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Stand van zaken aanwijzingsprocedure
Naar aanleiding van het door de gemeenteraad uitgebrachte advies heeft het Commissariaat 
Stichting Via Cultura, op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht, in de 
gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Daarnaast heeft het Commissariaat Stichting 
RTV Dordrecht in de gelegenheid gesteld eventuele opmerkingen aangaande het advies 
kenbaar te maken aan het Commissariaat. In de bijgevoegde afschriften van de brieven aan 
beide omroepen leest u meer over wat er in deze fase van de aanwijzingsprocedure van beide 
omroepen wordt verwacht.

Momenteel geen verdere actie van de gemeente vereist
De inhoud van de bijgevoegde brieven, evenals de inhoud van de onderhavige brief, is voor u 
informatief bedoeld. Het Commissariaat verwacht op dit moment geen verdere actie van de 
gemeente Dordrecht aangaande de aanwijzingsprocedure. Mocht daar verandering in komen 
naar aanleiding van de (eventueel te ontvangen) zienswijze, wordt u daar te zijner tijd door het 
Commissariaat over geïnformeerd.

mr. Hein Roovers
Practice Lead Markttoegang a.i.

Hoogachtend, 
COMMISSARIAAT

Doorkiesnummer
035-7737700

Gemeente Dordrecht
T.a.v. de raadsgriffier en mevr. W. de Prie
Postbus 8
3300 AA DORDRECHT

Op 14 september 2022 ontving het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) 
het advies van de gemeenteraad van Dordrecht van 13 september 2022 aangaande de 
aanwijzing van een lokale publieke media-instelling in de gemeente Dordrecht.

Datum

11 oktober 2022

Uw kenmerk

Onderwerp

Dordrecht - stand van zaken aanwijzingsprocedure

Ons kenmerk Contactpersoon
888476 / 919266 Ted van Osch
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COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Per e-mail: tvanwijngaarden@rtvdordrecht.nl

Geacht bestuur,

De gemeenteraad heeft geadviseerd dat Stichting Via Cultura niet voldoet aan alle vereisten 
van artikel 2.61, tweede lid van de Mediawet 2008 en heeft daarnaast op aanvullende gronden 
een voorkeur uitgesproken voor aanwijzing van uw instelling Stichting RTV Dordrecht.

Op grond van artikel 3:50 van de Algemene wet bestuurswet kan het Commissariaat aan het 
wettelijk voorgeschreven advies niet lichtvaardig voorbijgaan. Daarnaast past het 
Commissariaat, op grond van vaste jurisprudentie, terughoudendheid waar het gaat om het in 
de plaats stellen van zijn oordeel voor het voorkeursadvies van de gemeenteraad. Het is 
bestendig beleid van het Commissariaat om het gemeenteraadsadvies te volgen, indien het 
gemeenteraadsadvies zorgvuldig tot stand is gekomen, de raad kenbaar en deugdelijk 
gemotiveerd een voorkeur heeft uitgesproken voor één van de partijen en het Commissariaat 
geen zwaarwichtige reden ziet om van het advies af te wijken.

Doorkiesnummer

035-7737700

Onderwerp

Stand van zaken aanwijzingsprocedure

Ons kenmerk Contactpersoon
888476 / 919267 Ted van Osch

Voornemen: toewijzing van uw aanvraag
Op basis van de informatie die het Commissariaat aangaande deze aanwijzingsprocedure op 
dit moment ter beschikking heeft, is het Commissariaat van oordeel dat het advies van de 
gemeenteraad aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet. Dit houdt in dat het 
Commissariaat voornemens is uw aanvraag toe te wijzen en de aanvraag van Stichting Via 
Cultura af te wijzen.

Stichting RTV Dordrecht 
T.a.v. het bestuur 
Postbus 459
3300 AL DORDRECHT

Datum
11 oktober 2022

Uw kenmerk

Hoge Naarderweg 78 lltll 1217 AH Hilversum IIDI
Postbus 1426 HUI 1200 BK Hilversum HUI cvdm@cvdm.nl lllll www.cvdm.nl HUI 
T 035 773 77 00 HUI F 035 773 77 99 HUI

Op grond van het bepaalde in artikel 2.61, derde lid van de Mediawet 2008 heeft de 
gemeenteraad van de gemeente Dordrecht het Commissariaat voor de Media (hierna: het 
Commissariaat) geadviseerd over de aanwijzingsaanvragen van uw instelling en van Stichting 
Via Cultura. Het advies van de raad van 13 september 2022, ontvangen door het 
Commissariaat op 14 september 2022, treft u hierbij in afschrift aan inclusief het bijbehorende 
raadsvoorstel.
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Een afschrift van deze brief wordt verstuurd naar de gemeente Dordrecht.
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Zienswijze
Voordat het Commissariaat een besluit neemt over de aanwijzingsaanvragen van uw instelling 
en van Stichting Via Cultura, hebben wij heden, op grond van het bepaalde in artikel 4:7 
Algemene wet bestuursrecht, Stichting Via Cultura in de gelegenheid gesteld om op een 
termijn van twee weken (uiterlijk 26 oktober 2022) haar zienswijze op het 
gemeenteraadsadvies en het bovengenoemde voornemen tot besluit kenbaar te maken aan 
het Commissariaat.
De inhoud van een zienswijze wordt meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming van het 
Commissariaat.

