
Technische vragen Mediawet/zendmachtiging lokale omroep

Eind augustus staat het raadsvoorstel ‘advies gemeenteraad aan Commissariaat voor de Media over 
licentie lokale omroep‘ geagendeerd. De gemeenteraad moet in zijn advies aan het Commissariaat voor 
de Media een aantal vragen beantwoorden. Om dit goed te kunnen doen hebben wij extra informatie 
nodig en daarom stellen wij hieronder een aantal vragen.

Iedere lokale omroep hoort een Programmabeleidbepalend Orgaan (PBO) te hebben. Op de website van 
RTV Dordrecht staat alleen vermeld wat de functie is van een PBO. 

1. Hoe is het PBO samengesteld en is het orgaan hiermee representatief voor de belangrijkste in 
Dordrecht aanwezige stromingen1?

2. Waar kunnen wij over de periode 2017-2022 de (jaar)verslagen lezen van de vergaderingen van het 
PBO waaruit wij kunnen opmaken of het PBO handelt volgens de gestelde voorwaarden? 

3. Waar kunnen wij de schema’s vinden met de programmering die bepaald zijn door het PBO op basis 
van de doelgroepen die bereikt horen te worden?

De diversiteit aan radioprogramma’s van RTV Dordrecht lijkt de laatste jaren steeds verder af te nemen 
en deze worden ook niet genoemd in de aanvraag die de omroep heeft ingediend bij het Commissariaat 
van de Media.
4. Welke rol ziet RTV Dordrecht voor de radio als onderdeel van de omroep en de programmering?
5. Hoe zou op het gebied van de radio(programmering) met omroepen in de regio samengewerkt 

kunnen worden?

RTV Dordrecht is een van de lokale omroepen in de regio. In het verleden is het college wel gevraagd om 
te kijken of samenwerking in de regio gerealiseerd kan worden. In de begroting 2021 was het voornemen
opgenomen om te kijken naar de wenselijkheid, toegevoegde waarde en haalbaarheid voor het opzetten
van een streek-/ regionale omroep. In de activiteitenverantwoording staat opgenomen dat RTV 
Rijnmond samen met RTV Dordrecht vanuit het mediacentrum een streekredactie opzetten voor de hele 
Drechtsteden. De nadere uitwerking wordt in 2022 vormgegeven Dit heeft tot nu toe tot niets geleid.

6. Waaruit blijkt dat RTV Dordrecht wil samenwerken met andere lokale omroepen in de regio, teneinde 
de genoemde streekredactie te kunnen realiseren en hoe wordt dit opgepakt?

7. Hoe verhoudt de aanvraag van Via Cultura zich hiertoe? 
8. Zijn wat betreft RTV Dordrecht de lokale omroepen in de regio allemaal een gelijkwaardige optie om 

mee samen te werken en van elkaar kunnen leren en/of elkaar te kunnen versterken?

Namens Gewoon Dordt,
Irene Koene

1 Zoals in het raadsvoorstel opgesomd: maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen


