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Advies gemeenteraad aan Commissariaat voor de Media inzake representativiteit Schagen FM 

 

 

 

 

Publiekssamenvatting 
De zendmachtiging in de gemeente Hollands Kroon loopt begin 2018 af. Per gemeente kan maar één 

lokale omroep worden aangewezen. In Hollands Kroon is een bijzondere situatie ontstaan doordat er 

twee licentieaanvragers voor de komende periode zijn: RTV Noordkop en Schagen FM. Voordat het 

Commissariaat voor de Media (CvdM) een beslissing neemt over de toewijzing In Hollands Kroon, 

dient de gemeenteraad van Schagen aan te geven of hij bezwaar heeft tegen de aanvraag van 

Schagen FM in Hollands Kroon.  

 

 

Gevraagde besluit 
Het Commissariaat voor de Media het navolgende advies te geven: 
1. het verzoek tot zendmachtiging van Schagen FM voldoet aan de vereisten van de Mediawet 

(artikel 2.61, tweede lid); 
2. de zendmachtiging in Hollands Kroon voor de komende vijf jaar aan Schagen FM te gunnen,  

waarbij de volgende voorwaarden gelden: 
a. de kwaliteit van het aanbod en dienstverlening in de gemeente Schagen komt niet in 

het gedrang; 
b. passend is in de ontwikkeling om te komen tot een streekomroep; 
c. de gemeente Hollands Kroon de financieringssytematiek van de gemeente Schagen 

volgt. 

 

Aanleiding 
Op 21 september 2017 heeft de Stichting Lokale Omroep Schagen (hierna: Schagen FM) het 
Commissariaat voor de Media (hierna: CvdM) verzocht om een aanwijzing als lokale publieke media-
instelling in de gemeente Hollands Kroon. Daaropvolgend heeft de Stichting RTV Noordkop op 26 
september jongstleden een aanvraag ingediend om eveneens daartoe aangewezen te worden. 
Het CvdM heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon verzocht om advies uit te brengen 
aan het Commissariaat over de aanvragen van zowel Schagen FM als RTV Noordkop. 
Omdat Schagen FM vanaf 6 augustus 2016 is aangewezen voor de gemeente Schagen en deze 
aanvraag voor gebiedsuitbreiding met de gemeente Hollands Kroon ook gevolgen heeft voor onze 
gemeente is de Schager gemeenteraad verzocht ook advies uit te brengen over de aanvraag van 
Schagen FM. Het CvdM heeft de gemeenten Hollands Kroon en Schagen uitstel verleend voor 
indiening van het advies tot 1 maart  2018.  
 

Belang 
Op grond van artikel 2.61, derde lid van de Mediawet 2008  kan het CvdM een lokale media-instelling 
slechts als zodanig aanwijzen, nadat de betrokken gemeentera(a)d(en) advies heeft/hebben uitge-
bracht over de vraag of de instelling(en) voldoet/voldoen aan de eisen van artikel 2.61, tweede lid 
van de Mediawet. 
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Centrale vraag 
Is het verkrijgen van een zendmachtiging voor Schagen FM in Hollands Kroon passend in de 
ontwikkeling om te komen tot een streekomroep en wordt de dienstverlening aan de inwoners 
hierdoor versterkt? 

 

Maatschappelijk resultaat 
Door het verkrijgen van een zendmachtiging in Hollands Kroon wordt Schagen FM in staat gesteld de 
dienstverlening aan de inwoners te vergroten. 
 

Kader 
• Mediawet 2008. 

 

Argumentatie 

• Schagen FM: 
- voldoet aan de vereisten van de Mediawet (artikel 2.61,tweede lid); 
- vertoont een grotere diversiteit voor wat betreft de samenstelling van het 
programmabepalend orgaan; 
- geeft de zekerheid van een betere invulling van het lokaal toereikend media-aanbod.  

• Door het verzoek van een zendmachtiging van Schagen FM in Hollands Kroon te 
ondersteunen liggen er kansen om de ontwikkeling om te komen tot een streekomroep te 
versnellen. 

 
Wij hebben geen bezwaar richting het CvdM voor de toewijzing van de zendmachtiging in Hollands 
Kroon voor Schagen FM. Voorwaarde die wij hieraan verbinden is, dat de huidige dienstverlening aan 
de inwoners van Schagen niet in het gedrang komt. 
 

