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Onderwerp: Intrekken verordening. 

Warmond, 6 november 2013, 

Geacht college, 

Gaarne zouden wij uw aandacht willen vragen voor het volgende. 

Sinds 1998 verplicht de Mediawet gemeenten om een programmaraad in te stellen. De 
programmaraad adviseert aan exploitanten van kabelnetten over de invulling van het zogenoemde 
analoge basispakket van radio- en televisiezenders. 
Tot en met 2005 namen de gemeenten in de Leidse regio deel aan de Regionale Programmaraad 
Leiden en omgeving. De gemeenten in de Bollenstreek namen deel aan de Programmaraad 
Bollenstreek. Per 1 januari 2006 zijn deze beide programmaraden samengegaan in de 
Programmaraad Rijnland Bollenstreek. 
Begin 2006 heeft de gemeenteraad van uw gemeente, samen met tien andere gemeenteraden, 
daartoe vastgesteld de 'Verordening Programmaraad Rijnland Bollenstreek voor de gemeenten 
Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, 
Voorschoten en Zoeterwoude'. 

Al enige tijd wordt gewerkt aan een wijziging van de Mediawet, waardoor de verplichting om een 
programmaraad in te stellen voor de gemeenten vervalt. Deze wetswijziging is enkele maanden 
geleden aangenomen in de Tweede Kamer en deze week ook in de Eerste Kamer. De verwachting is 
dat deze wijziging van de Mediawet op 1 januari 2014 in werking treedt. Op dat moment vervalt 
voor gemeenten de verplichting tot het instellen van een programmaraad. Ook zijn 
kabelexploitanten dan niet langer verplicht het advies van de programmaraad op te volgen. 

De programmaraad is formeel een door de gemeenteraden op grond van de Verordening ingestelde 
commissie. Dat betekent dat de programmaraad dient te worden opgeheven door het intrekken van 
de in 2006 vastgestelde Verordening. 

Gelet op het bovenstaande stellen wij u voor over te gaan tot het intrekken van de Verordening 



Programmaraad Rijnland Bollenstreek per 1 januari 2014. Daarmee worden de werkzaamheden van 
de programmaraad formeel beëindigd. 

Ook heeft de gemeenteraad op grond van de Verordening een lid in de programmaraad benoemd. 
Namens uw gemeente maakt momenteel het volgend lid deel uit van de programmaraad: 

- de heer A.P.M. Rodenburg, Voerstraat 5, 2353 NS Leiderdorp. 

Het programmaraadslid gaat ervan uit dat zijn benoeming eindigt op het moment dat de wettelijke 
verplichting voor de gemeente vervalt, voorzien voor 1 januari 2014. U kunt daarom deze brief 
tevens als een verzoek tot beëindiging van het lidmaatschap van de programmaraad beschouwen. 

De komende tijd zullen alle zaken de programmaraad betreffende worden afgewikkeld door ons 
secretariaat. U kunt daarvoor, ook na 1 januari 2014, eventueel contact opnemen met 
ondergetekende via het telefoonnummer of postadres dat in het briefhoofd van deze brief staat 
vermeld, of per e-mail: programmaraad@kpnmail.nl. 

Onze website www.prrb.nl en ons huidige e-mailadres info@prrb.nl zullen per 1 januari 2014 
worden opgeheven. 

De Programmaraad Rijnland Bollenstreek bedankt u voor de samenwerking en ondersteuning in de 
afgelopen jaren en het in ons gestelde vertrouwen. 

PROGRAMMARAAD RIJNLAND BOLLENSTREEK, 

H. van Klinken, 
voorzitter 

namens deze, 

F.A.P. Mulder, 
secretaris 

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


