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Voorstel: 
Met inachtneming van het voldoen aan de eisen van de Mediawet, een positief advies te geven aan 
het Commissariaat van de Media om opnieuw de uitzendvergunning te verlenen aan stichting lokale 
omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen (LODON). 
 



                                                                        

 
Inleiding:  
De uitzendvergunning van de lokale publieke media-instelling stichting lokale omroep Dalfsen, 
Ommen, Nieuwleusen (LODON) eindigt op 29 maart 2019. De uitzendvergunning wordt verstrekt door 
het Commissariaat van de Media. LODON heef het Commissariaat van de Media laten weten dat zij in 
aanmerking wenst te komen voor een aanwijzing als lokale publieke media-instelling vanaf 29 maart 
2019. De uitzendvergunning wordt voor een periode van 5 jaar verstrekt.  
 
De vergunning wordt pas verstrekt nadat u het Commissariaat heeft geadviseerd of LODON voldoet 
aan de eisen die staan in artikel 2.61, tweede lid van de Mediawet 2008. In 2014 heeft u positief 
geadviseerd over de uitzendvergunning voor de periode 30 maart 2014 t/m 20 maart 2019. Het 
college van B&W adviseert u om een positief advies uit te brengen om opnieuw een 
uitzendvergunning te verlenen aan stichting LODON.  
 
Argumenten: 
1.1 stichting LODON voldoet aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt 
Aanwijzing door het Commissariaat geschiedt nadat de Gemeenteraad heeft geadviseerd over de 
vraag of de instelling aan de eisen, bedoeld in het tweede lid van artikel 2.61 van de Mediawet 2008 
voldoet. Het Commissariaat vraagt u daarom om vier vragen met een eenduidige ja of nee te 
beantwoorden om een positief advies te kunnen geven op het verzoek voor een nieuwe 
uitzendvergunning aan LODON. Het advies van het college van B&W op deze vragen luidt: 
 
a. Is de aanvrager een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid? Met 
andere woorden: is het een stichting of een vereniging? 
Antwoord: Ja, LODON is een rechtspersoon naar Nederlands recht. Het is een stichting met 
bijbehorende statuten (zie bijlage).  
 
b. Stelt de aanvrager (LODON) zich ten doel op lokaal niveau de publieke mediaopdracht uit te voeren 
door media-aanbod te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die 
in de gemeente leven? 
Antwoord: Ja, LODON stelt zich ten doel om op lokaal niveau de publieke mediaopdracht uit te voeren 
naar de behoeften die er leven in de gemeente. Zij bieden onder andere nieuws, verslaglegging van 
sportwedstrijden, kerkelijk nieuws, kunst- en cultuur en diverse muziekprogramma’s.  
 
c. Heeft de aanvrager volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt? 
Antwoord: Ja, LODON heeft een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaald. Dat is het 
programmabeleid bepalend orgaan (PBO). Hierin zijn stromingen Maatschappelijke zorg en welzijn, 
cultuur en kunst, kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag, werknemers, 
werkgevers, onderwijs en educatie, sport en recreatie, etnische en culturele minderheden in 
vertegenwoordigd.  
 
d. Is het programmabeleid bepalend orgaan (PBO) representatief samengesteld? 
Antwoord: Ja, de acht leden van het PBO zijn woonachtig en werkzaam in zowel de gemeente 
Dalfsen (4) als de gemeente Ommen (4).  
 
1.2 De antwoorden op de vragen onderbouwen een positief advies  
Op alle vragen kan een duidelijk JA als antwoord worden gegeven. Hiermee voldoet LODON aan de 
eisen in artikel 2.61, tweede lid van de Mediawet 2008.  
 
1.3 Het gaat om een gezamenlijk advies van de gemeente Ommen en de gemeente Dalfsen 
De aanvraag van stichting LODON heeft betrekking op de gemeente Dalfsen en Ommen. Het 
Commissariaat van de Media stelt dan dat de gemeenteraden van deze verschillende gemeenten een 
gezamenlijk advies moeten uitbrengen. Aan deze voorwaarden is voldaan als: 
a. De betrokken gemeenteraden in hun adviezen verwoorden dat zij in aanmerking hebben genomen 
dat het een aanwijzingsaanvraag betreft voor meerdere gemeenten, zie besluitpunt 3.  
b. De adviezen van de gemeenteraden betrekking hebben op een pbo met dezelfde samenstelling, zie 
bijlage.  
c. De adviezen eensluidend zijn, dit advies is eensluitend met het advies van de gemeente Ommen.  



                                                                        

Kanttekeningen 
Niet van toepassing 
 
Alternatieven: 
Een negatief advies uitbrengen over de aanwijzing als lokale publieke media instelling. Op basis van 
de ontvangen documenten (zie bijlage) zijn hier echter geen argumenten voor.  
 
Duurzaamheid: 
Niet van toepassing 
 
Financiële consequenties: 
Jaarlijks ontvangt de gemeente Dalfsen vanuit het gemeentefonds een bijdrage voor de bekostiging 
van de lokale omroep. Vanaf 2015 is dit normbedrag €1,14,- per huishouden. Op basis van het totaal 
aantal huishoudens van de gemeente Dalfsen wordt de totale bijdrage berekend. De bedragen zijn 
niet geoormerkt maar worden door de gemeente Dalfsen wel volledig vanuit het gemeentefonds 
doorvertaald en gefinancierd aan de lokale omroep.  
 
Communicatie: 
Nadat over dit advies een besluit is genomen ontvangt stichting LODON een terugkoppeling van het 
besluit. 
 
Vervolg: 
Na instemming van dit besluit ontvangt het Commissariaat van de Media het advies over de 
aanwijzing (getekend besluit), en een link naar het RIS waarop de desbetreffende raadsvergadering te 
beluisteren/bekijken is.  
 
Bijlagen: 
Bijlage 1: ingezonden documenten voor aanwijzingsverzoek 
 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur, 
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        

Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 november 2018, nummer 851; 
 
overwegende dat stichting LODON voldoet aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt op grond van 
artikel 2.61, tweede lid;  
 
gelet op dat dit een aanwijzingsaanvraag betreft voor de gemeente Dalfsen en de gemeente Ommen; 
 
 
 
 
  b e s l u i t : 
 
 
Een positief advies te geven aan het Commissariaat van de Media om opnieuw de uitzendvergunning 
te verlenen aan stichting lokale omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen (LODON). 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 
17 december 2018. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
de plv. voorzitter,              de griffier,   
ir. L.M. Nijkamp             drs. J. Leegwater 
 


