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Ondenrerp

Advies aanvraag Stichting Studio Leiderdorp

Ons kenmerk Contactpergoon

862087 I 862175 Zeljka de Oude

Doorkiesnummer
+31 357737700

Geachte griffier,

ln onze brief van 5 juni 2020, met kenmerk 807671/853156, verzocht het Commissariaat voor
de Media (hierna: Commissariaat) uw raad een advies uit te brengen over de aanvraag tot
aanwijzing als lokale publieke media-instelling van Stichting Radio en Televisie Leiderdorp
(hierna: RTV l-eiderdorp). Bij e-mails van 10 en 11 september 2020 heeft Stichting Studio
Leiderdorp (hierna: Studio Leiderdorp) eveneens aangegeven in aanmerking te willen komen
voor een aanwijzing als lokale publieke media-instelling in de gemeente Leiderdorp. De

betreffende mails met bijlagen heeft u reeds in afschrift ontvangen.

Wat venrvacht het Commissariaat in het advies van de gemeenteraad?
Het Commissariaat vezoekt de raad van uw gemeente te beoordelen of de aanvraag van
Studio Leiderdorp naar redelijkheid nog meegenomen kan worden in uw adviestraject. lndien
de raad van uw gemeente hiertoe besluit, verwacht het Commissariaat een gemotiveerd

advies over de aanvragen van RTV Leiderdorp en Studio Leiderdorp.

Dit betekent dat de gemeenteraad in zijn advies de volgende vragen voor beide aanvragers
met een duidelijk ja of nee moet beantwoorden:
o ls de aanvrager een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige

rechtsbevoegdheid? Met andere woorden: is het een stichting of een vereniging?
o Stelt de aanvrager zich ten doel op lokaal niveau de publieke mediaopdracht uit te voeren

door media-aanbod te vezorgen dat is gericht op de bevrediging van maatschappelijke
behoeften die in de gemeente leven?

. Heeft de aanvrager volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod
bepaalt?

o ls dit programmabeleidbepalende orgaan (hierna: pbo) representatief samengesteld?

Aanvullende eisen bij meerdere aanvragen
Mocht de raad van uw gemeente besluiten de aanvraag van Studio Leiderdorp in behandeling
te nemen dan is er sprake van meerdere aanvragen tot aanwijzing als lokale publieke media-
instelling voor uw gemeente. Het Commissariaat wijst dan met nadruk op de aanvullende
eisen (samengaan bevorderen en aanvullend advies) die aan een dergelijk advies worden
gesteld.
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Zijn er voor één gemeente meerdere aanvragers met elk een representatief pbo, dan

bevordert het college van burgemeester en wethouders voor zover dat redelijkerwijs mogelijk

is het samengaan van deze aanvragers. Per gemeente kan immers maar één lokale omroep

worden aangewezen.

ln de regel zal het college van burgemeester en wethouders in gesprek gaan met de

aanvragers. Zo kan worden gepolst of de instellingen bereid zijn samen te gaan, zodat er

uiteindelijk één aanvrager overblijft.

Soms is al snel - of bij voorbaat - duidelijk dat de omroepen niet met elkaar willen

samengaan. Het is aan het college van burgemeester en wethouders om dan te beoordelen of

nogmaals een poging wordt gedaan. Als het samengaan van de instellingen definitief geen

mogelijkheid is, dan zal de gemeenteraad over de afzonderlijke aanvragen moeten adviseren.

Als het college van burgemeester en wethouders er niet in slaagt de aanvragers te laten

samengaan, dan vraagt het Commissariaat de gemeenteraad gemotiveerd te adviseren welke

aanvrager het beste de functie van lokale omroep kan uitoefenen. Dit wordt een aanvullend

advies genoemd. De gemeenteraad heeft immers bij uitstek zicht op de lokale

omstandigheden die relevant zijn voor deze inschatting'

ln het Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen van VNG en OLON kan de

gemeenteraad aanknopingspunten vinden voor een inhoudelijke onderbouwing van het

áanvullende advies. ln dit convenant wordt vanuit de VNG en de OLON het begrip 'lokaal

toereikend media-aanbod' gedefinieerd en uitgewerkt. Hoewel dit begrip volgens de Mediawet

2008 alleen een rol speelt bij de bekostiging van de lokale omroep door de gemeente, bieden

de afzonderlijke indicatoren handvatten voor gemeenteraden om de ambities van aspirant-

omroepen te vergelijken en daarmee het advies te onderbouwen. Het staat de gemeenteraad

daarbij vrij een eigen weging aan te brengen tussen de indicatoren.

Uitblijven aanvullend advies
Als de gemeenteraad geen aanvullend advies uitbrengt en er geen indicatie is dat de

bestaande lokale omroep niet naar behoren functioneert, dan zal het Commissariaat in

principe kiezen voor de omroep die de aanwijzing al heeft. Het aanwijzen van een nieuwe

aanvrager ten koste van de bestaande lokale omroep is een beslissing met veel

consequenties. Het Commissariaalzal zo'n beslissing niet snel nemen zonder een

beargumenteerde onderbouwing van de gemeenteraad.

Ontbrekende stukken/wiizig ingen
lndien er zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op de aanwijzingsprocedure of op de

advisering door uw raad, dan stellen wij u daarvan op de hoogte.

Voor de goede orde merken wij op dat uw gemeente zelf dient te beoordelen in hoeverre de

door de aanvragers ingestuurde stukken toereikend zijn voor het kunnen geven van een

gemotiveerd advies door de gemeenteraad. Desgewenst dient uw gemeente aanvullende

informatie in te winnen bij de aanvragers.

