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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 25 september 2017  

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 12 september 2017  

Nummer :  42 

Onderwerp :  Aanwijzing lokale publieke media-instell ing 

Bijlage(n) :  1.  Brief d.d. 12 juni 2017 van het Commissariaat van de 

Media: ‘Advies lokale omroep’; brief d.d. 17 mei 2017 

van de Stichting Lokale Omroep Haren: ‘verlening lokale 

omroep’ met bij lagen;  

2.  Concept raadsbesluit  

Steller advies :  H. Orsel  

   

   

   

Samenvatting :  Stichting Lokale Omroep Haren heeft een aanvraag tot ver-

lenging van zendtijd ingediend bij het Commissariaat voor 

de Media. Uw raad moet adviseren over de vraag of de 

stichting nog steeds voldoet aan de vereisten van de Me-

diawet: is het een rechtspersoon met als doel lokale radio 

te maken er is er een representatief programmabepalend 

orgaan.  

   

Voorgestelde beslissing :  Het Commissariaat voor de Media posit ief adviseren over 

de vraag of Haren FM voldoet aan de eisen die de Mediawet 

stelt. 

 

 Nee      Ja 

Dit besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Groningen op grond van artikel 21, eerste 

en tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling. Het 

besluit treedt pas in werking als het is goedgekeurd.  
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Aanleiding 

Aan Stichting Lokale Omroep Haren (Haren FM) is op respectieveli jk 12 februari 2008 en  

12 februari 2013 zendtijd verleend door het Comissariaat voor de Media (hierna Commissa-

riaat), voor een periode van vijf  jaar. Deze periode eindigt op 12 februari 2018. Stichting 

Lokale Omroep Haren (Haren FM) heeft d.d. 17 mei 2017 een schrifteli jk verzoek gedaan 

aan het Commissariaat om opnieuw in aanmerking te komen voor aanwijzing als lokale pu-

blieke media-instell ing, in een aansluitende periode. Voordat het Commissariaat een beslis-

sing neemt over deze aanvraag, dient de gemeenteraad (op grond van artikel 2.61, derde 

lid, van de Mediawet 2008) voor 16 oktober 2017 het Commissariaat te adviseren over de 

vraag of Stichting Lokale Omroep Haren voldoet aan de eisen die deze wet  stelt.  

 

Voor aanwijzing komen instell ingen in aanmerking die:  

 een rechtspersoon zijn;  

 als doelstell ing hebben het lokaal of regionaal uitvoeren van een publieke media - 

opdracht;  

 een orgaan hebben dat het media-aanbod bepaalt en dat representatief is voor de  

lokale situatie. 

 

Rechtspersoon 

De lokale omroep Haren, is bli jkens het uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel  

een privaatrechteli jke rechtspersoon, in de vorm van een stichting.  

 

Doelstelling 

In formele zin heeft Stichting Lokale Omroep Haren in haar doelstell ing (opgenomen in de 

statuten, zie bij lage) verwoord dat zij zich r icht op het  verzorgen van media-aanbod be-

stemd voor de gemeente Haren.  

 

Stichting Lokale Omroep Haren is een kleine lokale omroep en uitsluitend werkzaam voor de 

Gemeente Haren. Er zijn negentien vrijwil l igers die een gevarieerd programma-aanbod 

neerzetten. Met de gemeente zijn er goede contacten. De lokale omroep is zichtbaar bij al-

lerlei lokale evenementen en gebeurtenissen. Er zijn goede contacten met kerkeli jke instan-

ties in Haren. Wekelijks wordt een dienst uitgezonden van  een wisselende kerk.  Met vele 

organisaties in Haren onderhoudt de omroep posit ieve contacten.  In 2016 werden, naast de 

reguliere uitzendingen diverse locatie-uitzendingen verzorgd. Veelal op verzoek, of met me-

dewerking, van plaatseli jke organisaties. De maandelijkse raadsvergaderingen worden 

rechtstreeks uitgezonden en de lokale polit ici zijn zeer regelmatig te gast in de uitzendin-

gen. Veel aandacht werd er besteed aan de eventuele herindeling van  Groningen-Haren-Ten 

Boer. De uitzendingen bijven gericht op de inwoners van de gemeente Haren.  

