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Informatiebrief aan de Raad 
 

Zaaknummer: Z - 20/047610 
Documentnummer:   
Datum: Woensdag 3 maart 2021 
Onderwerp: Stand van zaken  
Bijlage(n): Bijlage: Brief commissariaat van 11 februari 

 

Geachte Raad, 

In de raadsvergadering van 7 december besloot u een verklaring af te geven aan het 
Commissariaat voor de Media (CvdM). Hierin verklaarde u dat zowel Stichting Voorburgse en 

Leidschendamse Omroep Midvliet en Stichting Lokale Media Wassenaar (SLMW) aan de eisen van 
de Mediawet voldoen. Daarnaast besloot u een voorkeur aan te geven voor SLMW. In deze 
informatiebrief brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken in de aanwijzingsprocedure van 
een lokale media-instelling voor Wassenaar. 

Besluit gemeente Leidschendam-Voorburg 
In januari nam de raad van Leidschendam-Voorburg een besluit over zijn advies aan het CvdM. In 
deze gemeente is Midvliet ook een van de twee kandidaten. De andere kandidaat is een omroep die 
al op commerciële basis televisie in Leidschendam-Voorburg verzorgt, maar niet in de race is voor 

de omroeplicentie in Wassenaar. De raad van onze buurgemeente besloot beide omroepen 
representatief te verklaren, maar geen aanvullend advies te geven. Daarmee onthield de raad van 
Leidschendam-Voorburg zich van het uitspreken van een voorkeur voor een van de kandidaat-

omroepen.  

Voornemen tot besluit CvdM 
Het CvdM heeft in zijn brief van 11 februari (zie bijlage) laten weten dat het van plan is het 
volgende te besluiten: 

- SLMW aan te wijzen als lokale omroep voor Wassenaar; 
- Midvliet aan te wijzen als lokale omroep voor Leidschendam-Voorburg. 

Dit voornemen is gebaseerd op basis van het advies van de raden van de gemeenten Wassenaar 
en Leidschendam-Voorburg. De omroepen kunnen nog hun zienswijzen indienen op dit voornemen. 
Vervolgens neemt het CvdM een besluit.  

Termijnen besluitvorming 
Het CvdM heeft aangegeven dat het nog niet kan aangeven wanneer het een definitief besluit 

neemt. Dit is afhankelijk van de zienswijzen die de omroepen op het voorgenomen besluit indienen 
en of dit aanleiding voor het CvdM vormt tot nader onderzoek. Het uitgangspunt is dat het besluit 
voor Wassenaar en voor Leidschendam-Voorburg gelijktijdig genomen zal worden, ook als dat 
betekent dat één van de twee gemeenten op de ontwikkelingen in de andere gemeenten moet 
wachten. In uitzonderingssituaties kan het CvdM anders bepalen. Op zijn vroegst valt het besluit 
eind maart.  
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In voorbereiding op het besluit van het CvdM treedt het college in overleg met Midvliet en SLMW 

om de te verwachten overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.  

 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 

 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


