
                                                                                                                                                        
 

 
 
 

Gemeente Hollands Kroon 
 t.a.v. burgemeester J.R.A. Nawijn 

post@hollandskroon.nl 
 
 

Datum: 23 november 2017  
Kenmerk: 2017-11-23 Aanvraag zendmachtiging brief Hollands Kroon 

Onderwerp: Aanvraag zendmachtiging Hollands Kroon 
 
 
Geachte heer Nawijn, 
 
 
Vandaag ontvingen wij uw brief naar aanleiding van onze aanvraag voor aanwijzing als lokale publieke media instelling 
voor de gemeente Hollands Kroon. in deze brief vraagt u ons in gesprek te gaan met RTV Noordkop om te onderzoeken 
of er een basis is voor een vruchtbare en duurzame relatie binnen één lokale omroep.  
 
Schagen FM heeft al in 2009 initiatief genomen om met de lokale omroepen in de kop van Noord-Holland te komen tot 
een samenwerking. Er hebben vele gesprekken plaatsgevonden, maar helaas hebben onze inspanningen niet geleid tot 
enig resultaat.  
 
Twee jaar geleden, in november 2015, hebben wij u per brief (zie bijlage I) al op de hoogte gesteld van de 
ontwikkelingen; het eenzijdig opzeggen van de samenwerking in combinatie met gebeurtenissen uit het verleden hadden 
tot een vertrouwensbreuk geleid. De afgelopen twee jaar hebben wij meerdere malen om een gesprek gevraagd bij RTV 
Noordkop om het vertrouwen te herstellen. RTV Noordkop wenste hier niet op in te gaan. (zie bijlage II).  
 
Voor Schagen FM heeft dit betekend dat er geen basis is voor een vruchtbare en duurzame relatie met RTV Noordkop. 
Schagen FM blijft echter wel groot voorstander van één sterke lokale omroep in de kop van Noord-Holland. Daarom 
hebben wij besloten zelfstandig de aanvraag bij uw gemeente te doen.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Namens het bestuur 
De heer P. Visser 
Secretaris 
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