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Adviesnota raad
Positief adviseren over wettelijke vereisten Stichting Lokale 
Omroep Veldhoven

Samenvatting

De lokale omroep heeft verzocht om verlenging van de zendtijdtoewijzing bij het 
Commissariaat voor de Media. Op grond van de Mediawet is het noodzakelijk dat uw 
raad aan het Commissariaat voor de Media desgevraagd advies uitbrengt over het 
voldoen aan de eisen die de Mediawet stelt aan een lokale omroepinstelling. Op grond 
hiervan neemt het Commissariaat voor de Media een besluit over het verzoek tot 
zendtijdtoewijzing van de Stichting Lokale Omroep Veldhoven (SLOV). Getoetst is of 
de SLOV voldoet aan de wettelijke eisen. Omdat de SLOV voldoet aan de wettelijke 
eisen stellen wij voor hierover een positief advies uit te brengen richting het 
Commissariaat.

Beslispunten

1. Aan het Commissariaat voor de Media een positief advies uit te brengen over 
Stichting Lokale Omroep Veldhoven (SLOV), over het voldoen aan de eisen die 
de Mediawet stelt aan een lokale omroepinstelling.

Inleiding

De lokale omroepinstelling SLOV heeft het Commissariaat voor de Media verzocht om 
in aanmerking te komen voor toewijzing van zendtijd aangezien de huidige licentie 
van SLOV afloopt op 2 april 2017. Ingevolge artikel 2.61, derde lid van de Mediawet 
2008, dient de gemeenteraad het Commissariaat voor de Media te adviseren over de 
vraag of SLOV voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt.

Uw raad dient te beoordelen of SLOV aan de volgende eisen (artikel 2.61 tweede lid 
van de Mediawet 2008) voldoet:
Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die:
a. rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn;
b. zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op 
regionaal respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door 
het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op bevrediging van maatschappelijke 
behoeften die in een provincie, een gemeente of een deel van de provincie waarop de 
instelling zich richt leven en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om 
daarmee een publieke taak te vervullen; en
c. volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod 
bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of 
gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke 
stromingen.

Uit de door SLOV overlegde gegevens blijkt dat de omroep voldoet aan de punten 
onder a, b en c, zodat gesteld kan worden dat aan het Commissariaat voor de Media



een positief advies uitgebracht kan worden over de SLOV, over de zendtijdtoewijzing 
voor 5 jaar vanaf 2 april 2017.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Mediawet

Beoogd effect

Continuering van de mogelijkheid tot uitzending door de Stichting Lokale Omroep 
Veldhoven.

Argumenten

1.1 De Stichting Lokale Omroep Veldhoven voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt 
om voor een zendtijdtoewijzing in aanmerking te komen.
SLOV is een rechtspersoon, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft 
een ProgrammaBepalendOrgaan (PBO) dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt 
en dat representatief is voor de belangrijkste in Veldhoven voorkomende 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. Daarnaast richt 
SLOV zich blijkens haar statuten uitsluitend tot doel om op lokaal niveau uitvoeren van 
publieke mediaopdracht.

1.2 Uitzending van lokale informatie en entertainment door Veldhovenaren heeft een 
belangrijke meerwaarde voor de Veldhovense samenleving.
Sinds jaren is een groep vrijwilligers werkzaam bij de Lokale Omroep van Veldhoven. 
De omroep richt zich vooral op radio-uitzendingen, dit mede op voorstel van de 
gemeente Veldhoven. Televisie uitzendingen worden beperkt tot de kabelkrant. Af en 
toe zendt de lokale omroep een programma uit via de televisie, zoals een in eigen 
beheer gemaakte film tijdens Cult&Tumult. Uit cijfers (via enquête Wijkatlas) blijkt dat 
veel Veldhovenaren regelmatig de Lokale Omroep bezoeken en raadplegen. Daarom is 
continuering van de zendtijd van belang.

1.3 De lokale omroep vervult veel functies voor de samenleving van Veldhoven, zoals:
- lokale informatievoorziening en opiniering;
- bevorderen van communicatie en sociale cohesie;
- bewustmaking en activering;
- een culturele en educatieve functie;
- optioneel onderdeel van de gemeentelijke informatie- en communicatiemix.

1.4 De lokale omroep is vernieuwend bezig, wat meerwaarde oplevert voor Veldhoven. 
De lokale omroep heeft vrijwilligers die zich enthousiast richten op de lokale en 
regionale verslaglegging van sportactiviteiten via radio-uitzendingen. Deze 
uitzendingen leveren veel positieve reacties op.
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Kanttekeningen en risico's

1.1 Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de verandering van de lokale omroepen 
naar streekomroepen.

De Organisatie van Landelijke Omroepen in Nederland (OLON) en De Nederlandse 
Lokale Publieke Omroepen (NLPO), behartigers van de collectieve belangen van de 
lokale omroepen zien dat samenwerking op streekniveau tot verhoging van de 
kwaliteit, tot verhoging van de maatschappelijke waarde van het media-aanbod en 
tot verlaging van de productiekosten kunnen leiden. Het vormen van 
streekomroepen is momenteel voor de lokale omroepsector leidend geworden. De 
lokale omroep van Veldhoven heeft de voorkeur uitgesproken voor de vorming van 
een streekomroep met de Kempengemeenten. De gemeente heeft aangegeven dat 
zolang aan de subsidievoorwaarden voldaan wordt, de gemeente zich niet zal 
mengen in de verdere ontwikkelingen naar de vorming van streekomroepen.

Financiën

Aan dit advies zijn geen financiële consequenties verbonden.

Communicatie en samenspraak

Uw advies delen wij mee aan het Commissariaat voor de Media en aan de SLOV.

Uitvoering I planning

Niet van toepassing

Bijlagen

Brief van Commissariaat voor de Media (plus bijlagen).

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsraad adviseert het besluit ongewijzigd als hamerstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 21 februari 2017.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

De behandeling in de oordeelsvormende vergadering geeft geen aanleiding de stukken 
te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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