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Onderwerp 
Aanwijzing lokale publieke media-instelling voor gemeente Albrandswaard 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Het Commissariaat voor de Media te adviseren om Radio Omroep Stichting Albrandswaard 
aan te wijzen als lokale publieke media instelling in een aansluitende periode omdat: 
1.1 Radio Omroep Stichting Albrandswaard voldoet aan de eisen van de mediawet 2008; 
1.2 De samenstelling van het programma bepalend orgaan van RTV Albrandswaard/ROSA 

representatief is voor belangrijke maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke 
stromingen; 

1.3 Radio Omroep Stichting Albrandswaard de afgelopen jaren bewezen heeft een goede 
invulling te geven aan hun opdracht als lokale media instelling; 

1.4 Radio Omroep Stichting Albrandswaard in hun samenwerkingsvoorstel als doel heeft om 
de komende vijf jaar in te zetten om de samenwerking met bar Media zo vorm te geven 
dat  er over vijf jaar een aanvraag wordt gedaan door een nieuwe stichting die uit beide 
huidige stichtingen is ontstaan. 

 
Inleiding 
Bij wet is geregeld dat één lokale publieke media instelling per gemeente kan worden aangewezen 
voor een termijn van vijf jaar. Alvorens een media instelling aan te wijzen vraagt het Commissariaat 
voor de Media (CvdM) advies aan de gemeenteraad. Dit advies gaat dan over de eisen die de media 
wet stelt aan de instelling: 

1. Is het een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid 
2. Blijkt uit de statuten dat zij zich uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen, het op lokaal 

niveau uitvoeren van de publieke media opdracht; 
3. Heeft de instelling een orgaan dat het beleid voor het media aanbod bepaald (programma 

bepalend orgaan); 
4. Is dit Programma bepalend orgaan representatief voor de belangrijkste lokale 

maatschappelijke, culturele, godsdienstige of geestelijke stromingen. 
De eerste 3 punten zijn al beoordeeld door het CvdM. De kern van de gemeentelijke advisering richt 
zich op de vraag of het orgaan van de media instelling dat het media aanbod bepaalt een zodanige 
samenstelling heeft dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. 
 
Twee aanvragen 
Er zijn bij het commissariaat voor de media twee verzoeken binnengekomen van instellingen die in 
aanmerking willen komen voor aanwijzing als lokale publieke media instelling in Albrandswaard. 

- Radio Omroep Stichting Albrandswaard (ROSA) heeft op 28 april 2015 een verzoek tot 
verlenging ingediend bij het Commissariaat voor de Media.  

- Stichting BAR Media heeft op 28 mei 2015 een verzoek ingediend. 
Als er meerdere aanwijzingsaanvragen zijn, dan bevorderen B&W, ingevolge het bepaalde in art. 
2.63, eerste lid van deze wet, het samengaan van deze instellingen. Indien het college er niet in slaagt 
de instellingen tot samengaan te bewegen, dan dient de gemeenteraad in zijn advies gemotiveerd aan 
te geven welke instelling zijn voorkeur heeft. 
 
Om dit samengaan te bevorderen heeft het college een gesprek gevoerd met beide instellingen. Zij 
hebben ook beiden een voorstel gedaan tot samenwerking. De beide voorstellen zijn als bijlage 
toegevoegd. Aan de instellingen is gevraagd hun voorstellen tot samenwerking samen te bespreken 



en met een gezamenlijk voorstel te komen. Helaas is dit niet gelukt. Beide stichtingen willen hun 
identiteit niet opgeven.  
Wat wel blijkt is dat beide stichtingen bepaalde programma’s hebben die zij uit zouden willen wisselen 
en dat gebundelde kennis uit beide stichtingen een beter product zouden kunnen bieden. Voorgesteld 
wordt de beide stichtingen direct na aanwijzing door het CvdM vanuit de gemeente worden gevraagd 
om over 5 jaar een gezamenlijke aanvraag te doen. 
 
 
Beoogd effect 
Het aanwijzen van een lokale media-instelling voor de komende vijf jaar die voldoet aan de eisen die 
de mediawet stelt. 
 
Relatie met beleidskaders 
- 
 
Argumenten 
1.1 Beide instellingen voldoen volgens de ingeleverde gegevens aan de eisen die de mediawet stelt. 

