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Geadviseerd besluit
Het Commissariaat voor de Media (CvdM) positief te adviseren over de toewijzing van de
nieuwe zendmachtiging die door Stichting Omroep Midden Gelderland (voorheen RTV Arnhem) is 
aangevraagd  om de nieuwe lokale zendgemachtigde te worden voor Renkum een periode van vijf 
jaar (2020-2025).

Toelichting op beslispunten
Het Commissariaat voor de Media verstrekt een zendmachtiging voor de periode van 5 jaar aan 
een lokale omroep, waarna de nieuwe zendmachtiging automatisch afloopt. De huidige 
zendmachtiging in Renkum en Arnhem van Stichting Streekomroep Midden Gelderland komt bij 
deze nieuwe verstrekking te vervallen. De omroep heeft bij het Commissariaat voor de Media een 
aanvraag ingediend voor gebiedsuitbreiding met de gemeente Overbetuwe en de gemeente 
Lingewaard. Hierdoor wordt de gemeenteraad van Renkum en Arnhem opnieuw gevraagd een 
advies uit te brengen over de zendmachtiging. De aanvraag van Stichting Streekomroep Midden 
Gelderland is door het Commissariaat voor de Media naar de gemeenteraad van Renkum 
verzonden met het verzoek om tot een advies over de aanvraag te komen. Ook de 
gemeenteraden van Arnhem, Overbetuwe en Lingewaard zijn gevraagd om een advies uit te 
brengen.

Voordat het CvdM een beslissing neemt over deze aanvraag, dient de gemeenteraad op grond van 
artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet 2008 het Commissariaat te adviseren over de vraag of de 
media-instelling voldoet aan de eisen die deze wet stelt.

Beoogd effect
Te komen tot een advies aan het CvdM inzake de aanvraag van Stichting Omroep Midden 
Gelderland om de zendgemachtigde lokale omroep in Renkum te worden voor de periode van vijf 
jaar (2020-2025).

Kader
Mediawet 2008.

Argumenten
Dit betekent dat de gemeenteraad in zijn advies de volgende vragen met een duidelijk ja of nee 
moet beantwoorden.
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Stichting Streekomroep Midden Gelderland heeft een aanvraag ingediend en de aanvraag is 
getoetst en voldoet aan de eisen van de Mediawet 2008

Er wordt voldaan aan de eisen zoals die gesteld worden in  artikel 2.61 lid 2a, b en c.

Lid 2a: De rechtspersoon is een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige 
rechtsbevoegdheid: 

Stichting Streekomroep Midden Gelderland voldoet aan deze eis.

Lid 2b: Uit de statuten blijkt dat Stichting Streekomroep Midden Gelderland als doel heeft om op 
lokaal niveau een publieke mediaopdracht uit te voeren. 

De statuten van Stichting Omroep Midden Gelderland voldoen op dit moment aan de in artikel 2.61 
tweede lid sub b van de Mediawet 2008 genoemde eis. De wijziging van de naam “RTV” in 
“Omroep Midden Gelderland” in huisstijl en andere uitingen wordt vóór 2021 gerealiseerd. Dit is als 
een verplichting opgenomen in de subsidie verleningsbeschikking. 

Lid 2c: Er volgens de statuten een orgaan is dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat 
representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende gemeente voorkomende 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. 

Binnen het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) van Stichting Streekomroep Midden 
Gelderland zijn op dit moment de volgende stromingen vertegenwoordigd: Maatschappelijke zorg 
en welzijn, Cultuur en kunst, Godsdienst Geestelijke Levensovertuiging, Bedrijfsleven, Onderwijs en 
educatie, Sport en recreatie en Duurzaamheid. De nu benoemde leden van het PBO zien wij als 
vertegenwoordigers van de stroming waar zij voor staan en achten wij voldoende representatief. 
Bij de nieuwe aanvraag heeft er geen wijziging plaats gevonden in de vertegenwoordiging van 
Renkum in het PBO. Stichting Streekomroep Midden Gelderland voldoet hiermee ook aan de eisen 
van de Mediawet.

