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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
De heer W. Kragten uit Breukelen te benoemen tot lid van de Programmaraad Midden Utrecht voor een 
periode van vier jaar.  
 
 
Samenvatting 
 
 
De Programmaraad Midden Utrecht brengt onafhankelijk advies uit over het basispakket radio- en 
televisiezenders aan de aanbieder van het omroepnetwerk. De Mediawet schrijft voor dat de 
gemeenteraad uit Stichtse Vecht afkomstige leden moet benoemen. 
 
 
 
 
Bijlagen 
Niet van toepassing. 
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Achtergrond 
De Mediawet schrijft voor dat in gemeenten waar een omroepnetwerk aanwezig is, de gemeentereaad 
een programmaraad moet instellen. Als een aantal omroepnetwerken gekoppeld is en daardoor als 
één omroepnetwerk functioneert, moeten de betrokken gemeenteraden gezamenlijk één 
programmaraad instellen en benoemen zij gezamenlijk de leden.  
 
Doel en beoogd maatschappelijke effect 
De Programmaraad Midden Utrecht brengt een onafhankelijk advies uit over tenminste 15 
televisiezenders en 25 radiozenders, dit noemt men het basispakket. De Programmaraad probeert te 
zorgen dat het basisipakket evenwichtig is samengesteld. Dat betekent bijvoorbeeld dat er een goede 
mix is tussen publieke en commerciële zenders en dat alle leeftijds- en doelgroepen iets van hun 
gading vinden. De kabelexploitant is in principe verplicht om het advies uite te voeren. Alleen om 
zwaarwichtige redenen kan de kabelexploitant hier van afwijken.  
 
De Programmaraad moet representatief zijn voor de belangrijkste in de betreffende gemeenten 
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen en als geheel 
beschikken over voldoende kennis van de informatiebehoeften van bevolkings- en leeftijdsgroepen 
binnen het kijk-en luisterpubliek. In de Programmaraad Midden Utrecht zijn naast Stichtse Vecht de 
gemeenten De Bilt, Houten, Nieuwegein, Culemborg en Vianen aangesloten. Er is sprake van een 
gekoppeld omroepnetwerk van kapelexploitant Ziggo.  
 
Argumenten 
In de Mediawet is de instelling van programmaraden voorgeschreven. Uit elke gemeente dienen één 
of meer leden afkomstig te zijn. Voor benoeming komen in aamerking personen die deskundig zijn op, 
of affiniteit hebben met, het terrein waarop de programmaraad adviseert. De heer Kragten heeft 
eerder ervaring op gedaan bij zijn lidmaatschap van de Regionale Programmaraad Gooi en 
Omstreken. Hij zal de stroming sport en recreatie vertegenwoordigen.  
 
Kanttekeningen 
Demmissonair minister Van Bijsterveldt van OCW wil de lokale programmaraden afschaffen. Door de 
veranderingen in de aanbieders, acht de minister de raden niet meer nodig. De advisering door de 
programmaraden past volgens de minister niet meer bij de bovenregionale exploitatie van 
kabelnetwerken en geeft aanleiding tot steeds meer geschikklen die eindigen bij het Commsisariaat 
voor de Media of de rechter. Voor de val van het kabinet Rutte zou het wetsvoorstel na de zomer van 
2012 ingediend worden bij de Tweede Kamer. 
 
Financiën 
Er zijn geen financiële gevolgen aan de benoeming verbonden. Voor de programmaraad is in de 
begroting een budget van € 2.721,-- beschikbaar. Betrokken gemeenten vervullen bij toerbeurt 
jaarlijks het secretariaat.  
 
 
21 augustus 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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