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Uitnodiging 
 

Onderwerp Datum 

 zendmachtiging lokale omroep  4 januari 2018 
Aan Van 

 Gemeenteraad  College/J.R.A. Nawijn 
Doel  Kenmerk 

 beeldvorming   
Behandeling in   

 beeldvormende raadsbijeenkomst   

    

    

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Graag nodig ik u uit voor een beeldvormende raadsbijeenkomst op dinsdag 9 januari 2018 van 20.30 uur tot 

22.00 uur in MFA De Ontmoeting aan de Verwachting 1 in Anna Paulowna. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

20.30 uur opening door voorzitter, burgemeester Jaap Nawijn 

20.35 – 21.00 uur Inleiding over ontwikkelingen lokale omroep door mevrouw Toos Bastiaansen van 

  Organisatie van Lokale Omroepen Nederland (OLON) 

21.00 – 21.15 uur presentatie Stichting Lokale Omroep Schagen in vergaderruimte Waddenzee 

21.15 – 21.30 uur gelegenheid tot het stellen van vragen 

21.30 – 21.45 uur presentatie Stichting RTV Noordkop in vergaderruimte Robbenoordbos 

21.45 – 22.00 uur gelegenheid tot het stellen van vragen 
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INFORMATIE BIJ BEELDVORMENDE BIJEENKOMST ZENDMACHTING 18-01-18  

 

Op 6 oktober 2017 heeft gemeente Hollands Kroon via het Commissariaat voor de Media van Stichting RTV 

Noordkop en Stichting Lokale Omroep Schagen een aanvraag voor de zendmachtiging ontvangen. 

Omdat het twee aanvragen betreft, dient het college beide partijen te stimuleren om een samenwerking aan te 

gaan zodat kan worden volstaan met 1 zendgemachtigde partij.  Per brief van 16 november 2017 zijn de 

aanvragers verzocht te onderzoeken of samenwerking tot de mogelijkheden behoort. 

Op 23 november 2017 heeft Schagen FM schriftelijk gereageerd met de mededeling dat samenwerking met 

RTV Noordkop niet aan de orde is.  

Het is nu aan de gemeenteraad om het Commissariaat voor de Media te adviseren over welke partij volgens 

haar in aanmerking komt voor de zendmachtiging. 

 

Voorwaarden Mediawet 2008 

Volgens artikel 2.61, derde lid van de Mediawet 2008 komen voor aanwijzing in aanmerking instellingen die: 

1. rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn; 

2. zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal respectievelijk lokaal 

niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de 

bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een provincie, een gemeente of een deel van de 

provincie waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om 

daarmee een publieke taak te vervullen; en 

3. volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat representatief 

is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente voorkomende maatschappelijke, 

culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen (= programma beleidsbepalend orgaan, afgekort pbo). 

 

Zowel Stichting RTV Noordkop als Stichting Lokale Omroep Schagen voldoet aan bovenstaande voorwaarden. 

De samenstelling van het pbo (punt 3) van beide partijen is bij Lokale Omroep Schagen FM groter en breder 

dan bij RTV Noordkop (zie bijlage 1). Het pbo van RTV Noordkop blijkt niet actueel. Zo staat JAR Hollands Kroon 

nog vermeld terwijl deze bij de oprichting van gemeente Hollands Kroon is opgeheven. Daarnaast is mw. K. 

Wiltenburg al twee jaar niet meer werkzaam bij Sportservice Schagen.  

 

Bereik 

Het bereik van zowel RTV Noordkop als Lokale Omroep Schagen binnen gemeente Hollands Kroon  is niet 

bekend noch voor de gemeente opvraagbaar. 
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Op twee vaste momenten in het jaar (in maart en oktober) kunnen lokale omroepen(tegen betaling) via de 

OLON1 een kijk- en luisteronderzoek laten uitvoeren om te achterhalen hoe het bereik is in het uitzendgebied. 

 

Programmering 

De wetgever wil de omroep zo veel mogelijk vrijlaten bij de invulling van zendtijd en het samenstellen van 

programma’s. Maar hij wil óók voldoende aandacht van de omroep voor het eigen verzorgingsgebied in de 

programmering garanderen. Daarvoor hanteert de wet de ICE -norm.  

Deze norm bepaalt dat ten minste vijftig procent van de toetsingstijd een informatief, cultureel of educatief 

karakter moet hebben, gericht op de eigen gemeente. Van deze vijftig procent moet vervolgens ten minste 

zestig procent een lokaal informatief of educatief karakter bezitten. 

De overige veertig procent van de ICE-tijd mag bestaan uit programma’s met een lokaal cultureel karakter.  

Het pbo stelt het media-aanbodbeleid vast en controleert in dit kader of met de programma’s wordt voldaan 

aan de ICE-norm. Met de vaststelling van het beleid zorgt het pbo er voor dat de nagestreefde doelstellingen 

worden gehaald en dat de doelgroepen worden bereikt. 

 

Overige vergelijking aanvragers: 

 RTV Noordkop Lokale Omroep Schagen 

Aantal vrijwilligers Ca. 40 Ca. 90 

betaalde medewerkers Nee Ja (enkele) 

Woonplaats voorzitter Hippolytushoef Schagen 

Woonplaats secretaris Wieringerwaard Schagen 

Radio 24-uur per dag met diverse 

programma’s 

24-uur per dag met diverse 

programma’s 

Televisie Tussen 08.00 en 10.00 uur 

(herhaling van 15.00 – 17.00 uur) 

Coproductie met LOS Den Helder. 

