
 

 

 

 

Al bijna 30 jaar, elke dag: 

Nieuwsgierig, cultureel, actueel 
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politiek, 112, vasthoudend 
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Voorwoord 

Het bestuur en het management van Noordkop Centraal luiden de noodklok.  

De aanleiding van deze notitie is de recent verloren rechtszaak over de zendmachtiging in de 
gemeente Hollands Kroon. Het verkrijgen van deze zendmachtiging pastte in het streven om 
een sterke streekomroep in de kop van Noord-Holland te realiseren en was essentieel voor een 
gezonde bedrijfsvoering op lange termijn. 

Met het wegvallen van dit vooruitzicht is een heroriëntatie op de toekomst van de omroep 
onvermijdelijk geworden.   

De lokale journalistiek staat onder druk. Consumenten zijn steeds minder bereid om te betalen 
voor lokaal nieuws. En dat terwijl het belang van betrouwbaar en objectief lokaal nieuws steeds 
groter wordt.  

Met de komst van internet en social media zoals Facebook kan iedereen snel berichten 
verspreiden. En de lezer neemt berichten voor waar aan. Wat is nepnieuws en wat is echt? Die 
scheiding is voor de lezer bijna niet te maken.  

Voor betrouwbaar lokaal nieuws zijn er maar weinig bronnen. Naast het Noordhollands Dagblad 
is dat Noordkop Centraal.  

Waar de ‘echte’ nieuwsmedia werken met redactiestatuten die de objectiviteit en 
onafhankelijkheid moeten waarborgen, kunnen andere media (lokale websites, weekbladen, 
social media) alles als nieuws brengen. En vaak zit er achter dat ‘nieuws’ een commercieel 
belang. Er is geen of weinig belangstelling voor cultuur, politiek of geloof. Alleen wat scoort, 
wordt gemaakt.  

Het belang van een sterke lokale omroep voor de lokale samenleving is groot. De lokale omroep 
is de luis in de pels van de lokale politiek. De omroep vraagt om uitleg over gemeentelijk beleid 
en dwingt daarmee het lokale bestuur om weloverwogen beslissingen te nemen.  

Ook heeft de lokale omroep een belangrijke verbindende functie. De omroep staat met haar 
platforms (radio, TV, online) open voor alle maatschappelijke organisaties in de gemeente. Het 
belang werd duidelijk tijdens de recente coronacrisis. Via Noordkop Centraal werden 
kerkdiensten en een speciaal 4 mei herdenkingsprogramma uitgezonden. Ook was de omroep 
dé plek om met een oproep snel heel veel inwoners te bereiken.   

De lokale omroep is er altijd bij raadsvergaderingen, stelt vragen, zend kerkdiensten uit, richt 
zich op ouderen, maakt culturele programma’s. De lokale omroep is er altijd, overal.  

De vraag is: hoe lang nog. Adverteerders stappen over naar social media en internet. De kosten 
voor distributie lopen snel op. Er zijn geen middelen om dit op te vangen. 

Zonder additionele middelen komt Noordkop Centraal, en daarmee onze belangrijke 
journalistieke taak, in gevaar.     
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Continuïteit 

De continuïteit van Noordkop Centraal staat al vele jaren onder druk. Dit heeft verschillende 
oorzaken: 

Werkdruk 

Op dit moment is alleen een algemeen manager in dienst van de stichting. Deze persoon is 
verantwoordelijk voor: 

- Hoofdredactie 
- Vrijwilligersmanagement 
- Commerciële activiteiten 
- Technische voorzieningen 
- Speciale programma’s, zoals kerstnachtdienst, dodenherdenking en raadsvergaderingen 

De algemeen manager krijgt op werkdagen 4 uur ondersteuning op de redactie door een 
betaalde redacteur (ZZP’ers). De overige uren en in de weekenden is hij zelf verantwoordelijk 
voor de redactie. Daarnaast moet hij de bijna 90 vrijwilligers van de omroep aansturen, is hij 
eerste aanspreekpunt bij technische problemen en is hij belast met de verdere ontwikkeling 
van de omroep.  

