
Informatieve bijeenkomst 

concessie lokale omroep 



 

 
 

 
 20:00 Doel en Route 
 20:15 Criteria nieuwe lokale omroep  
 20:45 Reactie van aanvragers 
 21:00 Vragen en debat 
 21:15 Afsluiting en informeel samenzijn 
 22:00 Sluiting 

Informatieve bijeenkomst 

concessie lokale omroep 



 

 
 

 Welkom 
 Doel van deze informatiebijeenkomst 
 Proces tot heden 
 Komende periode 
  

Informatiebijeenkomst concessie lokale omroep 

Wethouder ir. G. de Jong 



 

 
 

 Informeren betrokkenen en   
 belangstellenden 
 Bijeenbrengen van betrokkenen  
 Luisteren naar reacties 
 Beantwoorden van vragen 
 Aangeven hoe verder  

Informatiebijeenkomst concessie lokale omroep 

Doelen vanavond 



  
  
• Wethouder spreekt met drie aanvragers  
• Adviseur verzamelt informatie 
• Stand samenwerking wordt opgemaakt 
• Beoordeling PBO met advies 
• Raad besluit en stuurt advies naar CvdM 
• CvdM wijst lokale media instelling aan 

  

Informatiebijeenkomst concessie lokale omroep 

Proces naar één lokale omroep 



 

 Tom Dalderup 
 De opdracht van de wethouder 
 Samenwerking  
 Criteria voor advies 
 Begeleiding advies voor de gemeenteraad  
  

Informatiebijeenkomst concessie lokale omroep 

De adviseur 



 Op weg naar één publieke lokale media instelling 
 1) Bezien in hoeverre samenwerking haalbaar is. 
 2) Begeleiding opstellen advies gemeenteraad.  

De opdracht voor Goeree-Overflakkee 

Informatiebijeenkomst concessie lokale omroep 



 
 

De programmering Radio is goed te verenigen. 
 

Er worden nu al drie programma’s op beide 
zenders uitgezonden. 
 

Radiofusies hebben eerder plaatsgevonden op 
dit eiland. 
 

Angst voor verlies zeggenschap. 

Conclusies Radio 

Informatiebijeenkomst concessie lokale omroep 



 
 

TV samenwerking tussen aanvragers is reeds 
aan de orde. 
 
Er is geen bezwaar om medewerkers over en 
weer in te zetten. 
 
Alle hulp is nodig om TV te maken. 

Conclusies TV 

Informatiebijeenkomst concessie lokale omroep 



 
 

Verschillende concurrenten op het web. 
 
Commerciële belangen. 
 
Verschil in ambitie. 
 

Conclusies Web / Crossmediaal 

Informatiebijeenkomst concessie lokale omroep 



 
 

Input voor het advies 1 

Informatiebijeenkomst concessie lokale omroep 

De 
mediawet 
 
 



VNG 
& 
 

Organisatie  
Lokale 

 Omroepen 
Nederland 

Input voor het advies 2 
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Input voor het advies 3 

Informatiebijeenkomst concessie lokale omroep 

Commissariaat 
voor de Media 



 
 

Input voor het advies 4 

Informatiebijeenkomst concessie lokale omroep 

PBO 
 
Programmabeleid 
Bepalend Orgaan 



 

 
 

 invulling stromingen 35 % 
 achtergronden  35 %   
 evenwicht over gemeente 10 % 
 lokaal toereikend media aanbod 20 % 
  

Informatiebijeenkomst concessie lokale omroep 

Criteria, de mate van: 



 

 
maatschappelijke zorg en welzijn 
cultuur en kunst  
kerkgenootschappen en geestelijke stromimgen 
onderwijs en educatie 
werkgevers 
werknemers 
etnische en culturele minderheden 
sport en recreatie  

Informatiebijeenkomst concessie lokale omroep 

PBO representatie van de stroming 



 
 
 
 
 

 
 
Mate waarin leden van het PBO door hun achtergrond 
en functie in staat zijn om te beoordelen of het 
programmabeleid en de programmering in voldoende 
mate aansluit bij de stroming die zij 
vertegenwoordigen.  
 
 

 
Informatiebijeenkomst concessie lokale omroep 

PBO achtergronden 



 
 
 
 
 

 
Mate waarin leden van het PBO in staat zijn te 
beoordelen of de omroep met haar programmering 
uitvoering geeft aan het vastgestelde 
programmabeleid van de omroep en voldoet aan de 
wettelijke ICE-norm.  
 
 

 
Informatiebijeenkomst concessie lokale omroep 

PBO achtergronden 



 
 
 
 

Mate waarin zij afgevaardigden van 
(koepel)organisaties die deze stromingen 
vertegenwoordigen. 
 
 
 

 

Informatiebijeenkomst concessie lokale omroep 

PBO achtergronden 



Informatiebijeenkomst concessie lokale omroep 

West – Midden – Oost spreiding 



Mate van Radio verspreiding 
Mate van TV verspreiding 
Mate van multimediale benadering 
Mate van non-lineaire distributie 

Informatie bijeenkomst concessie lokale omroep 

Mate van invulling lokaal toereikend media aanbod 



 
 

Bestuurders en PBO Leden 
Vragen uit de zaal 
 

Reactie / Vragen 

Informatiebijeenkomst concessie lokale omroep 



 

 
Tot woensdag 3 april 2013 om 12:00 uur 
informatie aanleveren per email 

Vervolgstappen 

Informatie bijeenkomst concessie lokale omroep 



Adviesteam stelt advies op 
Gemeenteraad aan zet 
Advies gemeente aan CvdM 
Aanwijzing door CvdM 
Concessie Lokale Omroep voor vijf jaren 

Vervolgstappen 

Informatie bijeenkomst concessie lokale omroep 



 
Mediawet 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0025028 

 
Convenant VNG OLON 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2012/06/05/convenant-vng-olon.html 

 
Commissariaat voor de Media 
http://www.cvdm.nl/dsresource?objectid=9904&type=org 

 

Informatiebijeenkomst concessie lokale omroep 
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