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Voorstelnummer : 02-005 
Raadsvergadering : 2 februari 2012 
Naam opsteller : J.E. van Woezik 
Informatie op te vragen bij :  
Portefeuillehouders :  
 
Onderwerp: Regionale Programmaraad Noord-Holland 
 
Aan de raad, 

 

 
Beslispunt:  In te stemmen met de per 1 juni 2010 ingestelde Regionale Programmaraad Noord-

Holland, inclusief de Statuten en de financiële consequenties.  
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 
Vorming Regionale Programmaraad Noord-Holland 
 
In 2008 hebben de kabelexploitanten Casema, Multikabel en @Home Kabelexploitant hun 
krachten gebundeld in een nieuw bedrijf. Sinds 16 mei 2008 werken zij onder de naam ZIGGO.  
Binnen het verzorgingsgebied van de 3 kabelexploitanten zijn op het moment van de fusie, 28 
programmaraden actief. (Oud-Casemagebied: 18 programmaraden; Oud-Multikabelgebied: 1 
programmaraad en Oud-@Homegebied: 9 programmaraden). In een brief van 21 januari 2009, 
verzonden aan de 37 gemeenten in het verzorgingsgebied heeft ZIGGO aangegeven dat zij streeft 
naar uniformering van samenwerking met de programmaraden binnen haar verzorgingsgebied. 
Een logische clustering van de programmaraden ligt dan voor de hand. Het streven is het aantal 
van 28 afzonderlijke/plaatselijke programmaraden te reduceren naar 11 regionale raden landelijk in 
2009. 
 
In deze brief heeft ZIGGO de 37 gemeenten in haar verzorgingsgebied gevraagd mee te werken 
aan de vorming van 1 regionale programmaraad. Een tweede reden om het aantal 
programmaraden te reduceren is, dat deze 37 gemeenten gezamenlijk een gekoppeld netwerk 
omvatten en feitelijk daardoor als 1 omroepnetwerk functioneert. In de Mediawet 2008 (artikel 6.17, 
lid 2) is daarover vastgelegd, dat voor een gekoppeld netwerk, 1 (regionale) programmaraad wordt 
ingesteld. Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraden gezamenlijk. Hieruit kan geconcludeerd 
worden, dat het instellen van de regionale programmaraad op grond van de Mediawet 2008 (art. 
6.17) een verplichting is voor de gemeenten.  
 
Noord-Holland 
Voor Noord-Holland betekent dit, dat er 1 Regionale programmaraad Noord-Holland wordt 
ingesteld. Hierover heeft op verschillende niveaus overleg plaatsgevonden. Op basis van dit 
overleg hebben de volgende  programmaraden besloten de wens tot fusie te ondersteunen: 

• Programmaraad Multikabel (inclusief programmaraad Haarlemmermeer e.o.; 
• Programmaraad IJmond Noord (voormalig Casema; 
• Programmaraad Amstelveen (voormalig Casema) 
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Uit deze fusie wordt de Regionale Programmaraad Noord-Holland gevormd met circa 440.000 
abonnees. De Regionale Programmaraad Noord-Holland adviseert kabelexploitant Ziggo over het 
basispakket.  
 
Bij de besprekingen heeft de Vereniging van Noordhollandse Gemeenten een belangrijke adviesrol 
vervuld. Dit blijkt uit de correspondentie die van deze Vereniging is ontvangen. 
 
Besluit gemeenteraden 
De uiteindelijke beslissing of deze Regionale Programmaraad wordt gevormd, is formeel de 
bevoegdheid van alle 37 gemeenteraden in het werkgebied van de regionale programmaraad. 
Het werkgebied is onderverdeeld in zes subregio’s.De gemeente Bergen behoort tot de subregio 
Kennemerland, samen met de gemeenten: Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, 
Castricum en Schermer. 
Deze subregio is ook verantwoordelijk voor de benoeming van 3 vertegenwoordigers in het 
Algemeen bestuur van de Programmaraad. Het bestuur heeft 15 leden, inclusief het dagelijks 
bestuur. 
 
Regionale programmaraad per 1 juni 2010 
De Regionale Programmaraad Noord-Holland is per 1 juni 2010 ontstaan. Op het moment van de 
fusie waren 31 gemeenteraden akkoord gegaan met het fusieplan. De score van 84% (akkoord) 
was een goede basis voor de vorming van de Regionale Programmaraad.  
Op het moment van de fusie had de gemeente Bergen als één van de laatste zes gemeenten nog 
géén besluit genomen. 
 
