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Geachte mevrouw Willems,
In deze brief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de
aanwijzingsprocedure van een lokale publieke media-instelling voor de gemeente Wassenaar.
Stand van zaken aanwijzingsprocedure
Naar aanleiding van het door de gemeenteraad uitgebrachte advies hebben wij het
voornemen Stichting Lokale Media Wassenaar aan te wijzen als lokale publieke mediainstelling voor de gemeente Wassenaar. Daarnaast hebben wij het voornemen de aanvraag
van Stichting Voorburgse en Leidschendamse Lokale Omroep Midvliet (hierna: Midvliet),
gedeeltelijk af te wijzen, te weten voor het deel ter aanwijzing als lokale publieke mediainstelling voor de gemeente Wassenaar. Voorts is het Commissariaat voornemens om de
aanvraag van Midvliet gedeeltelijk toe te wijzen, te weten voor het deel ter aanwijzing als
lokale publieke media-instelling voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.
Op grond van artikel 4:7 van de Awb heeft iedere aanvrager, waarvan wij voornemens zijn de
aanvraag geheel of gedeeltelijk af te wijzen, het recht om een zienswijze in te dienen. Gelet op
dit feit hebben wij heden het bestuur van Midvliet in de gelegenheid gesteld om binnen twee
weken na dagtekening van deze brief een zienswijze in te dienen bij het Commissariaat. De
inhoud van een zienswijze wordt meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming van het
Commissariaat.
Daarnaast hebben wij het bestuur van Stichting Lokale Media Wassenaar 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.
Geen verdere actie van gemeenteraad vereist
De inhoud van de onderhavige brief is, evenals de afschriften van de bijgaande brieven, voor
u informatief bedoeld. Het Commissariaat verwacht op dit moment geen verdere actie van de
gemeente Wassenaar aangaande de aanwijzingsprocedure. Mocht daar verandering in
komen naar aanleiding van de (eventueel te ontvangen) zienswijze, dan wordt u daar te zijner
tijd door het Commissariaat over geïnformeerd.

Contactpersoon Commissariaat
Indien u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, kunt u contact opnemen met de
behandelaar van dit dossier binnen het Commissariaat, Michiel Willemsen. Hij is op
werkdagen tussen 11.00u en 12.00u telefonisch bereikbaar via het bovenstaande
telefoonnummer of via e-mail: aanwijzing@cvdm.nl.

Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

mr. Jasmin van Eenenaam
Practice Lead Markttoegang
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