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lnleiding
ln deze informatiebrief informeren wij uw over ontwikkelingen rond de vorming van een streekomroep
en over de te doorlopen procedure voor de toewijzing van een zendmachtiging voor een omroep.

lnhoud
ln het kader van de vorming van streekomroepen heeft de lokale omroep Radio en Televisiestichting
Moerdijk (RTVM) samenwerking gezocht met lokale omroepen in omliggende gemeenten. Dit heeft
geresulteerd in een fusie van vier lokale omroepen, waarbij RTVM, HOS (Halderberge), Local
FM(Etten-Leur) en Ros (Zundert) zijn opgegaan in Stichting Streekomroep West-Brabant (SvWB).
Deze omroep draagt de naam Ons West-Brabant.
De SvWB heeft bij het Commissariaat van de Media een aanvraag "aanwijzing lokale mediainstellingen" ingediend. Op grond van de Mediawet 2008 (art. 2.61, lid 3) is het aan de gemeenteraad
om het Commissariaat te adviseren over de vraag of de media-instelling voldoet aan de eisen die de
Mediawet stelt. Op basis van dit advies neemt het Commissariaat een besluit over de aanvraag.
Daarnaast heeft omroeporganisatie Media 4U ook een dergelijke aanvraag bij het Commissariaat
ingediend. ln eerste instantie alleen voor de gemeente Etten-Leur, maar deze is inmiddels uitgebreid
naar de gemeenten Moerdijk, Halderberge en Zundert.
Hiermee is sprake van een bijzondere situatie, waarbij twee omroeporganisaties aanspraak willen
maken op de zendmachtiging voor een lokale media instelling. Het Commissariaat schrijft in dit geval
voor dat beide organisaties de gelegenheid krijgen zichzelf en hun plannen voor de streekomroep te
presenteren aan de betrokken gemeenteraden. Vervolgens dienen de gezamenlijke gemeenteraden
op grond hiervan een gezamenlijk advies uit te brengen aan het Commissariaat met daarin een
onderbouwde keuze voor een van de beide omroeporganisaties.
Op woensdag 25 oktober om 19.30 uur vindt in Etten-Leur een gezamenlijke raadsbijeenkomst plaats
waarin beide omroepen de gelegenheid krijgen zich te presenteren en er voor de raadsleden
gelegenheid is vragen te stellen. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
Op grond van de termijnen gesteld door het Commissariaat is de planning gericht op besluitvorming in
de raad van 7 december. Gezien de daarvoor geldende doorlooptijden kan het zijn dat de betreffende
stukken later dan gebruikelijk voor uw raad beschikbaar zijn. Dit is nog een zaak van overleg en
afstemming tussen betrokken gemeenten.
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