Ontvangstbevestig ing stu ren
Wij verzóeken u binneÀ twee weken de ontvangst van deze brief, bij voorkeur via e-mail' te

bevestigen en hierbij de verwachte planning van het advies te vermelden'
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Termijn advies
Bij brief van 5 juni 2020 heeft het Commissariaat de raad van uw gemeente verzocht ons voor

9 oktober 2020 te adviseren over de aanvraag van RTV Leiderdorp. Met de aanvraag van

Studio Leiderdorp wordt deze termijn niet verlengd of opgeschort. De gemeenteraad kan het

Commissariaat vragen om uitstelvan de adviestermijn. De periode van uitstelwordt met de

gemeente afgestemd. Het Commissariaat zal nauw contact onderhouden met de gemeente

om de vorderingen in het adviestraject te volgen.

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

binnen het Commissariaat, Zellka de Oude. Zij is op werkdagen (behalve woensdag) tussen

11:00 en 12:00 uur telefonisch bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via e-mail

aanwijzinq@cvdm.nl.

Voor verdere informatie over de advisering en aanwijzingsprocedure verwijzen wij u graag

door naar onze brief van 5 juni 2020 en onze website

https://www.cvdm.nl/toestemmingen/lokale-omroep-beqinnen. Een afschrift van deze brief

gaat naar de besturen van Studio Leiderdorp en RTV Leiderdorp.

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

Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

mr. Bastiaan Mons
Waarnemend manager Media Toegang
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Stichting Studio Leiderdorp
T.a.v. het bestuur
Middelstegracht 87 A
2312TT LEIDEN

Per e-mail: bestuur@studioleiderdoro.nl

Datum

23 september 2020

Uw kenmerk

Onderwerp

Aanvraag aanwijzing lokale publieke media-instelling

Ons kenmerk Gontactpersoon

862087 I 862171 Zeljka de Oude

Doorkiesnummer

+31 (35) 7737700

Geacht bestuur,

Met uw e-mails van 10 en 11 september 2O2O verzoekt u om aanwijzing als lokale publieke
media-instelling in de gemeente Leiderdorp. Naar aanleiding hiervan delen wij u het volgende
mee.

Op 3 mei 2020 heeft Stichting Radio en Televisie Leiderdorp ook een (hernieuwde) aanvraag
ingediend om aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling voor de gemeente
Leiderdorp. Deze aanvraag is op 5 juni 2020 doorgestuurd naar de gemeente Leiderdorp.

Wij hebben heden de gemeenteraad van gemeente Leiderdorp vezocht om te beoordelen of
uw aanvraag naar redelukheid nog meegenomen kan worden in het adviestraject. lndien de
gemeenteraad van Leiderdorp hiertoe besluit, veruuacht het Commissariaat voor de Media
(hierna: het Commissariaat) een gemotiveerd advies over de aanvragen van Stichting Radio
en Televisie Leiderdorp en Studio Leiderdorp. 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 Leiderdorp.

Wanneer er gedurende de aanvraagprocedure wijzigingen in het (post)adres, de statuten, de
samenstelling van het programmabeleidbepalend orgaan of het bestuur plaatsvinden, dient u
het Commissariaat en de gemeente Leiderdorp daarvan op de hoogte te stellen.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van dit dossier,
mevrouw Zeljka de Oude. Zij is op werkdagen (behalve woensdag) tussen 11:00 en 12:00 uur
telefonisch bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via e-mail aanwiizinq@cvdm.nl.

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

Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

aa,---f
...-, ,::1-r..-*--^"

,...mr"-Báóiiáan Mons- 
Waarnemend manager Media Toegang
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Stichting Lokale Omroep Regio Leiden
T.a.v. het bestuur
Middelstegracht 87 A
2312TT LEIDEN

Per e-mail: bestuur@rtvlorelei.nl

Datum

23 september 2020

Uw kenmerk

Onderwerp

Aanvraag Leiderdorp

Ons kenmerk

856990 / 8621 49

Contactpersoon

Zeljka de Oude

Doorkiesnummer

+31 35 7737700

Geacht bestuur,

Hierbij informeren wij u dat uw aanvraag voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling
voor de gemeente Leiderdorp niet verder wordt behandeld.

Doorlopen procedure
. Op 4 juli 2O2O ontving het Commissariaat voor de Media (hierna: Commissariaat) via

e-maileen aanvraag van Stichting Lokale Omroep Regio Leiden (hierna: Lorelei) om
aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling voor de gemeente
Leiderdorp.

. Op 9 juli 2020 is hierover telefonisch overleg gevoerd met de indiener van de aanvraag
en mevrouw De Oude van het Commissariaat.

. Op 3 september 2020 heeft het Commissariaat een herinneringsmail gestuurd met het
verzoek om aanvullende informatie toe te sturen voor 11 september 2020.

. Op 3 september 2020 ontving het Commissariaat een e-mail, waarin werd aangegeven
dat het bestuur van Lorelei er voor gekozen heeft een nieuw op te richten Stichting
Studio Leiderdorp de aanvraag voor Leiderdorp in te laten dienen.

. Op 10 september 2020 ontving het Commissariaat via e-mail een aanvraag van
Stichting Studio Leiderdorp om aangewezen te worden als lokale publieke media-
instelling voor de gemeente Leiderdorp.

Conclusie
Het Commissariaat maakt uit bovengenoemde informatie op dat Lorelei niet langer prijs stelt
op behandeling van haar aanvraag om aangewezen te worden als lokale publieke media-
instelling voor de gemeente Leiderdorp. Het Commissariaat zal uw aanvraag van 4 juli 2020
dan ook terzíjde leggen en niet verder behandelen.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
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Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

* - .- _ _ ,:-:::::=.-* -,.^.-.a,_.:#r> 
,-. .

..!-,: ..--5- < a

. , -.a- '"''
:,'''mr. Bastiaan Mons

Waarnemend manager Media Toegang
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