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Geachte raad,  
 
Op 6 juli 2020 ontvingen wij het advies van uw gemeenteraad van 29 juni 2020 over Radio 
Omroep Stichting Albrandswaard (hierna: ROSA). Met verwijzing naar onze brief van 20 april 
2020 (kenmerk 807663/849834) hebben wij over dit advies de volgende opmerkingen en 
vragen. 
 
In de eerste plaats constateren wij dat het advies van de raad incompleet is. Zo ontbreekt het 
wettelijk voorgeschreven advies over de vraag of ROSA voldoet aan de eisen die de Mediawet 
2008 stelt in artikel 2.61, tweede lid. Het gaat dan om advies over de vraag of ROSA volledig 
rechtsbevoegd is naar Nederlands recht, of zij volgens de statuten als hoofddoel heeft het 
verzorgen van een lokale publieke media-instelling en volgens de statuten een 
programmabeleidbepalend orgaan (hierna: pbo) heeft. In het raadsbesluit wordt daarover 
opgemerkt dat het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) op 3 punten 
heeft getoetst of ROSA voldoet aan de bepalingen van de Mediawet en dat de advisering door 
de gemeenteraad alleen betrekking heeft op de samenstelling van het pbo. Echter, de 
wetgever heeft deze adviestaak expliciet neergelegd bij de gemeenteraad zoals onder meer 
blijkt uit onze brief van 20 april 2020 omtrent het advies over de lokale omroep: “Voordat het 
Commissariaat 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”.  
 
In de tweede plaats constateren wij dat uit het raadsbesluit niet duidelijk blijkt of en waarom 
het pbo van ROSA voldoende representatief is samengesteld voor de gemeente 
Albrandswaard. De gemeenteraad moet 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? 



 
 

 
 

 - 2 - 

• Is dit programmabeleidbepalende orgaan (hierna: pbo) representatief samengesteld? 
 
Het Commissariaat kan gelet op het voorgaande niet tot aanwijzing over gaan en verzoekt de 
gemeenteraad van Albrandswaard derhalve het Commissariaat alsnog te adviseren of ROSA 
voldoet aan de vereisten van artikel 2.61, lid 2, van de Mediawet 2008.  
 
Wij verzoeken u binnen twee weken de ontvangst van deze brief, bij voorkeur via e-mail, te 
bevestigen en hierbij de verwachte planning van het advies te vermelden. 
 
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met mevrouw Zeljka de Oude. Zij is 
op werkdagen (behalve woensdag) telefonisch bereikbaar tussen 11:00 en 12:00 uur via 
bovenstaand telefoonnummer of anders via e-mail op aanwijzing@cvdm.nl. 
 
Een afschrift van deze brief gaat naar het bestuur van ROSA. 
 
 
Hoogachtend, 
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, 

 
 
 
 
 

mr. Margreet Verhoef 
Afdelingsmanager Onderzoek & Toegang 