Deze 24/7 beschikbaarheid vinden wij niet langer verantwoord. Doordat bijna alle vitale functies 
binnen de omroep door één persoon worden gedaan, is de omroep uiterst kwetsbaar. 
Daarnaast betaalt Noordkop Centraal geen overuren en zijn er geen secundaire 
arbeidsvoorwaarden.  

Technische ontwikkelingen 

De technische ontwikkelingen gaan steeds sneller. Nog geen 10 jaar geleden had Noordkop 
Centraal (toen nog Schagen FM) voldoende aan een zender en een aansluiting op de kabel. Die 
aansluiting werd in de beginjaren door de kabelprovider betaald, omdat deze de meerwaarde 
van een lokale zender inzag.  

Anno 2020 zijn de kosten voor distributie aanzienlijk. Maandelijks betaalt Noordkop Centraal 
alleen al € 620,- om het signaal bij alle providers (Ziggo, KPN, Telfort etc) te krijgen. Doorgifte via 
DAB+ gaan naar verwachting ongeveer € 500,- per maand kosten.  

Streekomroepen 

De Organisatie Lokale Omroepen Nederland (OLON) heeft enkele jaren geleden de koers naar 
streekomroepen ingezet. Het aantal lokale omroepen in Nederland (een kleine 300) zou terug 
moeten naar ongeveer 80 streekomroepen. Volgens de OLON is dit noodzakelijk om de 
omroepen in staat te kunnen stellen dagelijks nieuws te brengen op alle relevante platforms. 
Op kleine schaal zou dat niet kunnen.   

In de Noordkop (Den Helder, Hollands Kroon en Schagen) moeten de drie bestaande lokale 
omroepen op termijn opgaan in één streekomroep.  

Noordkop Centraal is onder voorwaarden voorstander van het vormen van streekomroepen. Die 
voorwaarden zijn: 

- Onafhankelijke en objectieve journalistiek 
- Gedegen financiering (op niveau van regionale omroep) 
- Professioneel aangestuurde organisatie met betaalde journalisten, aangevuld met 

vrijwilligers en stagiaires 
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Veel gedaan 

Noordkop Centraal heeft de afgelopen jaren veel gedaan om zich voor te bereiden op de 
toekomst. 

- Noordkop 

Noordkop Centraal is in 2009 gesprekken gestart met andere omroepen in de Noordkop 
met als doel één sterke publieke media instelling in de regio. Door een gebrek aan 
vertrouwen en verschil in inzicht heeft Noordkop Centraal in 2017 besloten niet meer 
verder te praten.  

Omdat Noordkop Centraal wel voorstander is van één sterke omroep in de Noordkop, is 
besloten zelfstandig de zendmachtiging Hollands Kroon aan te vragen. Deze aanvraag 
werd afgewezen. Een bezwaar én een rechtszaak hierover zijn door de omroep verloren. 

Vergroting van het uitzendgebied met Hollands Kroon (en dus ook bekostiging vanuit 
Hollands Kroon) was één van de opties om de continuïteit te kunnen verbeteren.   

- Verkoop advertenties 

De verkoop van reclamezendtijd staat al langer onder druk. Steeds meer lokale bedrijven 
kiezen voor onder andere social media om klanten te werven. Noordkop Centraal heeft 
het gat dat hierdoor is ontstaan voor een groot deel weten in te vullen met het project 
‘Vrienden Van Noordkop Centraal’. De recente coronacrisis heeft de commerciële omzet 
van de omroep verder onder druk gezet. Hierdoor verwacht Noordkop Centraal in 2020 
een aanzienlijk bedrag aan omzet mis te lopen. Aan het eind van het jaar zal de omvang 
hiervan duidelijk worden.  

- Werving extra fondsen 

Noordkop Centraal heeft zich gericht op het werven van externe fondsen. Er zijn tot nu 
toe twee aanvragen gedaan, maar deze zijn afgewezen.  

De belangrijkste aanvraag was bij het StimuleringsFonds voor de Journalistiek. Dit fonds 
heeft een subsidieregeling voor versterking van de lokale journalistiek. Het gaat om een 
proef waaruit zou moeten blijken dat een betere bekostiging direct leidt tot verbetering 
van de lokale journalistiek. 