Maatschappelijk draagvlak 

De Kunst- en Cultuur Adviesraad Schagen adviseert positief over de uitbreiding van het werkgebied 

van Schagen FM met de gemeente Hollands Kroon onder voorwaarde dat wordt voldaan aan de 

bestaansvoorwaarde om deze taak uit te voeren. Dit betekent dat gemeente Hollands Kroon evenals 

de gemeente Schagen een evenredige en aanzienlijke bijdrage levert aan de begroting van de 

lokale omroep die dan in beide gemeenten actief is. 

 

Financiële consequenties 
Vanaf 2010 hebben gemeenten een zorgplicht voor de bekostiging van de lokale publieke media- 
instellingen. De wet schrijft voor dat de bekostiging door de gemeente op zodanige wijze dient te 
geschieden dat in een toereikend media-aanbod kan worden voorzien.  
Het rijk stort in het Gemeentefonds een bedrag € 1.20 per wooneenheid (w.e.). Dit bedrag wordt 
doorgesluisd naar de omroep die de zendmachtiging heeft. Voor Schagen betekent dit ongeveer       
€ 23.972 op jaarbasis. Daarnaast wordt nog een aanvullende bijdrage van € 61.710 aan Schagen FM 
verleend, in totaal derhalve € 85.682. Schagen FM ontvangt dus € 4,29 per w.e. (€ 85.682/19.977 w.e.).  
De gemeente Hollands Kroon daarentegen hanteert een bedrag van € 1,30 per w.e., hetgeen 
neerkomt op € 26.000. Hollands Kroon verstrekt geen aanvullende bijdrage aan RTV Noordkop.  
Mocht Schagen FM de zendmachtiging toegewezen krijgen, dan zullen nadere afspraken over 
gelijkmatige invulling van de financiën over beide gemeenten dienen te worden gemaakt.  
Tenslotte zij - met het oog op de ontwikkeling van een streekomroep – nog opgemerkt, dat de 
gemeente Den Helder voor 2018 de bijdrage aan de Lokale Omroep Stichting  Den Helder  
heeft verhoogd van € 60.000 naar € 90.000. Dit komt neer op een bedrag van € 3,40 per w.e.  
(= € 90.000/26484 w.e.). 

 

 

Communicatie van het besluit 
De gemeente Schagen zal het CvdM en de gemeente Hollands Kroon - na besluitvorming in de 
gemeenteraad op 20 februari a.s. - informeren over het raadsbesluit.  
Het CvdM neemt binnen vier weken na het advies van de gemeenteraad een besluit over de zend-
machtiging. Ook worden de betrokken besturen van RTV Noordkop en Schagen FM geïnformeerd. 
 

Realisatie van het besluit 
Het CvdM besluit over de aanwijzing en kan het advies van de gemeenteraad naast zich neerleggen.  
Verder geeft het CvdM in de regels aan: ‘Mocht de gemeenteraad zich niet uitlaten over welke 
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aanvrager de functie van lokale publieke media-instelling het beste kan uitoefenen, en dus niet 
(aanvullend) adviseren, dan wijst het Commissariaat de lokale publieke media-instelling aan die al is 
aangewezen voor de gemeente’ 

De “niet gegunde” lokale omroep kan bezwaar maken tegen het besluit van het Commissariaat. 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

1. Aanvraag SLOS dd. 5 oktober 2017, kenmerk: 17.06155;  

2. Reactie SLOS dd. 23 november 2017 aan de gemeente Hollands Kroon, kenmerk:  

3. Beleidsplan SLOS/Schagen FM als lokale publieke media-instelling in Schagen en Hollands Kroon dd.  

    December 2017, kenmerk: 18.025061: 

4. Aanvraag RTV Noordkop dd. 5 oktober 2017; 

5. Reactie RTV Noordkop dd. 23 November 2017, kenmerk: 18.025042; 

6. Presentatie Stichting RTV Noordkop tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst in Hollands Kroon  

    op 9 januari 2018, kenmerk:18.024737; 

7. Uitnodiging gemeente Hollands Kroon voor de beeldvormende raadsbijeenkomst dd. 9 januari  

   2018, kenmerk:18.024732; 

8. Presentatie door mevrouw T. Bastiaanse van de NLPO tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst  

    In Hollands Kroon op 9 januari 2018, kenmerk: 18.024677;              

9. Advies van de Kunst- en Cultuur Adviesraad Schagen (KCARS) dd. 9 januari 2018, kenmerk:    

    18.023946). 

10. Achtergrond informatie. 

 

 

 

 


