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Geadviseerd besluit
Het Commissariaat voor de Media (CvdM) positief te adviseren over toewijzing van de

zendmachtiging die door stichting RTV-Arnhem is  aangevraagd voor een periode van vijf jaar

(2018-2023).

Toelichting op beslispunten
Via het CvdM hebben we een verzoek ontvangen voor het verlenen van een zendmachtiging aan 

RTV Arnhem als lokale omroep voor de gemeenten Arnhem en Renkum.

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.

Dit betekent dat de gemeenteraad in zijn advies de volgende vragen met een duidelijk ja of nee 

moet beantwoorden:

• Is de aanvrager een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid? Met 

andere woorden: is het een stichting of een vereniging?

• Stelt de aanvrager zich ten doel op lokaal niveau de publieke mediaopdracht uit te voeren door 

media-aanbod te verzorgen 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?

• Is dit programmabeleidbepalende orgaan (hierna: pbo) representatief samengesteld?

Beoogd effect
Te komen tot een advies aan het CvdM inzake de aanvraag van RTV Arnhem om de 

zendgemachtigde lokale omroep in Renkum te worden voor de periode 18 november 2018 - 18 

november 2023. 
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Kader
Mediawet 2008.

Argumenten
Veel gemeenten hebben een lokale omroep. Bij het vastleggen van radio- en tv-frequenties is het 

mogelijk dat radio- en tv- makers aanspraak maken op de ‘lokale’ radio- en tv-frequentie. Het CvdM 

bepaalt welke organisatie de frequentie ontvangt. Met het toewijzen van zendtijd krijgt een 

organisatie het lokale ‘zendmonopolie’ met daaraan verbonden eisen over programmering 

(bijvoorbeeld 50% lokaal nieuws) en representativiteit. Om dit laatste te waarborgen moeten lokale 

omroepen een Programma Bepalend Orgaan instellen. Dit orgaan moet bestaan uit een 

representatieve vertegenwoordiging van inwoners van de gemeente. Zij heeft een adviserende en 

controlerende taak. De CvdM houdt toezicht door het opvragen van programmering, 

ledensamenstelling en jaarverslagen. Indien blijkt dat een lokale omroep gedurende 1 jaar geen 

gebruikmaakt van de toegewezen zendtijd trekt het CvdM de toewijzing weer in. 

Niet de gemeente maar het CvdM bepaalt wie de machtiging krijgt. Wel vraagt het CvdM advies van 

de gemeenteraad alvorens haar keuze te maken. Op dit moment is er geen lokale omroep in de 

gemeente Renkum, dus bestaat de mogelijkheid voor een lokale media-instelling  het CvdM te 

vragen om aanwijzing van de media-instelling als publieke media-instelling (toewijzing van 

zendtijd).

De statuten van Stichting RTV Arnhem voldoen op dit moment nog niet aan de in artikel 2.61 

tweede lid sub b van de Mediawet 2008 genoemde eis.

De statuten die RTV Arnhem als bijlage bij zijn aanvraag heeft gevoegd en waarop de 

gemeenteraad zijn advies moet baseren zijn namelijk geënt op de situatie van het verzorgen van 

programma’s in de gemeente Arnhem. De stichting draagt ook de naam: RTV Arnhem. 

Bestuursleden van de Stichting RTV hebben in gesprek met burgemeester aangegeven 
dat de statuten eerst na ontvangst van de zendmachtiging kunnen worden gewijzigd. 
Daarom is een  intentieverklaring overlegd waarin het bestuur heeft aangegeven in welke 
zin de statuten worden gewijzigd, zodanig, dat voldaan zal zijn aan de eisen uit artikel 
2.61.

Kanttekeningen
• RTV Arnhem heeft ook in de gemeente Arnhem een aanvraag ingediend om daar de 

zendgemachtigde lokale omroep te worden. Wanneer een omroep bij meerdere gemeenten 

gelijktijdig een verzoek indient om de zendgemachtigde omroep te worden, dient er een 

gezamenlijk advies vanuit de gemeenteraden gegeven te worden (artikel 2.64 Mediawet). In het 

uiterste geval kan het zijn dat de procedure voor zendmachtiging opnieuw gedaan moet worden. 

De verwachting is dat Arnhem met een positief advies komt. 

• De uitbreiding van het zendgebied van RTV Arnhem is ingezet om meer financieel draagvlak te 

krijgen voor de organisatie. Dit betekent wel een uitbreiding van het zendgebied, maar of er een  

personele uitbreiding voor een grotere regio is, is de vraag.

• Gelet op de wettelijk vastgelegde programmatische onafhankelijkheid van de media-instelling 

mogen aan de bekostiging geen inhoudelijke voorwaarden of verplichtingen worden verbonden. 
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Het is aan de media-instelling om, binnen de kaders van de Mediawet, invulling te geven aan het 

programma aanbod. 

• RTV-Arnhem is voor een groot deel afhankelijk van een goede samenwerking met lokale 

organisaties zoals Renkum nieuws.

Draagvlak
Leden van het PBO hebben laten weten vertrouwen te hebben in RTV Arnhem. Bovendien is de 

aanvraag van Stichting RTV Arnhem de enige aanvraag voor lokale zendtijd in de gemeente 

Renkum.

Aanpak/Uitvoering
Het CvdM heeft ons in principe uitstel verleend tot eind november. Inmiddels hebben we het CvdM 

kunnen mededelen dat de gemeenteraad op 31 oktober 2018 zijn advies zal uitbrengen. Direct 

daarna zullen wij het CvdM informeren over het advies. Aan de nieuwe zendgemachtigde omroep 

vragen wij om voor het einde van het jaar een vijfjaren bedrijfsplan voor de periode van de 

zendmachtiging te maken inclusief begroting (inhoudelijk, personeel, huisvesting, apparatuur) en 

inclusief hoe dit zich verhoudt tot het vormen van een mogelijke streekomroep. 

Communicatie
Het Commissariaat voor de Media wordt per brief inclusief afschrift van het raadsvoorstel 

geïnformeerd. RTV Arnhem wordt ook geïnformeerd. 

Financiële consequenties
Uitgangspunt is dat kosten voor de zendmachtiging voor onze gemeente zijn. De VNG geeft aan dat 

er sinds 2002 geld in de algemene uitkering wordt gestort. Per wooneenheid € 1,25 in 2018 en € 

1,28 in 2019. Dit komt neer op €2.500 in 2018 en €20.000 vanaf 2019. Dit zou het maximale 

bedrag op jaarbasis zijn* Het daadwerkelijke bedrag zal worden vastgesteld aan de hand van het 

vijfjaren bedrijfsplan in combinatie met de prestatie afspraken. 

*met uitzondering van fluctuaties in wooneenheden en/of inflatie.

Juridische consequenties
Een positief advies van de gemeenteraden van Arnhem en Renkum zal er toe leiden dat het CvdM 

Stichting RTV Arnhem zal aanwijzen als lokale publieke media-instelling voor beide gemeenten. 

Wettelijk is bepaald dat de gemeenteraden slechts op drie criteria kunnen toetsen Stichting RTV 

kan de statuten voor de gewijzigde situatie eerst passend maken na de verkregen zendmachtiging. 

De intentieverklaring vanwege de wijziging van de statuten is juridisch getoetst en akkoord 

bevonden.   

WMO-aspecten/ Gezondheid /Duurzaamheid /Effect op vermindering regeldruk 
Niet van toepassing

Alternatieven 
Geen positief advies geven. Gezien de wettelijke bepalingen uit de Mediawet ontbreken hiervoor de 

argumenten.
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