Indien u nadere informatie of opmerkingen heeft over het advies van de gemeente Dordrecht, 
verzoeken wij u ons daar schriftelijk vóór 26 oktober 2022 inhoudelijk over te informeren. Dit 
kan per e-mailbericht aan aanwiizing@cvdm.nl. Ook kunt u ervoor kiezen het postadres van 
het Commissariaat te gebruiken: postbus 1426, 1200 BK Hilversum. Wij stellen het op prijs als 
u bij uw reactie het bovengenoemde kenmerk vermeldt.

Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, 

mr. Hein Roovers
Practice Lead Markttoegang a.i.
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Per e-mail: ilse@stichtingviacultura.nl

Geacht bestuur,

De gemeenteraad heeft geadviseerd dat uw instelling Stichting Via Cultura niet voldoet aan 
alle vereisten van artikel 2.61, tweede lid van de Mediawet 2008 en heeft daarnaast op 
aanvullende gronden een voorkeur uitgesproken voor aanwijzing van Stichting RTV 
Dordrecht.

Hoge Naarderweg 78 lllll 1217 AH Hilversum lllll
Postbus 1426 lllll 1200 BK Hilversum UIII cvdm@cvdm.nl lllll www.cvdm.nl lllll 
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Voornemen: afwijzing van uw aanvraag
Op basis van de informatie die het Commissariaat aangaande deze aanwijzingsprocedure op 
dit moment ter beschikking heeft, is het Commissariaat van oordeel dat het advies van de 
gemeenteraad aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet. Het Commissariaat is daarom 
voornemens uw aanvraag af te wijzen en de aanvraag van Stichting RTV Dordrecht toe te 
wijzen.

Op grond van artikel 3:50 van de Algemene wet bestuursrecht kan het Commissariaat aan het 
wettelijk voorgeschreven advies niet lichtvaardig voorbijgaan. Daarnaast past het 
Commissariaat, op grond van vaste jurisprudentie, terughoudendheid waar het gaat om het in 
de plaats stellen van zijn oordeel voor het voorkeursadvies van de gemeenteraad. Het is 
bestendig beleid van het Commissariaat om het gemeenteraadsadvies te volgen, indien het 
gemeenteraadsadvies zorgvuldig tot stand is gekomen, de raad kenbaar en deugdelijk 
gemotiveerd een voorkeur heeft uitgesproken voor één van de partijen en het Commissariaat 
geen zwaarwichtige reden ziet om van het advies af te wijken.

Onderwerp

Stand van zaken aanwijzingsprocedure

Ons kenmerk Contactpersoon
888476 / 919268 Ted van Osch

Doorkiesnummer

035-7737700

Stichting Via Cultura 
T.a.v. mevrouw I. Schier 
Nieuwstraat 105
3311 XR DORDRECHT

Op grond van het bepaalde in artikel 2.61, derde lid van de Mediawet 2008 heeft de 
gemeenteraad van de gemeente Dordrecht het Commissariaat voor de Media (hierna: het 
Commissariaat) geadviseerd over de aanwijzingsaanvragen van uw instelling en van Stichting 
RTV Dordrecht. Het advies van de raad van 13 september 2022, ontvangen door het 
Commissariaat op 14 september 2022, treft u hierbij in afschrift aan inclusief het bijbehorende 
raadsvoorstel.

Datum
11 oktober 2022

Uw kenmerk
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Indien u van het recht om een zienswijze in te dienen gebruikt wenst te maken, verzoeken wij 
u uw zienswijze schriftelijk binnen twee weken na dagtekening van deze brief, te weten 
uiterlijk 26 oktober 2022, aan het Commissariaat kenbaar te maken. Uw zienswijze kunt u 
per e-mail toesturen aan aanwiizinQ@cvdm.nl. Ook kunt u ervoor kiezen gebruik te maken van 
het postadres van het Commissariaat: postbus 1426, 1200 BK Hilversum. Uw zienswijze moet 
voorzien zijn van de handtekening(en) van de daartoe bevoegde bestuursleden. Wij stellen 
het op prijs als u bij uw reactie het bovengenoemde kenmerk vermeldt.

Indien u van het recht om uw zienswijze in te dienen geen gebruik wenst te maken, verzoeken 
wij u ons dit binnen een week na dagtekening van deze brief mede te delen.

fhfr-Hein Roovers
Practice Lead Markttoegang a.i.

Zienswijze
Voordat het Commissariaat een besluit neemt over de aanwijzingsaanvragen van uw instelling 
en van Stichting RTV Dordrecht, stellen wij u op grond van het bepaalde in artikel 4:7 
Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid uw zienswijze kenbaar te maken aan het 
Commissariaat. In uw zienswijze kunt u reageren op de inhoud van het gemeenteraadsadvies 
en op ons bovengenoemde voornemen tot besluit. De inhoud van uw zienswijze wordt 
meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming van het Commissariaat.

Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, 


