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Geacht college / gemeenteraad, 
 
Met deze brief brengen wij u op de hoogte van de recente ontwikkeling bij de lokale omroepen in de kop van Noord-
Holland.  
 
Schagen FM heeft eind 2013 het initiatief genomen om met de omroepen in de regio in gesprek te gaan over de 
toekomst van de publieke lokale omroep in de kop van Noord-Holland. Deze gesprekken waren bedoeld om de 
samenwerking te verbeteren en de functie van de lokale omroep in de hele kop van Noord-Holland te versterken. 
 
Er hebben meerdere gesprekken plaatsgevonden waarin de omroepen van Den Helder en Hollands Kroon hebben 
aangegeven wel open te staan voor samenwerking, maar eerst de eigen omroep te willen versterken. De omroep van 
Texel is al in een vroegtijdig stadium afgehaakt. Schagen FM heeft aangeboden om de omroepen te ondersteunen en 
adviseren bij hun ontwikkeling.  
 
Tijdens de laatste bijeenkomst op maandag 19 oktober hebben de omroepen LOS (Den Helder) en RTV Noordkop 
(Hollands Kroon) echter laten weten voorlopig verder te gaan zonder Schagen FM.  
 
Schagen FM is verrast en verbaasd over deze ontwikkeling. Er moet door de lokale omroepen in de kop van Noord-
Holland veel werk worden verzet om uit te groeien tot sterke onafhankelijke media-platforms.  
 
De belangrijkste functie van de publieke lokale omroep is het bieden van een ‘Lokaal toereikend media aanbod’. Met 
andere woorden: dagelijks lokaal nieuws op radio, TV en internet. Schagen FM is weliswaar zelfstandig in staat te 
voldoen aan dit ‘Lokaal toereikend media-aanbod’, maar had graag, samen met de andere omroepen in de kop van 
Noord-Holland, gewerkt aan een sterke publieke lokale omroep in de regio.  
 
Wij menen er goed aan te doen u van deze ontwikkelingen op de hoogte te stellen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Rienk Mud 
Voorzitter 
 
 


