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Op 20 januari jongstleden heeft Ziggo den brief (kenmerk: CM09077/PR/Gem/RvW/ijj) gestuurd naar 
de Colleges van Burgemeester en We tp^a^Th ' f l e l l ^ kabelexploitant. Het 
onderwerp van deze brief betreft een nte^e^l^ej^terising^aeijjcoarjmmaraden. 

Enkele gemeenten in het gebied van de Programmaraad Rijnland Bollenstreek hebben ons benaderd 
met de vraag wat het standpunt van de programmaraad is inzake dit onderwerp. Het dagelijks bestuur 
heeft de brief van Ziggo, waarvan wij een afschrift hebben ontvangen, besproken in zijn vergadering 
van woensdag 11 februari. Als gevolg daarvan kunnen wij u het volgende mededelen. 

Ziggo schrijft in genoemde brief dat men streeft naar een uniformering van samenwerking met de 
programmaraden binnen het gehele verzorgingsgebied, en dat een logische clustering van de 
programmaraden voor de hand ligt zodat er in totaal 11 regionale raden zijn. Nu zijn dat er nog 28. Het 
voorstel van Ziggo is om de door de gemeenteraden van de gemeenten Hillegom, Katwijk, Leiden, 
Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude 
ingestelde Programmaraad Rijnland Bollenstreek te laten samengaan met de Programmaraad Karper. 
Deze laatste raad is ingesteld door de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Boskoop, Kaag 
en Braassem (voorheen Alkemade en Jacobswoude), Nieuwkoop, Rijnwoude en Waddinxveen. 
Volgens Ziggo zouden de omroepnetwerken in genoemde gemeenten een gekoppeld netwerk 
omvatten, en dient daarom op grand van het bepaalde in de Mediawet een (regionale) 
programmaraad te worden ingesteld. Dat zou een op de gemeente rustende verplichting zijn. 

Het zijn echter de gemeenten (11 in Rijnland Bollenstreek en 7 in het Plassengebied-Rijnstreek) die 
moeten beslissen of een samengaan van de beide programmaraden doorgang moet vinden, of dat de 
huidige situatie gehandhaafd blijft. Een programmaraad wordt ingevolge de bepalingen van de 
Mediawet immers ingesteld door de gemeenteraden. Het belang van de gemeenten om eventueel niet 
in te stemmen met een samengaan van de beide bestaande programmaraden zou gelegen kunnen 
zijn in het feit dat de Mediawet voorschrijft dat een programmaraad maximaal vijftien leden mag tellen. 
Dat betekent in ieder geval dat niet alle gemeenten meer een vertegenwoordiger in een eventuele 
nieuwe programmaraad zullen kunnen hebben. In de huidige situatie is dat wel het geval, zowel in 
Rijnland Bollenstreek als in het Plassengebied-Rijnstreek. Bovendien is de vraag relevant of in een 
nieuwe grotere programmaraad de raad nog wel voldoende representatief is voor de bevolking van 
het gebied waarvoor men werkt. 

De 18 betrokken gemeenten zullen zelf moeten besluiten hoe zij omgaan met het verzoek van Ziggo, 
zoals verwoord in de brief van 20 januari. De programmaraden staan hier in principe buiten. Wel vindt 
de Programmaraad Rijnland Bollenstreek het van belang om de betrokken gemeenten in kennis te 
stellen van het vermelde in de bijlage bij deze brief, zodat er een afgewogen besluitvorming kan 
plaatsvinden. Uiteraard zal het uiteindelijke besluit van de gemeenten door onze raad gerespecteerd 
worden. 
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Voor de goede orde vermelden wij nog dat er over een eventueel samengaan van de Programmaraad 
Rijnland Bollenstreek met de Programmaraad Karper geen overleg door Ziggo met onze 
programmaraad heeft plaatsgevonden. Alle programmaraden die aan Ziggo adviseren zullen 
binnenkort wel over dit onderwerp gezamenlijk met elkaar van gedachten wisselen binnen 
Kabelraden.nl, net landelijk steunpunt voor programmaraden. 

