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De raad besluit: 

Het Commissariaat voor de Media te adviseren de Stichting Lokale Omroep Woerden (SLOW), in de 
volksmond RPL, aan te wijzen als lokale zendgemachtigde voor de gemeente Woerden voor de 
komende vijfjaar. 

Inleiding: 

Om de vijfjaar wijst het Commissariaat voor de Media, hierna Commissariaat, de zendtijd toe aan 
een lokale zendgemachtigde. Zij doet dit op advies van de gemeenteraad. De vergunning van 
Stichting Lokale Omroep Woerden (RPL) loopt af op 22 januari 2017. De stichting heeft 
aangegeven opnieuw in aanmerking te willen komen voor de zendmacht. Op grond van de 
Mediawet dient de gemeenteraad het Commissariaat te adviseren over de vraag of SLOW (RPL) 
voldoet aan de eisen die de wet stelt. 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

Artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet 2008. Hierin staat dat de gemeenteraad het Commissariaat 
dient te adviseren over de vraag of de instelling voldoet aan de eisen die de wet stelt. 

Beoogd effect: 

SLOW (RPL) de zendmacht te verlenen voor de periode van vijfjaar (2017-2021). 

Argumenten: 

De Mediawet 2008 geeft precies aan op welke punten de gemeenteraad de aanvraag van de 
lokale instelling moet toetsen (artikel 2.61, tweede lid). Enkel de lokale instelling die een aanvraag 
heeft ingediend bij het Commissariaat komt voor deze procedure in aanmerking. Ook kan er per 
gemeente slechts één lokale publieke media-instelling worden aangewezen. 

SLOW (RPL) voldoet aan de eisen die de wet stelt: 
Zij is een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid; 
Zij stelt zich volgens de statuten hoofdzakelijk ten doel een programma-aanbod te maken 
dat bestemd is voor de gemeente Woerden en is daarmee gericht op de bevrediging van 



maatschappelijke behoeften in de gemeente Woerden. Ook verricht ze activiteiten die 
nodig zijn om een publieke taak te vervullen; 
Zij heeft volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en 
dat representatief is voor de belangrijkste voorkomende maatschappelijke, culturele, 
godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeente Woerden. 

De motivatie om positief te adviseren over SLOW (RPL) ligt in de grote maatschappelijke waarde 
van de programma's van de omroep voor de Woerdense samenleving. Ze bevorderen discussie, 
achtergrondkennis en versterken de kracht van de gemeenschap. 

N.B. In gedachten moet worden gehouden dat er landelijke ontwikkelingen gaande zijn omtrent 
het vormen van streekomroepen, grotere omroepen met een meer regionale functie. Ook 
gemeente Woerden krijgt hier mee te maken en zij dient hier binnenkort een zienswijze over in bij 
de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO). De vorming van de 
streekomroepen is nog volop in ontwikkeling en kent nog geen duidelijke vorm. Daarom heeft 
deze discussie geen gevolgen voor de toewijzing van de zendmacht aan SLOW (RPL) voor de 
komende vijfjaar. Ze speelt echter wel een rol in de vraag over de toekomst van de lokale 
omroepen. 

Kanttekeningen: 

Geen. 

Financiën: 

Er zijn geen kosten verbonden aan dit voorstel. 

Uitvoering: 

Het raadsbesluit wordt gecommuniceerd met het Commissariaat voor de Media. 

Communicatie: 

Verloopt via het Commissariaat voor de Media. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

N.v.t. 

Bijlagen: 

1. De brief van het Commissariaat voor de Media onder Corsanummer: 16.014349 
2. Bevestiging uitstel van deadline door Commissariaat voor de Media: 16.019631 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 

De burgemeester De secretaris 

rwfísbergen V.J drs. M.H 
MBA 
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