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Geacht heer Appelman, 

Op 17 juni 2015 hebben wij uw verzoek aan de gemeenteraad van Albrandswaard ontvangen om advies 

uit te brengen of Radio Omroep Stichting Albrandswaard voldoet aan de eisen die de mediawet stelt. Op 

26 juni volgde een zelfde verzoek over Stichting Bar Media. Omdat er twee aanvragen zijn is eerst door 

het college getracht de instellingen tot samengaan te bewegen. Dit is niet gelukt. Hierdoor moet de 

gemeenteraad in zijn advies gemotiveerd aangeven welke instelling zijn voorkeur heeft. 

De gemeenteraad van Albrandswaard heeft op 16 november 2015 het volgende besloten: 

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. 

 

De argumenten om tot deze keuze te komen zijn: 

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. 

 

Zowel en raadsbesluit (nr. 984672) als het raadsvoorstel (nr. 598350) zijn bijgevoegd 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact met mij opnemen.  

Mail, q.maas@bar-organisatie.nl ;  Telefoon: 06 - 53 95 99 98.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Quido Maas, 
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