Dagelijks om 7 uur met iedere 2 

uur herhaling op SchagenTV 

Internet 24-uur per dag 24-uur per dag 

 

Verschillen 

 De aanvraag van RTV Noordkop is voorzien van een meerjarenbeleidsplan 2018-2023 waarin zij uiteenzet 

wat haar toekomstplannen zijn. Een meerjarenbeleidsplan ontbreekt in de aanvraag van Lokale Omroep 

Schagen. Lokale Omroep Schagen heeft college- en raadsleden uitgenodigd om haar visie te presenteren. 

Niet bekend is of hieraan gehoor gegeven is. 

                                                             
1
 Organisatie van lokale omroepen in Nederland 
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 Lokale Omroep Schagen laat via de media weten de gemeente om extra geld te vragen zodra de 

zendmachtiging is afgegeven, naar het voorbeeld van gemeente Schagen (gemeente Schagen verstrekt  

€ 62.100,-- extra naast de gelden uit het gemeentefonds van 28.766,40). Ook RTV Noordkop geeft in haar 

meerjarenbeleidsplan aan met de gemeente in gesprek te willen over de bekostiging als gevolg van het 

keurmerk voor een lokaal toereikend media-aanbod wat de Stichting Nederlandse Lokale Publieke 

Omroep ontwikkelt. 

 Doel aanvraag; Lokale Omroep Schagen wil naar het ‘noorden’ uitbreiden om aan de plannen van OLON 

(stimuleren van streekomroepen) te voldoen. RTV Noordkop wil een zo’n professioneel en betrouwbaar 

mogelijke nieuws- en informatievoorziening zijn voor Hollands Kroon en wil zich richten op het 

bevorderen van de deskundigheid van alle vrijwilligers. 

 Samenwerking; RTV Noordkop is een samenwerking aangegaan met de lokale omroep van Den Helder. 

Van een samenwerking tussen Lokale Omroep Schagen en de lokale omroepen van Hollands Kroon en Den 

Helder lijkt vooralsnog geen sprake. 

 

Conclusie 

 Beide partijen voldoen aan de wettelijke voorwaarden. Het Commissariaat voor de Media ziet er op toe 

dat de instellingen (blijven) voldoen aan de mediawettelijke voorschriften. Deze voorschriften zijn gericht 

op de verankering van de instelling in de gemeente, non-commercialiteit en financiële integriteit. 

 Voor wat betreft de programmering heeft de gemeente geen zeggenschap over de inhoud hiervan. Het 

pbo stelt het media-aanbodbeleid vast en controleert dit. 

 In de begroting 2018 is geen rekening gehouden met eventueel extra budget voor de lokale omroep. Tot 

nog toe hanteert gemeente Hollands Kroon als uitgangspunt het vastgestelde subsidieplafond (de 

rijksuitkering in het gemeentefonds, ca. 1,30 per huishouden) als bijdrage aan de lokale omroep.  

In 2017 betrof dit een bedrag van € 26.000,--. 
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Bijlage 1 

 

 RTV Noordkop Lokale Omroep Schagen 

Vluchtelingen- en 

vrijwilligerswerk 

Stichting Present HK 

Mw. A. Kempeneers 

 

Jongeren JAR HK 

Dhr. J. Komen 

 

Kerkgenootschappen Stichting Oecumenisch Centrum 

Michaelskerk Oosterland 

Dhr. J. Visser 

Raad van Kerken Schagen 

Dhr. A. Rodenburg 

Kunst en Cultuur Stichting Kunst en Cultuur Anna 

Paulowna 

Mw. H. van der Winden 

Kunst en Cultuur Adviesraad Schagen 

Mw. L. Rienks 

Maatschappelijke Zorg 

en Welzijn 

Gehandicapten Platform HK 

Dhr. G. v/d Heuvel 

Samenwerkende bonden voor ouderen 

Dhr. J. Spruijt 

Onderwijs en Educatie RSG Wiringherlant 

Dhr. A. van der Molen 

ROC Kop van NH 

Mw. A. van Eekeren 

Ouderen LSBO HK 

Mw. G. de Kruijf 

Zie zorg en welzijn 

Sport en Recreatie Sportservice Schagen e.o. 

Mw. K. Wiltenburg 

Sportservice Schagen e.o. 

Mw. E. Schouten 

Sportadviesraad Schagen 

Dhr. H. van Ketel 

Regio VVV Top van Holland 

Mw. M. Groot 

Werkgroep Recreatie en Toerisma HK 

Mw. S. Munster 

Werkgevers Industriegroep Molenveld 

Dhr. D. den Hollander 

Ondernemers Federatie Schagen 

Dhr. H. Bouterse 

Ondernemers Federatie HK 

Mw. M. Idema 

Werknemers CNV 

Dhr. M.J. Jens 
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Etnische en culturele 

minderheden 

 CJV Hulpprojecten 

Dhr. W. Kramer 

Agrarisch  LTO HK 

Dhr. W. Mostert 

Persoonlijke titel  Mw. M. Verloop 

 

 


