

van uw instelling aan ons toe te zenden. Hiervoor verwijzen wij naar het Handboek 

Financiële Verantwoording Publieke Lokale Media-Instellingen van februari 2009.[1] 
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Ten behoeve van de hierboven bedoelde informatieverstrekking is het van belang dat u ons 

op de hoogte stelt van wijzigingen van het correspondentie- en/of studio-adres, 

statutenwijzigingen of wijzigingen van de samenstelling van het pbo en/of het bestuur van uw 

instelling.   

 

In het kader van toezicht door het Commissariaat is uw instelling op grond van artikel 5:20 

van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gehouden de door ons gevraagde informatie te 

verstrekken en medewerking te verlenen.  

 

In geval van overtreding van de Mediawet 2008 of artikel 5:20 Awb kan een bestuurlijke 

boete worden opgelegd conform de Beleidsregels bestuurlijke boetes 2019. 

 

De Mediawet 2008 en nadere regelgeving van het Commissariaat kunt u vinden op onze 

website (www.cvdm.nl). Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen 

via het bovenstaande telefoonnummer. 

 

Wij wensen u succes bij het aanbieden van media-aanbod voor uw gemeenten. 

 

Contactpersoon Commissariaat 

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

mevrouw Van Eenenaam. Zij is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 11:00 en 12:00 op 

bovenstaand telefoonnummer, of per e-mail via j.van.eenenaam@cvdm.nl. 

 

  

  

Hoogachtend, 

COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, 

  

  

  

 

mr. Bastiaan Mons 

Waarnemend manager mediatoegang 

  

  
Een afschrift van deze brief gaat naar de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Buren, 
Culemborg, Vijfheerenlanden en West-Betuwe. Afschriften van het besluit gaan naar de colleges van burgemeester 
en wethouders van de gemeenten Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West-Betuwe, het ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Agentschap Telecom en de NLPO.  
  

  

Bijlage: besluit Commissariaat voor de Media 

 

 

 

[1] https://www.cvdm.nl/regelgeving/wetgeving/mediawet/financieel-toezicht  


