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Aanleiding 

Op 20 december 2022 heeft de Tweede Kamer in een Schriftelijk Overleg vragen 

gesteld over de aanwijzingsprocedure voor een lokale publieke media-instelling. 

Het Schriftelijk Overleg is geïnitieerd naar aanleiding van uw reactiebrief op een 

brief van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. 

Met deze reactie doet u de antwoorden op de vragen van de Kamer af.  

Geadviseerd besluit 

U wordt verzocht: 

• in te stemmen met de beantwoording (zie vanaf pagina 4);  

• de bijgevoegde brief te ondertekenen; en  

• aan de Kamer te verzenden. 

Kernpunten 

• U legt in de beantwoording uit dat u voornemens bent om de 

aanwijzingsprocedure voor lokale publieke omroepen te wijzigen. Het doel 

is hierbij om de onafhankelijkheid te beschermen en professionalisering te 

bevorderen. 

• U adresseert de zorgen met betrekking tot de onafhankelijkheid die in de 

Kamer leven. In de aangekondigde visiebrief in het voorjaar zult u hier 

nader op in gaan met concretere invulling.  

• Op dit moment zijn de gesprekken met de stakeholders nog gaande en 

kunt u nog niet alle informatie delen. U zult dit doen met de visiebrief in 

het voorjaar. 

• De beleidsregel van het Commissariaat, waarin de huidige procedure 

wordt toegelicht en verduidelijkt, wordt nader toegelicht. De beleidsregel 

is door het College vastgesteld en wordt binnenkort (datum onbekend) 

gepubliceerd. 

• De beantwoording is ambtelijk afgestemd met het Commissariaat voor de 

Media. 

Toelichting 

Achtergrond: casus Pijnacker-Nootdorp 

• De aanwijzing voor de lokale omroep voor Pijnacker-Nootdorp zou regulier 

aflopen. Het Commissariaat heeft hierop de gemeenteraad gevraagd een 

voorkeur uit te spreken voor één van de aanvragers, dit is immers 

staande praktijk. 
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• De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft besloten om geen advies 

uit te brengen over de aanwijzing van een lokale publieke media-

instelling. 

• De redenering van de raad is dat lokale politici zich niet moeten mengen 

bij de aanwijzing van lokale publieke omroep. 

• De argumentatie van de raad is overgebracht aan de Tweede Kamer. De 

Kamer verzocht u te reageren. Dat deed u op 22 november 2022.  

 

Achtergrond: uw eerdere reactiebrief (22 november) 

• In een eerdere brief aan de Tweede Kamer heeft u uitgelegd dat de 

huidige procedure nog van kracht is. Dit betekent dat de gemeenteraad 

gevraagd zal worden om een advies uit te brengen.  

• U heeft hierin ook aangekondigd dat het Commissariaat een beleidsregel 

opstelt waarin de huidige procedure nader wordt toegelicht. Dit verheldert 

de staande praktijk voor gemeenten én omroepen. 

 

Achtergrond: huidige aanwijzingsprocedure 

• Een organisatie die lokale publieke omroep wil worden/blijven in een 

gemeente, moet elke vijf jaar een nieuwe aanwijzing verkrijgen. 

• In de Mediawet 2008 en de daaruit voortvloeiende regelgeving staan de 

vereisten en procedures beschreven. 

• Het Commissariaat voert de procedure en neemt de uiteindelijke 

beslissing over de aanwijzing.  

• Het Commissariaat vraagt, conform de Mediawet, een advies aan de 

gemeenteraad (of: gemeenteraden) over de representativiteit van het 

programmabeleidsbepalend orgaan van de omroep voor de lokale 

gemeenschap. Bij meerdere aanvragers, wordt de gemeenteraad om een 

voorkeur gevraagd. 

• Het Commissariaat toetst of het advies van de gemeenteraad zorgvuldig 

tot stand gekomen is. Het advies geldt als zwaarwegend en wordt in de 

meeste gevallen gevolgd. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

n.v.t. 

 

 


