Geachte leden van de agendacommissie,
Graag zou ik gebruik maken van een blok tijdens de Dordtse kamers van 20 juni tbv een
nadere toelichting inzake de ontwikkelingen rond de lokale omroep.
De laatste keer dat de raad officieel geïnformeerd is over de ontwikkelingen aangaande de
lokale omroep is in december 2011 geweest. Op 8 februari jl is nog een informele
bijeenkomst voor raadsleden geweest waar de toenmalige kwartiermaker dhr Bonarius zich
heeft voorgesteld en zijn eerste bevindingen in de samenwerking tussen Media 78 en RTV
Dordrecht heeft medegedeeld. Helaas is het niet gelukt de beide besturen bijeen te
brengen. De eerste maanden van dit jaar zijn in het lokale media landschap onrustig
geweest.
Na diverse overleggen met beide besturen heb ik besloten Nico Maas, oud-wethouder in
Dordrecht, te vragen om te verkennen op welke wijze we uit de impasse kunnen komen.
Inmiddels heeft de heer Maas met alle betrokkenen gesprekken gevoerd.
Eind augustus zal de raad gevraagd worden een advies uit te brengen aan het
commissariaat voor de media over de gunning van de zendmachtiging voor de lokale
omroep. Er is inmiddels door twee partijen (RTV-Dordrecht en in een latere fase ook i-Dordt)
een uitzendmachtiging aangevraagd. Het proces om te komen tot een gezonde lokale
omroep waar diverse partijen samenwerken is nog in volle gang. Ik kan u op dit moment nog
niet een concrete uitwerking voorleggen, echter het zomerreces is nabij en toch zal u eind
augustus een beslissing gevraagd worden.
Vandaar mijn voorstel om in de extra Dordtse Kamer van 20 juni a.s. de heer Maas een
presentatie te laten geven waar hij ingaat op het proces tot nu toe en de route naar eind
augustus, zijn bevindingen mee te nemen in de keuzes die er voorliggen om te komen tot
een gezonde, toekomstbestendige lokale omroep.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Vriendelijke groet,
Piet Sleeking

