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Geachte leden van de raad,
Van de Stichting Radio Langedijk Compleet FM heeft u een uitnodiging ontvangen voor een
informatieavond op maandag 4 november a.s. Bij deze uitnodiging is een bijlage gevoegd met als
onderwerp ‘licentieaanvraag Compleet FM en streekomroep’.
Naar aanleiding van genoemde uitnodiging willen wij u van het volgende in kennis stellen.
1. Afloop en nieuwe periode aanwijzing zendgemachtigde lokale publieke media-instelling.
Op 25 juli 2020 eindigt de huidige periode van vijf jaar waarvoor Stichting Radio Compleet FM door
het Commissariaat voor de Media is aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de
gemeente Langedijk.
Partijen, dus ook andere dan de huidige lokale omroep, die in aanmerking willen komen voor een
aanwijzing (= zendvergunning) in de gemeente Langedijk na 25 juli 2020 dienen hiertoe voor 25
januari 2020 een aanvraag in te dienen bij het Commissariaat voor de Media.
Indien door een partij een aanvraag is ingediend, wordt de raad door het Commissariaat voor de
Media verzocht een advies uit te brengen over de representativiteit van het programma
beleidsbepalende orgaan (PBO) van deze partij. Het PBO is samengesteld uit vertegenwoordigers
van in de gemeente aanwezige maatschappelijke geledingen.
Indien door meer dan een partij een aanvraag is ingediend, dient ons college allereerst te
onderzoeken of samenwerking tussen deze partijen mogelijk is. Afhankelijk van de uitkomst van dit
onderzoek zal de raad over de representativiteit van een of meer PBO’s van de betreffende partijen
een advies moeten uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media. Op basis van dit advies wijst
het Commissariaat de partij aan die na 25 juli 2020 kan fungeren als lokale publieke media-instelling
voor de gemeente Langedijk.
2. Vorming streekomroepen.
Door de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) en de Vereniging Nederlandse
Gemeenten is geconstateerd dat de lokale omroepen over onvoldoende financiële middelen
beschikken om zich in het veranderende mediaveld naar behoren aan hun taken te kunnen voldoen.

Vorming van streekomroepen wordt daarom als wenselijk alternatief beschouwd. Door de NLPO is
Nederland daarom in ca. 80 regio’s verdeeld. In de regio Alkmaar wordt momenteel onder de lokale
omroepen en de colleges een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van een streekomroep. De
uitkomst van dit onderzoek kan van betekenis zijn voor de huidige positie van de betrokken lokale
omroepen, waaronder die van onze gemeente. Naar verwachting zijn eind van dit jaar, begin volgend
jaar de resultaten van het onderzoek bekend. Op basis van deze resultaten kan dan het vervolg
worden bepaald.
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