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Publiekssamenvatting:
De Lokale Omroep Stichting Den Helder (hierna: LOS) is door het Commissariaat voor de Media (hierna: 
het Commissariaat) aangewezen als de lokale publieke media-instelling voor de gemeente Den Helder. 
De huidige aanwijzingsperiode loopt van 11 juni 2018 tot 11 juni 2023. Per 1 januari 2023 is de LOS 
voornemens te fuseren met RTV Noordkop uit Hollands Kroon onder de nieuwe omroep Stichting Regio-
omroep Noordkop (hierna: Regio Noordkop). Regio Noordkop heeft bij het Commissariaat een aanvraag 
gedaan voor zowel Den Helder als Hollands Kroon om vanaf 1 januari 2023 als lokale publieke media 
instelling te worden aangewezen. Alvorens het Commissariaat een beslissing neemt over deze aanvraag, 
dienen de gemeenteraden van Den Helder en Hollands Kroon op grond van de Mediawet 2008 het 
Commissariaat te adviseren over de vraag of de media-instelling voldoet aan de eisen die deze wet stelt. 
Het college stelt de raad voor aan te geven dat de Regio Noordkop voldoet aan de eisen uit de mediawet 
2008. Deze lijn is afgestemd met het college van Hollands Kroon. 

Geadviseerd besluit
1. Vast te stellen dat de Stichting Regio-omroep Noordkop voldoet aan de eisen van de mediawet 2008;
2. Het college van Burgemeester en Wethouders op te dragen deze vaststelling, in de vorm van een 
advies, te communiceren aan het Commissariaat voor de Media.
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
Regio Noordkop heeft bij het Commissariaat een aanvraag gedaan voor zowel Den Helder als 
Hollands Kroon om vanaf 1 januari 2023 als lokale publieke media instelling te worden aangewezen. 
Alvorens het Commissariaat een beslissing neemt over deze aanvraag, dienen de gemeenteraden 
van Den Helder en Hollands Kroon op grond de Mediawet 2008 (artikel 2.61, derde lid) het 
Commissariaat te adviseren over de vraag of de media-instelling voldoet aan de eisen die deze wet 
stelt. 
 
Op basis van de Mediawet 2008 (artikel 2.61, tweede lid) komen alleen instellingen in aanmerking 
voor een aanwijzing als regionale of lokale publieke media instelling als deze voldoen aan de 
volgende eisen: 

a. Het betreft een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn;
b. De instelling stelt zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel 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
c. De instelling heeft volgens de statuten een orgaan 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.

Het college stelt de raad voor aan het Commissariaat aan te geven dat de Regio Noordkop voldoet 
aan de eisen uit de mediawet 2008. Deze lijn is afgestemd met het college van Hollands Kroon.

Doelen en resultaten
Een lokaal toereikend media aanbod voor de gemeente Den Helder.

Kaders en omstandigheden
De brief van het Commissariaat (als bijlage toegevoegd bij dit raadsvoorstel). Hierin wordt de 
gemeenteraad verzocht op grond van de Mediawet 2008 (artikel 2.61, derde lid) het Commissariaat te 
adviseren over de vraag of de media-instelling voldoet aan de eisen die deze wet stelt.

Argumenten en alternatieven
Regio Noordkop voldoet aan de specifieke eisen uit de mediawet:

 a. De Stichting Regio-omroep Noordkop is een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige 
rechtsbevoegdheid. Dit blijkt uit een uittreksel van de inschrijving bij de kamer van koophandel (het 
uittreksel is als bijlage toegevoegd bij dit raadsvoorstel).

b. Uit de statuten van de Stichting Regio-omroep Noordkop blijkt dat de omroep zich uitsluitend of 
hoofdzakelijk ten doel stelt op lokaal niveau de publieke mediaopdracht uit te voeren door het 
verzorgen van een media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften 
die in het verzorgingsgebied (Den Helder en Hollands Kroon) leven en door het verrichten van alle 
activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen. 

 c. In het programmabeleid bepalende orgaan (PBO) van de Stichting Regio-omroep Noordkop zijn 
zetels gereserveerd voor de volgende stromingen:
 
Stroming Organisatie
Vrijwilligers Wonen Welzijn Plus + Humanitas
Jongeren MEE/De Wering
Cultuur en kunst KopGroep Bibliotheken
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Sport Aquacentrum/Sportfederatie Den Helder
Werkgevers Kade 60/Koninklijke horeca (afdeling Den Helder)
Onderwijs en educatie Stichting Kopwerk + Stichting Meerwerf
Ouderen KBO
Zorg en Welzijn Het Mantelzorgcentrum
 
Er is hiermee een brede vertegenwoordiging van verschillende stromingen waarmee de basis 
geregeld is en er voldoende wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Mediawet 2008. Wel valt 
het op dat de maatschappelijke stroming een grote vertegenwoordiging heeft terwijl de culturele 
stroming en de godsdienstige/geestelijke stroming een veel beperktere vertegenwoordiging hebben. 
Regio Noordkop geeft aan nog actief op zoek te zijn naar aanvullende vertegenwoordiging op het 
thema godsdienst en minderheden. Dit wordt zeker wenselijk geacht om tot een goede representatie 
van de stromingen binnen onze gemeente te komen. In het bestuurlijk overleg met de Regio Noordkop 
zullen wij dit dan ook meenemen als aandachtspunt. 

Bestuurlijke vernieuwing
Bestuurlijke vernieuwing is niet van toepassing. 

Duurzaamheid
Duurzaamheid is niet van toepassing. 

Financiële consequenties
Er zijn geen financiële consequenties. De gemeentelijke subsidie aan de lokale publieke media 
instelling staat los van de communicatie met het Commissariaat omtrent de eisen uit de Mediawet 
2008. 

Uitvoering en planning
Na besluitvorming zal het college het Commissariaat per brief informeren. 

Communicatie
Er is geen aanvullende communicatie nodig aangezien dit een procedurele stap richting het 
Commissariaat betreft. 

Den Helder, 8 november 2022

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
J.A. (Jan) de Boer MSc.

secretaris
K. (Koen) van Veen
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d.

Besluit nummer 2022-053169

Onderwerp Voorstel met betrekking tot advies inzake aanwijzingsprocedure lokale 
publieke media-instelling Stichting Regio-omroep Noordkop

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 8 
november 2022,

besluit:

1. Vast te stellen dat de Stichting Regio-omroep Noordkop voldoet aan de eisen van de mediawet 
2008;

2. Het college van Burgemeester en Wethouders op te dragen deze vaststelling, in de vorm van een 
advies, te communiceren aan het Commissariaat voor de Media.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 


