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Tijdens de raadsvergadering van 6 februari aanstaande wordt u gevraagd een voorkeurspartij 

voor te dragen voor de zendtijdtoewijzing streekomroep West-Friesland 2023-2027. 

 

Gezien de regionale ontwikkelingen rondom de zendtijdtoewijzing, verzoekt het college de raad 

om het huidige voorstel over de zendtijdtoewijzing van de raadsagenda te halen en uitstel aan te 

vragen bij het Commissariaat voor de Media. 

 

Ter introductie 

De gemeenteraden van de zeven Westfriese gemeenten moeten vóór 3 maart 2023 een advies 

(voorkeurspartij) via een raadsbesluit doorgeven aan het Commissariaat voor de Media. Het 

Commissariaat beoordeelt de adviezen van de zeven gemeenteraden in West-Friesland en neemt 

het besluit aan wie de zendtijd wordt toegewezen.  

 

De colleges van de zes Westfriese gemeenten stellen allen Radio Bontekoe voor als 

voorkeurspartij voor de zendtijdtoewijzing streekomroep West-Friesland 2023-2027. Gemeente 

Hoorn geeft de voorkeur aan Stichting van Hoorn Zeggen.  

 

Ontwikkelingen in de regio 

Tijdens de commissievergadering van 17 januari in gemeente Hoorn, heeft de wethouder een 

toezegging gedaan om zich in te spannen om de samenwerking tussen aanvragers te verkennen. 

Dit heeft geresulteerd in gesprekken met en tussen de vier aanvragers (Radio Bontekoe, 

OnsWestfriesland, WEEFF en Stichting van Hoorn Zeggen). Radio Bontekoe en OnsWestfriesland 

staan open voor samenwerking maar nog niet voor een fusie. Van Hoorn Zeggen en WEEFF 

hebben fusieplannen aangekondigd. Dit heeft gevolgen voor het proces in de hele regio. 

 

Optie tot uitstel 

Het Commissariaat van de Media geeft aan dat ze in beginsel voor alle zeven betrokken 

gemeenten gelijktijdig een besluit neemt met betrekking tot de ingediende aanvragen. Op basis 

van artikel 2.63 van de Mediawet, waarin het college wordt aangespoord het samengaan van 

aanvragers te bevorderen, mag door de gemeenteraad bij het Commissariaat voor de Media 

uitstel worden aangevraagd.  

Het college van gemeente Hoorn stelt de raad voor om uitstel aan te vragen zodat WEEFF en 

Stichting van Hoorn Zeggen de kans krijgen om de fusie te realiseren en daarmee het aantal 

aanvragers te verminderen.  

 

Naar aanleiding van de fusieplannen van WEEFF en Stichting van Hoorn Zeggen is bij de andere 

Westfriese gemeenten ook een discussie ontstaan over mogelijk uitstel. Nu door de voorgenomen 

fusie tussen WEEFF en Stichting Van Hoorn Zeggen een nieuwe partij in beeld komt, is de wens 
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om opnieuw naar de plannen van de verschillende aanvragers te kijken. Het biedt mogelijk een 

kans om alsnog tot een gezamenlijke streekomroep te komen. 

Het college van burgemeester en wethouders van Koggenland verzoekt de gemeenteraad om het 

huidige voorstel over de zendtijdtoewijzing van de raadsagenda van 6 februari 2023 te halen en 

uitstel aan te vragen bij het Commissariaat voor de Media. 

 

Wat betekent aanvragen van uitstel voor het proces? 

Het Commissariaat van de Media geeft aan dat ze in beginsel voor alle zeven betrokken 

gemeenten gelijktijdig een besluit neemt met betrekking tot de ingediende aanvragen.  

Uitstel in een van de zeven gemeenten, leidt tot vertraging bij de andere gemeenten.  

 

De duur van het uitstel zal met het Commissariaat afgestemd moeten worden. Stichting van 

Hoorn Zeggen en WEEFF verwachten twee maanden nodig te hebben om te fuseren. Daarna 

hebben de betrokken gemeenten tijd nodig om de plannen te beoordelen, onderling af te 

stemmen en de gemeenteraden een nieuw besluit voor te leggen.  

 

Het is niet zeker hoe het vervolgproces eruit ziet. Het Commissariaat kan dat niet op voorhand 

zeggen. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Ons uitgangspunt is dat niet 

alleen de mogelijke fusiepartijen, maar ook de andere aanvragers opnieuw de kans krijgen om 

hun plannen desgewenst te herzien of aan te vullen. Er vindt een nieuwe inhoudelijke weging 

plaats, waarbij alle aanvragers dezelfde kansen krijgen en de gemeenteraad een gefundeerd 

voorkeursadvies aan het Commissariaat kan geven.  

 

Bovenstaande is voor het college voldoende reden om de raad te verzoeken het huidige voorstel 

over de zendtijdtoewijzing van de raadsagenda te halen en uitstel aan te vragen bij het 

Commissariaat voor de Media. 


