From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Houke - Menheere, C. (gemeente Steenbergen)
donderdag 6 februari 2014 16:12:48
'Ben Hoek'
Meer, L. van der (gemeente Steenbergen)
RE: Lokale omroep in uw gemeente

Geachte heer Hoek,
Naar aanleiding van uw email van woensdag 5 februari jl. ontvangt u onderstaande informatie.
Met de lokale omroep die actief is in onze gemeente is een subsidieovereenkomst afgesloten.
In deze subsidieovereenkomst zijn o.a. de doelstelling van de stichting, de kwaliteitsnormen en de ter
beschikking te stellen middelen opgenomen.
Deze overeenkomst is geldig voor de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2015.
Het Commissariaat voor de media is het controlerend orgaan voor de omroepen. Zij bekijkt of de omroep
aan de geldende regels en afspraken voldoet. De mediawet biedt dan ook geen ruimte om in een
subsidieovereenkomst prestatieafspraken op te nemen omdat de afspraken al worden vastgelegd met het
commissariaat.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Dit antwoord, met hieraan gekoppeld uw email, is in cc aan onze griffier toegestuurd.
Dit conform uw verzoek.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Steenbergen,
Medewerker afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling,
Connie Houke-Menheere
tel.: 0167-54 3323,
email: c.houke@gemeente-steenbergen.nl
website: www.gemeente-steenbergen.nl
Postbus 6, 4650 AA Steenbergen,
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen.
(aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag)

-----Oorspronkelijk bericht----Van: Ben Hoek [mailto:hoogtoon@gmail.com]
Verzonden: woensdag 5 februari 2014 19:07
Onderwerp: Lokale omroep in uw gemeente
Geachte heer/mevrouw,
Indien dit van toepassing is. Veel lokale omroepen houden zich niet aan de regels voor wat betreft de
ICE-norm.
Zie http://www.olon.nl/faq/question/view/1811572885/wat-houdt-de-ice-norm-in
Vraag:
Wat houdt de ICE norm in?

Antwoord:
In het kort komt het er op neer dat tussen 7:00 en 23:00 uur een programma voor minimaal de helft moet
bestaan uit informatie, cultuur en educatie, gericht op de bevolking van het gebied waarvoor een
uitzendvergunning is afgegeven.
CvdM.nl houdt toezicht op zo'n 400 lokale omroepen. Echter dat is een ondoenlijke taak en gaat
steekproefsgewijs. Voor totaal overzicht van lokale omroepen kijkt u naar
http://radio-tv-nederland.nl/maplokaal/olon.jpg (landelijke kaart met gemeente indelingen).
De gemeente geeft subsidie aan de lokale omroep maar mag inhoudelijk niets zeggen over de
programmeringen? Wel wil ik u vragen dat uw gemeente kritisch kan kijken naar uw lokale omroep in uw
gemeente. Er zijn lokale omroepen die 24 uur per dag muziek uitzenden. Daarvoor is een lokale omroep
niet bedoeld! Een lokale omroep mag een programma tevens herhalen wat ook kan meetellen voor
ICE-NORM.
Verder is het zo dat een lokale omroep niet altijd binnen de gemeentegrenzen te ontvangen is. Een bereik
van een lokale omroep zender met 50 watt en op 38 meter hoogte heeft een bereik in optimale toestand
van 5 kilometer.

Indien uw gemeente geen lokale omroep heeft dan behoef ik geen mail terug te ontvangen en kunt u deze
e-mail ter kennisgeving aannemen.
Wilt u deze mail ook aan de griffier doorsturen met het verzoek dit door te geven aan alle raadsleden van
de gemeente?
Groet,
Hoek