– Zij zijn een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid. 
– Zij hebben een programma aanbod dat representatief is voor de gehele lokale gemeenschap 

van Albrandswaard;  
– Zij hebben een programmabepalend orgaan die het programmabeleid bepaald; 

 
1.2 Het programmabepalend Orgaan heeft een samenstelling die representatief is voor belangrijke 

maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen; 
 De programmabepalende organen van beide instellingen voldoen aan de eisen die de 
 mediawet stelt en zijn representatief. Die van BAR Media is iets uitgebreider dan die van Rosa 
 wat niet direct iets hoeft te zeggen over de kwaliteit.  
 Bij het nabellen van twee “beoogde” leden van het PBO van Bar Media bleek dat zij wel 
 waren benaderd maar dat daar nog niet verder op was ingegaan. Dat kan als reden 
 hebben dat BAR Media nog niet actief is als lokale publieke omroep. 
 Het PBO van ROSA was al bij elkaar gekomen en is daarin iets verder. 

 
1.3 Rosa heeft de afgelopen jaren bewezen een goede invulling te geven aan hun opdracht als lokale 

media instelling. 
Ook Bar Media lijkt deze goede invulling te kunnen geven. Echter door hun link met 010 FM 
en hun studio’s waarvan er één in Hoogvliet is gevestigd lijkt de instelling zich ook erg op 
Hoogvliet te richten. Wanneer de website www.barmedia.nl wordt bezocht kom je op dit 
moment ook uit op 010FM. In art. 7 “meerdere aanwijzingsbesluiten voor een gemeente” van 
bijlage nr. 592134 stelt het Commissariaat voor de Media het volgende: “Het staat vast dat 
een lokale media instelling voor één gemeente adequater kan reageren op actuele 
gebeurtenissen die belangrijk zijn voor inwoners van die gemeente dan een lokale media 
instelling die zich met haar media aanbod moet richten op meer dan een gemeente”. Op basis 
van deze stelling zou ROSA de voorkeur krijgen. 

 
 
1.4 Rosa heeft in haar samenwerkingsvoorstel als doel aangegeven om over 5 jaar een concessie 

aan te vragen door een nieuwe stichting ontstaan uit de beide huidige stichtingen. 
Dit doel biedt mogelijkheden om de komende 5 jaar de samenwerking te verbeteren, de 
kwaliteit te verbeteren en al op kortere termijn eventueel enkele programma’s uit te wisselen. 
In het samenwerkingsvoorstel van Stichting Bar Media wordt aangeboden om medewerkers 
en bestuursleden van Rosa toe te voegen aan BarMedia.  
Hoewel beide instellingen de intentie hebben om tot samenwerking te komen is samengaan 
op korte termijn niet mogelijk. Het voorstel van ROSA lijkt daarom realistisch en heeft meer 
kans van slagen. 

 
 
 
 
 
 



Kanttekeningen 
1.1 Doordat maar een instelling mag worden aangewezen zal de andere instelling teleurgesteld 

worden.  
Ook 010FM lijkt een goede lokale media-instelling. Voorgesteld wordt dat Rosa vanuit de 
gemeente gestimuleerd wordt haar voorstel tot samenwerking/samengaan met Stichting Bar 
Media in de komende 5 jaar handen en voeten te geven. 

 
Uitvoering/vervolgstappen 
Uiterlijk 16 november 2015 zal uw besluit samen met het raadsvoorstel aan het commissariaat voor de 
media worden toegezonden. 
Mede op basis van uw besluit/advies zal het commissariaat voor de media een besluit nemen over de 
aanwijzing van de lokale publieke media-instelling voor de komende 5 jaar. 
 
Evaluatie/monitoring 
De gemeente zal jaarlijks een jaarrekening technische toetsing waarbij gekeken wordt naar de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van de besteding van de gelden die in het kader van de 
gemeentelijke zorgplicht zijn verstrekt. 
 
Financiën  
De gemeente verstrekt jaarlijks een norm vergoeding van ca. € 1.30 per woning (totaal ca € 13.000) 
Dit is al in de meerjarenbegroting voorzien. 
 
Juridische zaken 
Mediawet 2008 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Vanuit de gemeente zal aan de instellingen een brief worden gestuurd waarin gevraagd wordt de 
samenwerking de komende 5 jaar uit te bouwen met als doel dat over 5 jaar de beide instellingen niet 
afzonderlijk maar gezamenlijk een aanvraag zullen doen. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. Nr. 592134 Verzoek om reactie inzake advies Radio Omroep Stichting Albrandswaard 
2. Nr. 1014576 Verzoek om reactie inzake advies Stichting Bar Media 
3. Nr. 988491 Beleidsplan Bar Media inzake publieke omroep functie Albrandswaard 
4. Nr. 1014577 Bar Media: Voorstel Samenwerking/samengaan Stichting Bar Media/ROSA 
5. Nr. 1014583 ROSA: Samenwerkingsvoorstel  
6. Nr. 984672 Concept raadsbesluit aanwijzing publieke media instelling 
7. Nr. 984673 Concept brief aan CvdM: advisering lokale publieke media instelling 

 
 
Poortugaal, 6 oktober 2015 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