 

Programma Bepalend Orgaan  

Stichting Lokale Omroep Haren heeft een programma bepalend orgaan: een orgaan dat het 

media-aanbod bepaalt en dat representatief is voor de lokale situatie. De werkwijze van dit 

orgaan staat beschreven in zowel de statuten als in het huishoudelijk regelement (waarin 

het orgaan wordt aangeduid met de term: ‘programmaraad’). In het programma bepalend 

orgaan zitten mensen die zich op meerdere manieren inzetten voor de Harense bevolking. 

Zo is één van de leden van het programma bepalend orgaan de voorzitter van de Senioren-

vereniging Haren, één van de leden is betrokken op het gebied van cultuur en een ander l id 

is lokaal ondernemer. Niet alle stromingen uit de Harense samenleving zijn vertegenwoor-

digd in het programma bepalend orgaan.  De representativiteit en de samenstell ing van het 

programma bepalend orgaan is (evenals in 2012) een punt van aandacht bij het bestuur van 

Stichting Lokale Omroep Haren. Wat ons betreft is dit echter geen belemmering voor het 

afgeven van een verklaring aan het Commissariaat voor de Media.  
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Het bestuur is voortdurend op zoek naar een representatieve vertegenwoordiging, maar is 

ook afhankelijk van beschikbaarheid van vrijwil l igers. In de programmering en acvit iteiten 

wordt de representativiteit gezocht.   

 

Consequenties bij herindeling 

In het geval dat er sprake is van gemeenteli jke herindeling voor de gemeente Haren per 1 

januari 2019 (of op enig ander moment), ontstaat er een nieuwe situatie in de  aanwijzing 

van Stichting Lokale Omroep Haren als lokale publieke omroep. Conform artikel 2.63, l id 2 

van de Mediawet (2008) kan er per gemeente slechts één lokale publieke media -instell ing 

worden aangewezen. Conform artikel 2.67 trekt het Commissariaat een aanwijzing in, wan-

neer een lokale publieke omroep niet meer voldoet aan de eisen zoals weergegeven in arti-

kel 2.61. In de praktijk komt dit er op neer dat de aanwijzing van de bestaande lokale om-

roep(en), vervalt en er een aanwijzingsprocedure voor de nieuw ontstane gemeente moeten 

worden gestart. De gemeenteraad van de nieuwe gemeente zal in één van de eerste verga-

deringen het advies over de aanwijzing van een lokale omroep behandelen.  

 

Omdat er nu nog geen duideli jkheid is over herindeling, is het nodig dat de gemeenteraad 

voor 16 oktober 2017 advies uitbrengt aan het Commissariaat. In het geval van herindeling 

neemt het Commissariaat twaalf maanden voor de voorgenomen datum van herindeling con-

tact op met de betrokken omroep(en) en met de betreffende gemeenten. Aan de omroepen 

zal gevraagd worden een aanvraag voor te bereiden voor de nieuwe gemeente. Met de ge-

meenten bespreekt het Commissariaat de praktische zaken rond deze nog in te dienen aan-

vraag, zoals bijvoorbeeld welke gemeente de coördinatie van de aanvraag op zich neemt.  

 

Aangezien bij gemeenteli jke herindeling geen nieuwe omroep kan worden aangewezen zal 

het Commissariaat toestaan dat de bestaande lokale omroep(en) bli j( ft)(ven) uitzenden tot 

aan het moment dat het nieuwe besluit kan worden genomen. Gelet op de bijzondere situa-

tie staat het gemeente(n) vrij de omroep voor de tussenliggende periode te bli jven bekosti-

gen.  

 

Voorstel  

Het Commissariaat voor de Media posit ief te adviseren over de vraag of Stichting Lokale 

Omroep Haren voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt.  

 

 

Haren, 21 augustus 2017 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 


