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Onderwerp

De Raad van Bestuur van de NPO heeft op 8 november 2016 het definitief herziene
Toekenningsbesluit Radio 2017 genomen. De Raad van Bestuur heeft de uren en
activiteiten voor Radio 1 Um 5 en FunX voor de període van 1 januari 2017 tot en met 31
december 2017 toegekend conform bijgaand titelschema (Toekenningsovezicht), dat
onderdeel uitmaakt van dit Toekenningsbesluit.

Defìnit¡ef heeien
Toekenn¡ngsbesluit Radio
2016 en20'17

Behandeld door
Yannick Staal

Daarnaast heeft de Raad van Bestuur op I november 2016 het definitief herziene
Toekenningsbesluit Radio 2016 genomen, voor wat betreft een aantal tijdslots van NPO
3FM. Dit omdat de nieuwe programmering van NPO 3FM eerder ingaat dan 1 januari 2017
De Raad van Bestuur heeft de uren en activiteiten voor NPO 3FM voor de periode van 14
november 2016 tot en met 31 december 2016 toegekend conform bijgaand titelschema
(Toekenningsovezicht), dat onderdeel uitmaakt van dit Toekenningsbesluit.

E-mail
yann¡ck.staal@npo.nl

Telefoonnummer
035-677 4317

Dit gebeurt met venvijzing naar onder andere de volgende artikelen in de Mediawet 2008:
artikel2.2 tweede lid sub a en b;artikel2.10, tweede lid sub b; artikel2.57, artikel2.60;
artikel 2.53 tweede lid sub c en d; artikelen 2.152 en 2j52.a en de taken en bevoegdheden
van de Raad van Bestuur van de NPO zoals neergelegd in het Coördinatiereglement
Aanbodkanalen.

B¡jlagen

Kopie aan

De Raad van Bestuur heeft dit definitief herziene Toekenningsbesluit genomen nadat hij op
25 oktober 2016 een voorgenomen heziening van het Toekenningsbesluit Radio 2017 en
een voorgenomen herziening van het Toekenningsbesluit Radio 2016 had genomen en
omroepen in de gelegenheid heeft gesteld eventuele bedenkingen te uiten. Naar aanleiding
hiervan is in het definitieve toekenningsbesluit het toegekende bedrag voor twee tijdslots op
NPO 3FM (zaterdag 14.00-16.00 en zondag 14.00-16.00) verhoogd.
Voor de volledigheid wijzen wij u nog op het volgende. De gewijzigde Mediawet is op 1
november jl. in werking getreden. Met de nieuwe wet is onze taakopdracht gewijzigd.
Amusement kan alleen nog worden ingezet als middel om een informatief, cultureel of
educatief doel te bereiken of een breed en divers publiek te trekken en te binden zodat deze
doelen onder de aandacht worden gebracht.

Postbus26444
1202)J Hilversum
Bart de Craafñrueg 2
1217 ZL Hilversum
www,npo.nl

kvk-nr32043579

Dit gaat betekenen dat wij de programmering moeten beoordelen op basis van de functie die
amusement dan krachtens de wet moet hebben. Op dit moment zijn we de uitwerking van
deze wijziging en het daarbij behorende toetsingskader aan het voorbereiden. Wij hebben u
hierover al eerder geïnformeerd. Het kan zijn dat de uitkomst van dit alles noopt tot
tussentijdse herziening van de nu aan de orde zijnde indelingen.
De Raad van Bestuur neemt deze besluiten onder de voon¡vaarde dat de Minister van OCW
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voldoende middelen ter beschikking stelt ex artikel 2.149 Mediawet 2008.
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Dit besluit wordt toegezonden aan de landelijke publieke media-instellingen en treedt direct
in werking. Het besluit wordt gepubliceerd op de corporate website van de NPO.

Datum
8 november 2016

Krachtens artikel 2.60, eerste lid Mediawet 2008 is dit besluit bindend voor de landelijke
publieke media-instellingen die media-aanbod vezorgen voor de landelijke publieke
mediadienst.
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Met vriendelijke

Shula Rijxman
Voorzitter 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 bevatten:

-

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 besluit niet in werking treedt.
Daarvoor is een afzonderlijk verzoek nodig, dat gericht is aan de voorzieningenrechter van
de Rechtbank Amsterdam, secfor Besfuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam

