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Ontwerpbesluit goedkeuring aanbodkanalen landelijke publieke omroep

Kennisgeving als bedoeld in artikel 3:12, tweede en derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht van 
de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart

In het concessiebeleidsplan voor de jaren 2010–2015 dat de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) op 
1 maart 2010 heeft ingediend, is in bijlage 3b een aanvraag opgenomen voor instemming door de 
minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met een aantal voorgenomen nieuwe aanbodkanalen 
van de landelijke publieke omroep. Deze aanvraag is gebaseerd op de artikelen 2.20, tweede lid, 
onderdelen b en c, en 2.21, derde lid, van de Mediawet 2008. Op deze aanvraag is de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: 
Awb) van toepassing.
Op grond van artikel 3.12, tweede en derde lid, van de Awb geef ik hierbij kennis van de zakelijke 
inhoud van mijn ontwerpbesluit. Het ontwerpbesluit bevat mijn instemming met de volgende 
aangevraagde aanbodkanalen:
− de experimentele dienst Uitzending Gemist op bestelling;
− de experimentele dienst Interactieve Service Menu’s op digitale televisieplatforms;
− de experimentele dienst Distributie van publieke content op mobiele platforms; en
− het pakket van 12 experimentele radiothemakanalen via de digitale kabel, IPTV en andere 

vergelijkbare bekabelde infrastructuren.
De instemming is tijdelijk en geldt voor de periode van 1 september 2010 tot en met 31 december 
2012.

Het ontwerpbesluit wordt op 3 juni 2010 gepubliceerd en ter inzage gelegd via plaatsing op de website 
van het rijk (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omroepen/publieke-omroep/functie#nieuwe-
kanalen-publieke-omroep) en publicatie in de Nieuwsbrief Cultuur en Media. Het ontwerpbesluit wordt 
ook toegezonden aan de bij het ministerie bekende belanghebbenden, onder wie de NPO als 
aanvrager.

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken, te rekenen vanaf 3 juni 2010, hun zienswijze over het 
ontwerpbesluit kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen zowel per post als per e-mail te 
worden ingediend onder vermelding van het onderwerp ‘ontwerpbesluit aanbodkanalen publieke 
omroep concessiebeleidsplan 20102–2015’. Indiening per post geschiedt aan:
De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart
Postbus 16375
2500 BJ, ’s-Gravenhage
Indiening per e-mail geschiedt aan: nieuwedienstenNPO@minocw.nl.

U dient aan te geven of uw zienswijze vertrouwelijke gegevens bevat. In dat geval dient u gemotiveerd 
aan te geven welke dat zijn. Ik verzoek u daarbij tevens om zowel een vertrouwelijke als een openbare 
versie van uw zienswijze in te dienen.

Voorts kunnen belanghebbenden hun zienswijze (ook) mondeling naar voren brengen tijdens een 
hoorzitting op 23 juni 2010. Deze hoorzitting zal plaatsvinden van 14.00 uur tot naar verwachting 17.00 
uur op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van mondeling naar voren gebrachte 
zienswijzen wordt een onafhankelijk verslag gemaakt.
Als u van de gelegenheid gebruik wilt maken om uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, 
dient u dit uiterlijk 16 juni 2010 kenbaar te maken per e-mail op het hiervoor vermelde e-mailadres. In 
deze e-mail dient u aan te geven a) het onderwerp ‘ontwerpbesluit aanbodkanalen publieke omroep 
concessiebeleidsplan 2010–2015’, b) de door u benodigde spreektijd en c) de namen van de personen 
in uw delegatie. Als u uitsluitend als toehoorder aanwezig wilt zijn kunt u bij uw aanmelding, die 
eveneens uiterlijk 16 juni 2010 per e-mail ontvangen dient te zijn, volstaan met de namen van de 
personen in uw delegatie.
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