Het fonds heeft de aanvraag van Noordkop Centraal afgewezen. De omroep viel, mede 
door het grote aantal aanvragen, net buiten de boot. Omdat onze aanvraag niet goed 
was beoordeeld is bezwaar ingediend. Dit bezwaar is afgewezen.   

- Samenwerking met NH Media 

Noordkop Centraal was 6 jaar geleden de eerste nieuwspartner van NH Media. Doel van 
deze samenwerking was het uitwisselen van content, kennis en netwerk. De 
samenwerking heeft beide partijen, zeker de eerste jaren, veel goeds gebracht.  

Toch zijn er ook twijfels over de doelstellingen van NH Nieuws. Die twijfels worden 
gevoed door de koers van NH Nieuws in onder andere Westfriesland en ‘t Gooi. In deze 
regio’s zijn de lokale omroepen volledig opgeslokt door de regionale omroep. De leiding 
en hoofdredactie van Weeff (Streekomroep West-Friesland) wordt vanuit Amsterdam 
gevoerd.  

Noordkop Centraal heeft er bij NH Media altijd op aangedrongen dat een eventuele 
gezamenlijke streekredactie in de Noordkop ook vanuit de Noordkop moet worden 
aangestuurd, en niet vanuit Amsterdam.    
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Terug naar de basis 

Omdat alle pogingen om de omroep te versterken niet zijn geslaagd, heeft Noordkop Centraal 
besloten om terug te gaan naar de basis. Dat houdt in dat de omroep zich weer in hoofdzaak 
gaat richten op de gemeente Schagen.  

Dat betekent niet dat wij geen nieuws van buiten de gemeente meer zullen brengen. Een groot 
deel van de gemeente Hollands Kroon is erg op Schagen gericht. Ook voor Schagenaren 
belangrijk nieuws uit Noord-Holland noord (bijvoorbeeld over ziekenhuizen) blijven wij brengen.  

Noordkop Centraal heeft het afgelopen jaar ook gewerkt aan een plezierige relatie met het 
gemeentebestuur van Hollands Kroon. Deze relatie willen wij blijven onderhouden.  

Op termijn blijven wij ons inzetten voor een sterke streekomroep.   

 

Extra bekostiging noodzakelijk 

Ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren is het Noordkop Centraal niet gelukt om de 
omroep toekomstbestendig te maken.  

Grootste knelpunt is de kwetsbaarheid van de organisatie, die een direct gevolg is van een 
slechte financiële positie. Er is geen budget om de werkdruk op de algemeen manager te 
verlagen. Als dit probleem niet wordt opgelost, dan kan de omroep de continuïteit van haar 
programma’s niet meer garanderen.  

Noodzakelijk voor het verlagen van de werkdruk is het aannemen van een fulltime medewerker 
die naast verslaggever ook zou kunnen bijspringen bij de andere taken van de algemeen 
manager. Het budget hiervoor ontbreekt echter.  

Noordkop Centraal doet nu een beroep op de gemeente Schagen. Er is geld nodig om de extra 
full-time medewerker aan te kunnen nemen om zo de kwetsbaarheid weg te nemen en de 
continuïteit te kunnen waarborgen.  

De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor de bekostiging van de lokale omroep. Zonder 
extra bekostiging kan Noordkop Centraal haar wettelijke taak niet blijven uitvoeren.  
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Groot verschil in bekostiging tussen lokaal, regionaal en landelijk 

Het bedrag dat de overheid steekt in de lokale omroep staat in schril contrast met de 
bekostiging van de regionale en landelijke publieke omroep. De lokale omroep ontvangt aan 
bekostiging € 84.000,-. de regionale omroep € 15.000.000,-! Omgerekend per huishouden 
ontvangt de lokale omroep gemiddeld € 1,14 en de regionale omroep € 20,-. Beide omroepen 
maken 24 uur per dag radio en TV en een actuele website.   

   

(bron: Toekomst voor de Lokale Publieke Omroep - NLPO) 

 

 

Conclusie 

Om van Noordkop Centraal een gezonde omroep te maken (de continuïteit verbeteren en de 
kwetsbaarheid verminderen) vragen wij € 60.000,- aanvullende bekostiging per jaar voor 
personele uitbreiding (1 fte).  
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