Mocht u nadere informatie van ons over dit onderwerp willen hebben dan kunt u uiteraard contact 
opnemen met ons secretariaat. 

PROGRAMMARAAD RIJNLAND BOLLENSTREEK, 

H. van Klinken, F.A.P. Mulder, 
voorzitter, secretaris, 

namens deze, 

P.J.M. van der Vooren, 
secretariaat programmaraad. 

C.c.: 
- Gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven, Boskoop, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Rijnwoude 
en Waddinxveen; 
- Programmaraad Karper; 
- Ziggo; 
- Kabelraden.nl. 

Bijlage: 1. 
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Bijlage bij brief dd. 17 februari 2009. 

Toen ruim elf jaar geleden als gevolg van een wijziging van de Mediawet door de wetgever de 
programmaraden in net leven werden geroepen, werd door de (toenmalige) gemeenten Katwijk, 
Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg, Voorschoten, Warmond en Zoeterwoude de 
Regionale Programmaraad Leiden e.o. ingesteld. Deze gemeenten werkten al sinds de zeventiger 
jaren samen op het gebied van kabeltelevisie, onder andere in de voormalige Gemeenschappelijke 
Regeling Antenne-energievoorziening Leiden e.o. De plaatselijke kabelnetten in deze negen 
gemeenten waren toen gekoppeld, waardoor er feitelijk sprake was van een netwerk. 
De (toenmalige) gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Sassenheim en Voorhout 
hebben indertijd de Programmaraad Bollenstreek ingesteld. Ook deze gemeenten werkten al sinds het 
begin van de tachtiger jaren samen binnen de Gemeenschappelijke Regeling CAI Bollenstreek. De 
kabelnetten in deze zes gemeenten konden ook als een gekoppeld netwerk beschouwd worden. 
De Regionale Programmaraad Leiden e.o. en de Programmaraad Bollenstreek stelden elk hun eigen 
adviezen op, welke werden uitgebracht aan en geimplementeerd door de toenmalige kabelexploitant 
Casema, de voorganger van Ziggo. 

Als gevolg van gemeentelijke herindelingen per 1 januari 2006 (met name de vorming van de nieuwe 
gemeente Teylingen door de voormalige gemeenten Warmond, Sassenheim en Voorhout), maar ook 
vanwege de ingebruikname door Casema van een nieuw kopstation (ontvangststation) in 
Sassenheim, zijn de beide 'Leidse-' en Bollenstreek-programmaraden per deze datum op vrijwillige 
basis gefuseerd. Alle plaatselijke kabelnetten in de Leidse regio en de Bollenstreek werden verbonden 
met het nieuwe kopstation in Sassenheim, en ontvingen voortaan onder andere hun radio- en 
televisiesignalen vanuit dit station. Vanaf dat moment kon wat Casema betreft voor de regio Rijnland 
Bollenstreek gesproken worden over een gekoppeld omroepnetwerk, waarvoor door de 
Programmaraad Rijnland Bollenstreek over het programmapakket werd geadviseerd ingevolge de 
bepalingen van de Mediawet. 

Volgens Ziggo zijn de omroepnetwerken in de regio Rijnland Bollenstreek en de regio Plassengebied-
Rijnstreek ook gekoppeld, waardoor de beide programmaraden in deze regio's dienen samen te gaan 
(zie de brief van Ziggo van 20 januari). Het eerste is feitelijk niet juist. 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 deze regio hun signaal ontvangen. 
Voor de hele regio kan het programmapakket in dit kopstation 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. Wei bestaat er een verbinding tussen de beide 
kopstations voor het doorgeven van signalen voor radio, televisie, telefonie en internet. Van een echte 
koppeling tussen beide gebieden is echter geen sprake. 

De noodzaak om tot een samengaan van de Programmaraad Rijnland Bollenstreek en de 
Programmaraad Karper over te gaan is voor de betrokken gemeenten en programmaraden niet direct 
aanwezig. Het voordeel van een samengaan van verschillende programmaraden ligt vooralsnog 
uitsluitend bij Ziggo, dat in het vervolg dan immers te maken heeft met minder programmaraden. 
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