
 
 
 
 
Regionaal overleg Holland Centraal / Unity FM 
11 november 2010, Voorhout 
 

  
Op 11 november vorig jaar hebben de ambtenaren van Hillegom, Leiden, Zoeterwoude en Teylingen  
gesproken over Holland Centraal / Unity FM en de verplichte bekostiging van de lokale media-
instelling. Hieronder volgt een kort verslag.  
 
Wat is het beleid van de gemeenten ten aanzien van de lokale media-instelling? 
Voor alle gemeenten is van toepassing dat de representativiteitsverklaring voor Holland Centraal / 
Unity FM geldt tot en met oktober 2012.  
In 2012 moeten de gemeenteraden opnieuw besluiten over de aanwijzing van een lokale media-
instelling. 
De gemeenten kunnen elkaar versterken, wanneer zij ten aanzien van de besluitvorming over de 
lokale media-instelling gelijk optrekken. 
 
Welke ervaringen hebben de gemeenten met de lokale omroep? 
De gemeenten vragen aan Holland Centraal / Unity FM in een apart overleg (medio 2011) de stand 
van zaken toe te lichten m.b.t. de realisatie van de door hen beloofde resultaten. Hiervoor zullen de 
media-wethouders, de media- ambtenaren en Holland Centraal /Unity FM uitgenodigd worden. Na het 
volgende overleg zullen we Holland Centraal Unity FM vragen een bijeenkomst te organiseren. 
 
Welke wensen hebben de gemeenten en hoe passen deze binnen de Mediawet? 
Hoe dwingend is de Mediawet en zijn gemeenten verplicht om een lokale media-instelling in te 
stellen? Welke keuze heeft een gemeente ? Wanneer een gemeente niet overgaat tot het 
representatief verklaren van een lokale media-instelling, dan is deze ook niet verplicht om aan de 
zorgplicht te voldoen. 
Gemeenten en lokale media-instellingen kunnen ook gebruikmaken van andere media, zoals internet. 
De zorgplicht kan dan bijvoorbeeld plaatsmaken voor subsidieverlening.  
 
Kunnen de bij Holland Rijnland aangesloten gemeenten elkaar versterken? 
De gemeenten zijn van mening dat het zinvol is om een paar keer per jaar bij elkaar te komen en 
elkaar op de hoogte te houden van de plannen en de bestuursontwikkelingen rondom de lokale 
media-instelling.  
De bestaande beleidsstukken van de gemeenten hierover worden aan elkaar toegestuurd. 
 
Volgende bijeenkomst 
Voor de volgende bijeenkomst eind april wordt het Commissariaat voor de Media uitgenodigd.  
 
Mogelijke vragen aan het Commissariaat zijn: 

- hoe bepaalt het Commissariaat of Holland Centraal / Unity FM voldoet aan de ICE norm ? 
- wat is de visie van het commissariaat op de voor- en nadelen van een regionale / lokale 

media-instelling ? 
- is een gemeente verplicht tot het aanwijzen van een lokale media-instelling ? 
- wat zijn de gevolgen van het niet aanwijzen van een lokale media-instelling ? 
- welke media alternatieven zijn er, wat zijn daarvan de voor- en nadelen ? 
- hoe moeten gemeenten zich voorbereiden op de volgende representativiteitesverklaring 

(bijvoorbeeld: waar moeten gemeenten op letten wanneer andere omroepinitiatieven in 
aanmerking willen komen voor de representativiteitsverklaring ?) 

 

  

  
 


