
Nieuwe aanwijzing lokale omroep vanaf september

Het commissariaat voor de media wijst elke vijf jaar aan welke organisatie de lokale omroep-functie 
in een gemeente mag vervullen. In Dordrecht is dat al sinds lange tijd RTV Dordrecht. De huidige 
aanwijzing voor de lokale omroep loopt af op 24 september 2022. Dit betekent dat gegadigden zich 
kunnen melden bij het Commissariaat van de Media. Zij worden verzocht om uiterlijk zes maanden 
voor het einde van de aanwijzing van de bestaande lokale omroep, dus uiterlijk 24 maart 2022, een 
aanvraag in te dienen.

Welke stukken moet u indienen 
U moet voor de aanvraag in elk geval de volgende stukken inleveren:

 een exemplaar van de notarieel vastgelegde statuten;
 een overzicht van de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke 

stromingen in de gemeente, van waaruit de leden van het pbo worden benoemd;
 een overzicht van de leden van het pbo;
 een aanduiding van het gebied waarbinnen het media-aanbod zal worden verspreid;
 een beleidsplan;
 een overzicht van de leden van het bestuur.

Waar kunt u de aanvraag indienen?
Een aanvraag voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling kan per post of 
via aanwijzing@cvdm.nl worden ingediend bij het Commissariaat. De aanvraag moet ondertekend 
zijn. Voor het indienen van een aanvraag kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier.
https://www.cvdm.nl/sites/default/files/Documenten/aanvraagformulier-lpmi.doc

Het uiteindelijke besluit
Als er meer kandidaten zijn voor de lokale omroep-functie, vraagt het Commissariaat de 
gemeenteraad van Dordrecht om advies. Het Commissariaat neemt dit advies in principe over.

Wat u moet weten
Een aanwijzing als lokale omroep geldt voor vijf jaar. In deze periode kan er in principe geen andere 
lokale omroep voor die gemeente worden aangewezen.

De aanwijzing door het Commissariaat brengt een aantal verplichtingen mee voor de lokale omroep. 
Een nadere uitleg van deze mediawettelijke regels staat in de brochure - 
https://www.cvdm.nl/sites/default/files/Documenten/Publieke-lokale-media-instellingen-en-de-
Mediawet.pdf
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