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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
136442 

Raadsvoorstel: 
137576 

Portefeuillehouder: 
Mieke van Ginkel 

     
     
     
Onderwerp 
Beëindiging programmaraad Albrandswaard 
 
Geadviseerde beslissing: 
Overwegende dat: de Eerste kamer op 5 november heeft ingestemd met de wijziging van de mediawet 
waarmee de functie van de programmaraden is komen te vervallen 
 
BESLUIT: 
1. De "Verordening Programmaraad voor de kabel Albrandswaard", besluit nr. MZ 00-62b, met 
terugwerkende kracht per 1 januari 2014 in te trekken. 
 
INLEIDING 
De Eerste Kamer heeft op 5 november een wijzing van de Mediawet aangenomen waarmee een 
einde komt aan het systeem van programmaraden. Dit betekent dat de programmaraden vanaf 1 
januari 2014 geen functie meer hebben. De werkzaamheden van de programmaraad Albrandswaard 
zullen dan ook per 1 januari 2014 eindigen. De wettelijke grondslag van de "verordening 
Programmaraad voor de kabel Albrandswaard" komt te vervallen zodra de wetwijziging is 
bekendgemaakt.  
 
BEOOGD EFFECT 
De gevolgen van de nieuwe mediawet afhandelen door het intrekken van de "verordening 
Programmaraad voor de kabel Albrandswaard". 
 
ARGUMENTEN 
<1.1 Het is in verband met de rechtszekerheid vereist om, nadat de wetswijziging die door de 
wetgever is aangenomen is bekendgemaakt, de verordening door uw raad te laten intrekken.  
De verordening vervalt van rechtswege. Voorgesteld wordt om de verordening met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2014 in te laten trekken. 
 
KANTTEKENINGEN 
< 1.1 ER KOMT EEN EINDE AAN DE INSPRAAK VAN KLANTEN OP HET ANALOGE ZENDERPAKKET.  
De nieuwe wet regelt wel dat pakketaanbieders ten minste 30 digitale tvzenders moeten aanbieden. 
Daarboven mogen aanbieders uiteraard hun zenders spreiden over pluspakketten. In dit basispakket 
moeten in ieder geval de zogenoemde 'must carry' zenders (Nederlandse en Vlaamse publieke 
zenders) zitten. Verder gelden er geen beperkingen of verplichtingen. Voor radio geldt, afgezien van 
de verplichte doorgifte van publieke radiozenders, geen minimum aantal zenders. 
 
FINANCIËN 
N.v.t. 
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COMMUNICATIE/BURGERPARTICIPATIE 
Samen met de programmaraad is een persbericht opgesteld om de beëindiging van de 
programmaraad bekend te maken. 
 
UITVOERING 
N.v.t. 
 
BIJLAGEN 

 137575: Verordening Programmaraad Albrandswaard  
 
 

 
Poortugaal, 3 december 2013 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


