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Aan belanghebbenden

Datum

Geachte directies, beste collega's,

22 maaft2016
Ons kenmerk

De Raad van de Bestuur van de NPO heeft

22586

-

de uren voor televisie voor de algemene programmakanalen NPOI , -2, -3 en -Zapp
herzien voor de periode 1 januari Um 29 mei 2016

Onderwerp

-

de uren voor televisie voor de algemene programmakanalen NPOI , -2, -3 en -Zapp

Definitief Toekenningsbesluit
(ZTIB) TV voorjaar en zomer
2016 en toekenn¡ng lnternet

vastgesteld voor de periode 30 mei

-

fm 4 september

posities lnternet voor de algemene programmakanalen (NPO1 , -2, -3 en -Zapp)
toegekend.

Behandeld door

Dit gebeurt met venrvijzing naar onder andere de volgende artikelen in de Mediawet 2008:

Giny Mutsaers

aftikel2.2 tweede lid sub a en b; artikel2.10, tweede lid sub b; artikel2.ST, artikel2.60;

E-mail
giny.mutsaers@npo. nl

artikel 2.53 tweede lid sub c en d; artikelen 2.152 en 2.152.a en de taken en bevoegdheden
van de Raad van Bestuur van de NPO zoals neergelegd in het Coördinatiereglement
Aanbodkanalen.

Telefoonnummer
035-677 3738

Bijlagen

Voorafgaande aan dit besluit heeft de Raad van Bestuur het voorgenomen besluit bij brief
van I maart jl. kenbaar gemaakt en de betrokken landelijke publieke media-instellingen -
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conform artikel 10.4 van het Coördinatiereglement Aanbodkanalen - in de gelegenheid

Kopie aan

gesteld hun eventuele bedenkingen tegen het voorgenomen besluit naar voren te brengen
Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.
Genoemde brief maakt als motivering deel uit van dit besluit, de daarbij meegezonden
titelschema's en toekenningsoverzichten lnternet zijn de vastgestelde schema's/overzichten.
Deze zijn ongewijzigd en maken onderdeel uit van dit besluit.
Omdat het onhaalbaar is voor elke geplaatste/gewijzigde titel een toekenningsbrief te
versturen, gelden de (titel)ovezichten als de formele toekenningen Televisie, lnternet en
Themakanalen. Deze overzichten met de actuele stand van zaken worden met dit besluit
meegezonden (bestanden
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Volledigheidshalve benadrukken we dat het Toekenningsbesluit tussentijds kan worden
aangepast indien dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld indien bij het monitoren op de
doelstellingen blijkt dat een aanpassing nodig ís ten behoeve van de realisatie van de
doelstellingen.

Datum
22 maart2016

De Raad van Bestuur neemt dit besluit onder de vooruvaarde dat de Minister van OCW
voldoende middelen ter beschikking stelt ex arIikel2.149 Mediawet 2008.

Ons kenmerk
22586

Dit besluit wordt toegezonden aan de landelijke publieke media-instellingen en treedt één

dag na vezending in werking. Het besluit wordt gepubliceerd op de corporate website van
de NPO.
Krachtens artikel 2.60, eerste lid Mediawet 2008 is dit besluit bindend voor de landelijke
publieke media-instellingen die media-aanbod verzorgen voor de landelijke publieke
mediadienst.

Met vriendelijke groet,

Shula Rijxman
Lid Raad van Bestuur

Belanghebbenden kunnen tot zes weken na verzending een bezwaarschrift indienen bij:

De Raad van Bestuur NPO
T.a.v. de afdeling Juridische Zaken

Posfbus 26444, 1202 JJ Hilversum

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en in ieder geval de volgende gegevens bevaften:

-

naam, adres en woonplaats
datum

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (s.v.p. ook

onderwerp, datum en kenmerk van het besluit vermelden)

-

de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat dit bestuit niet in werking treedt. Daarvoor is een
afzonderliik verzoek nodig, dat gericht is aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam,
sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070

AW Amsterdam.