Kanttekeningen
1.1 Aanvraag in meerdere gemeenten 

Stichting Streekomroep Midden Gelderland heeft bij het CvdM gebiedsuitbreiding aangevraagd voor 

de gemeente Overbetuwe en de gemeente Lingewaard. In de gemeente Renkum en Arnhem is 

Stichting Streekomroep Midden Gelderland reeds in het bezit van de zendmachtiging. Wanneer een 

omroep bij meerdere gemeenten gelijktijdig een verzoek indient om de zendgemachtigde omroep 

te worden, moeten alle betrokken gemeenteraden een advies uitbrengen aan het CvdM. In het 

raadsvoorstel moeten de gemeenten in ieder geval notie hebben genomen dat het hier gaat om 

een gebiedsuitbreiding. In geval van Stichting Omroep Midden Gelderland moeten zowel de 

gemeenteraad van Renkum als Overbetuwe, Lingewaard en Arnhem hierover een advies 

uitbrengen aan het CvdM zoals dat gesteld is binnen de mediawet.

1.2 Beperking van de toetsing
Van de gemeenteraad wordt verwacht dat zij een advies uitbrengt over de vraag of  Stichting 
Streekomroep Midden Gelderland voldoet aan de eisen van de Mediawet 2008 op grond van artikel 
2.61, derde lid. Bij het geven van een advies vanuit de gemeenteraad speelt daarom niet mee of 
Stichting Streekomroep Midden Gelderland levensvatbaar is en of zij met de beschikbare middelen 
in staat is om een lokaal toereikend media aanbod te realiseren. Landelijk (VNG en 
medialandschap) is er een grote mate van eensgezindheid dat de huidige bekostigingsplicht voor 
de lokale zendgemachtigde omroep niet toereikend is om haar taak professioneel en adequaat te 
vervullen.
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1.3 Programmatische onafhankelijkheid 

Gelet op de wettelijk vastgelegde Programmatische onafhankelijkheid van de Media-instelling 

mogen aan de bekostiging geen inhoudelijke voorwaarden of verplichtingen worden verbonden. Het 

is aan de media-instelling om, binnen de kaders van de Mediawet, invulling te geven aan het 

programma aanbod. 

1.4 Samenwerking lokale partijen

Stichting Omroep Midden Gelderland is voor een groot deel afhankelijk van een goede 

samenwerking met lokale organisaties zoals Renkum nieuws.

Draagvlak
Leden van het PBO hebben bij het verstrekken van de huidige zendmachtiging op 19 januari 2019 
laten weten vertrouwen te hebben in Stichting Omroep Midden Gelderland. Bovendien is de 
aanvraag van Stichting Omroep Midden Gelderland de enige aanvraag voor een lokale 
zendmachtiging in de gemeente Renkum.

Aanpak/Uitvoering
Aan de zendgemachtigde omroep vragen wij om voor het einde van het jaar een nieuw vijfjaren 
bedrijfsplan voor de periode van de zendmachtiging te maken. Hierin moet o.a. worden opgenomen 
de begroting (inhoudelijk, personeel, huisvesting, apparatuur) en hoe zich dat verhoudt tot het 
vormen van een streekomroep. 

Communicatie
We hebben het CvdM meegedeeld dat de gemeenteraad naar verwachting op 25 maart 2020 zijn 
advies zal uitbrengen. Direct daarna zullen wij het CvdM op de hoogte stellen van het advies.
Stichting Omroep Midden Gelderland wordt vervolgens ook geïnformeerd. 

Financiële consequenties
De gemeenten Renkum, Arnhem, Lingewaard en Overbetuwe hebben op basis van de Mediawet 
artikel 2.170b een gezamenlijke bekostigingsplicht. Daarmee moet de Stichting Omroep midden 
Gelderland een toereikend media-aanbod kunnen bieden via televisie, radio, internet en sociale 
media. Dit voor zover de kosten niet op andere wijze zijn gedekt en op een zodanige manier dat de 
continuïteit is gewaarborgd. 

De VNG geeft aan dat er sinds 2002 geld in de algemene uitkering wordt gestort. In 2020 bedraagt 
dit minimaal € 1,32 per huishouden, dit komt neer op een bedrag van €20.000. Dit zou het 
maximale bedrag voor de gemeente Renkum op jaarbasis zijn* Het daadwerkelijke bedrag zal 
worden vastgesteld aan de hand van het vijfjaren bedrijfsplan in combinatie met de prestatie 
afspraken. De gemeentelijke bijdrage zal worden verstrekt in de vorm van een subsidie.
*met uitzondering van fluctuaties in wooneenheden en/of inflatie.

Juridische consequenties
Een positief advies van de gemeenteraden van Arnhem, Renkum, Lingewaard en Overbetuwe zal er 
toe leiden dat het CvdM Stichting Omroep Midden Gelderland zal aanwijzen als lokale publieke 
media-instelling voor de vier gemeenten. 

WMO-aspecten/ Gezondheid /Duurzaamheid /Effect op vermindering regeldruk 
N.v.t.
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Alternatieven 
N.v.t.
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