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Afdeling:

  

 Beleid & Projecten  Leiderdorp, 26-05-2009 

Onderwerp:  Verzoek samenvoegen 

programmaraden 

 Aan de raad.  

 

 

 

 

Beslispunten 
1. Niet akkoord te gaan met het voorstel van Ziggo om de Programmaraad Rijnland 

Bollenstreek samen te voegen met de Programmaraad Karper.  
 
 

 

 

1 Inleiding 
In de mediawet is de verplichting opgenomen om in elke gemeente waar een 
omroepnetwerk aanwezig is een programmaraad in te stellen. De programmaraad 
adviseert de aanbieder van het omroepnetwerk over het basispakket aan programma’s. De 
gemeente Leiderdorp heeft zich met ingang van 1 januari 2006 met 10 andere gemeenten 
verenigd in de Programmaraad Rijnland Bollenstreek. 

 
Casema, Multikabel en @Home hebben de krachten gebundeld in Ziggo. Ziggo streeft 
naar uniformering van samenwerking met de programmaraden binnen het gehele 
verzorgingsgebied. Ziggo streeft dan ook naar een (logische) clustering van de 
programmaraden zodat er in totaal elf regionale programmaraden zijn. Op dit moment zijn 
er 28 raden actief. Ziggo stelt voor om de Programmaraad Rijnland Bollenstreek samen te 
laten gaan met de Programmaraad Karper. De Programmaraad Karper vertegenwoordigt 
de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Boskoop, Kaag en Braassem, 
Nieuwkoop, Rijnwoude en Waddinxveen.  
 
Volgens Ziggo omvatten de omroepnetwerken in de gemeenten van de bovengenoemde 
programmaraden een gekoppeld netwerk en dient op grond van artikel 6.17 van de 
Mediawet een (regionale) programmaraad te worden in gesteld. Ziggo stelt dat dit een op 
de gemeente rustende verplichting is.  
 
De Programmaraad Rijnland Bollenstreek heeft op het bovenstaand verzoek van Ziggo op 
17 februari 2009 in een schriftelijke reactie een standpunt ingenomen en heeft negatief 
geadviseerd voor het samen gaan van de programmaraden.  
 
Op basis van de Mediawet heeft de gemeenteraad van de betreffende gemeente de 
bevoegdheid om een beslissing te nemen over de programmaraad.  
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2 Beoogd effect 
Behouden Programmaraad Rijnland Bollenstreek zodat de gemeente Leiderdorp 
vertegenwoordigd blijft in de programmaraad.  
 
 

3 Argumenten 
1.1 Het instellen van een vergrote regionale programmaraad is niet in het belang van de 
gemeente. 
Het is niet in het belang van de gemeenten om een regionale programmaraad in te stellen. De 
reden hiervoor ligt in het feit dat de Mediawet voorschrijft dat een programmaraad maximaal 15 
leden mag tellen. Het samengaan van de programmaraden betekent in ieder geval dat niet alle 
gemeenten meer vertegenwoordigd zijn in de nieuwe programmaraad. Er zouden 18 
gemeenten in de nieuwe raad moeten samenwerken. In de huidige situatie hebben wel alle 
gemeenten een vertegenwoordiger, zowel in Rijnland Bollenstreek als in het Plassengebied 
Rijnstreek. Daarnaast speelt nog dat de programmaraad Rijnland Bollenstreek in 2006 al een 
fusieronde achter de rug hebben gehad. 

 
1.2 Doordat de nieuwe programmaraad een groter gebied vertegenwoordigd is dat niet 
representatief voor de gemeente Leiderdorp.  
Bij het invoeren van een nieuwe programmaraad wordt het gebied veel groter en is de vraag 
relevant of de nieuwe grotere programmaraad nog wel representatief is voor de bevolking die 
men vertegenwoordigt in het gebied.  
 
1.3 Op grond van de Mediawet is het niet verplicht om de twee programmaraden samen te 
laten gaan in een regionale programmaraad. 
In de Mediawet is bepaald dat indien een aantal omroepnetwerken gekoppeld is en 
daardoor feitelijk als één omroepnetwerk functioneert, de betrokken gemeenteraden 
gezamenlijk één programmaraad instellen en gezamenlijk de leden benoemen (artikel 
6.17 Mediawet). Ziggo stelt in zijn verzoek dat dit het geval is bij de kabelnetten in Rijnland 
Bollenstreek en de netten in het Plassengebied Rijnstreek. Volgens de programmaraad 
Rijnland Bollenstreek is er echter geen sprake van een gekoppeld netwerk. De plaatselijke 
kabelnetten in Rijnland Bollenstreek hebben geen enkele rechtstreekse 
koppeling met de netten in het Plassengebied-Rijnstreek. De regio Rijnland Bollenstreek 
beschikt over een eigen kopstation in Sassenheim, waarvandaan de plaatselijke 
omroepnetwerken in de regio hun signaal ontvangen. Het programmapakket kan voor de 
hele regio worden samengesteld. Datzelfde geldt voor het kopstation van Ziggo in Alphen 
aan den Rijn, waar momenteel het programmapakket voor de regio Plassengebied- Rijnstreek 
wordt samengesteld. Wel bestaat er een verbinding tussen de beide kopstations voor het 
doorgeven van signalen voor radio, televisie, telefonie en internet. Er bestaat dan ook geen 
wettelijke verplichting om een regionale programmaraad in te stellen.  
 
 
1.4 Negatief advies van de Programmaraad Rijnland Bollenstreek op het verzoek van Ziggo 
De Programmaraad Rijnland Bollenstreek ziet geen noodzaak voor de betreffende gemeenten 
om over te gaan naar een grotere programmaraad. Een dergelijke fusie zou het gebied alleen 
onoverzichtelijk maken waarbij de representativiteit verloren gaat. De Programmaraad Rijnland 
Bollenstreek benadrukt ook dat een fusie vooralsnog alleen voordelig is voor Ziggo, die in het 
vervolg te maken heeft met minder programmaraden.  
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 
 
1. De achttien betrokken gemeenten zullen zelf een besluit moeten nemen op het verzoek 

van Ziggo. De programmaraad Rijnland Bollenstreek geeft in het advies aan het besluit 
van de gemeenteraden te zullen accepteren. De meeste gemeenten hebben inmiddels 
besloten niet in te stemmen met het verzoek van Ziggo.  

 
2. Door de opkomst van digitale televisie staat de toekomst van de programmaraad  ter 

discussie. De programmaraad geeft alleen advies over het basispakket televisie en 
radio. Door de groei van het aantal digitale aansluitingen wordt op lange termijn 
verwacht dat de programmaraad geen functie meer zal hebben en waarschijnlijk op zal 
houden met bestaan. Het is niet de moeite waard om een fusie aan te gaan terwijl de 
bestaansrecht van de programmaraad ter discussie staat.   

 
 
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 

 

 

Bijlagen: Brief van Ziggo B.V. d.d. 20 januari 2009-05-14  
  Brief van de Programmaraad Rijnland Bollenstreek d.d. 17 februari 2009 
  Brief van de gemeente Hillegom d.d. 26 februari 2009 
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