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Geachte griffier,  
   
Stichting Publieke Omroep Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West-Betuwe (hierna: 
SPO-BCVW) heeft een aanvraag ingediend om te worden aangewezen als lokale publieke 
media-instelling voor uw gemeente en de gemeenten Buren, Culemborg en 
Vijfheerenlanden. Per brief van 5 november 2018 heeft het Commissariaat voor de Media 
(hierna: het Commissariaat) uw gemeente en de overige gemeenten verzocht om advies uit 
te brengen over deze aanvraag. 
 
Per brief heeft u het Commissariaat geïnformeerd dat uw gemeenteraad op 19 januari 2019 
heeft besloten een positief advies uit te brengen over de aanvraag van SPO-BCVW. Ook de 
gemeenten Culemborg en Vijfheerenlanden hebben hierover een positief advies aan het 
Commissariaat uitgebracht, door het Commissariaat ontvangen op 12 maart 2019 
respectievelijk 22 maart 2019. De gemeente Buren heeft vooralsnog 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.  
 
Situatie in de gemeente Buren 
Zowel SPO-BCVW als Stichting Stadsomroep Tiel hebben een aanvraag ingediend om te 
worden aangewezen als lokale publieke media-instelling in de gemeente Buren. De 
gemeente Buren heeft het Commissariaat bij e-mail van 1 oktober 2020 om uitstel van zes 
maanden gevraagd voor het uitbrengen van advies. Het Commissariaat heeft dit verzoek 
gehonoreerd met dien verstande dat het voorkeursadvies van de gemeente Buren uiterlijk op 
29 maart 2021 door het Commissariaat dient te zijn ontvangen. Voor een toelichting hierop 
wordt verwezen naar bijgaand besluit.  
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Besluitvorming 
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.   
 
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 
Het Commissariaat heeft 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. Voor de 
overwegingen die hieraan ten grondslag liggen wordt verwezen naar het besluit. 
 
Het besluit, evenals de brief die aan SPO-BCVW wordt verzonden treft u bijgaand als bijlage 
bij deze brief aan.  

  

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 

  

  

  

Bijlage:  besluit Commissariaat voor de Media 

 brief SPO-BCVW 

 

 

 