De gemeenteraad van Bergen, moet op grond van de Mediawet (art. 6.17) formeel nog een besluit 
over de inmiddels gevormde Regionale Programmaraad Noord-Holland, inclusief de Statuten en 
de financiële consequenties. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Door positief te besluiten op de instelling van de Programmaraad Noord-Holland, zoals verzocht 
door de kabelexploitant ZIGGO: 

• neemt de gemeente deel aan de regionale Programmaraad samen met de regiogemeenten 
in de subregio;  

• deelt de gemeente in de kosten van de Regionale programmaraad op basis van het aantal 
huisaansluitingen;  

• benoemt de gemeente samen met de overige 37 gemeenten in de regio de leden van de 
Programmaraad.  

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
Op dit moment functioneert in de regio de Regionale Programmaraad Noord-Holland. De 
gemeenteraad van Bergen moet daarover formeel nog een besluit nemen.  
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De Regionale Programmaraad Noord-Holland, kabelexploitant ZIGGO, Vereniging voor 
Noordhollandse Gemeenten.  
 
a. Burgerparticipatie    
Niet van toepassing 
 
b. Externe communicatie   
Toezending raadsbesluit ter informatie naar betrokkenen : Regionale Programmaraad Noord-
Holland, in afschrift naar Vereniging van Noordhollandse Gemeenten en kabelexploitant ZIGGO. 
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c. Externe overleg gevoerd met      
Vereniging Noordhollandse Gemeenten 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Er zijn geen andere mogelijkheden om het doel te bereiken. 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 

Na besluitvorming gemeenteraad worden de Regionale Programmaraad Noord-Holland, 
Kabelexploitant Ziggo en de Vereniging van Noordhollandse Gemeenten van dit besluit op de 
hoogte gebracht. 

 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De Mediawet heeft als uitgangspunt dat programmaraden door kabelexploitanten en gemeenten 
gezamenlijk worden gefinancierd. Er wordt uitgegaan van een begroting van € 15.000 per jaar. 
Voor de Regionale Programmaraad Noord-Holland betekent dat het volgende: 

a. ZIGGO stelt € 5000 per jaar ter beschikking; 
b. De rest van de benodigde fondsen (circa € 10.000) worden ten laste gebracht van 

de deelnemende gemeenten, gebaseerd op het aantal aansluitingen per 
deelnemende gemeente. Dat betekent concreet: € 0,025 per aansluiting per jaar. 
Voor de gemeente Bergen komt dit in 2011 neer op: 15.306 aansluitingen x € 0,025 
= €  385,--.  

De financiële consequenties voor 2011 en de komende jaren worden verwerkt via programma 2, 
FCL 65802100. Hier is budget gereserveerd ten behoeve van  (lokale) radio en tv. 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Kabelexploitant ZIGGO heeft de 37 gemeenten in haar verzorgingsgebied gevraagd mee te 
werken aan de vorming van 1 regionale programmaraad. Een reden om het aantal programmaraad 
te reduceren is, dat deze 37 gemeenten gezamenlijk een gekoppeld netwerk omvatten en feitelijk 
daardoor als 1 omroepnetwerk functioneert..  
 
In de Mediawet 2008 (artikel 6.17, lid 2) is daarover vastgelegd, dat voor een gekoppeld netwerk  1 
(regionale) programmaraad wordt ingesteld. Dit is een bevoegdheid van de onderscheidene 
gemeenteraden gezamenlijk. Hieruit kan geconcludeerd worden, dat het instellen van de regionale 
programmaraad op grond van de Mediawet 2008 (art. 6.17) een verplichting inhoudt voor de 
gemeenten.  
 
Bijlagen:  

• Brief d.d. 21 januari 2009 ZIGGO: overzicht programmaraden; 
• Brief d.d. 27 april 2009 Vereniging van Noordhollandse gemeenten (VNHG): samenwerking 

programmaraden; 
• Brief d.d. 1 december 2009 VNHG: Samenwerking Programmaraden; 
• Brief d.d. 29 oktober 2010 VNHG: Stand van zaken vorming nieuwe Programmaraad; 
• Brief d.d. 17 mei 2011 Regionale Programmaraad Noord-Holland: Jaarverslag 2010, 

Statuten en Huishoudelijk Reglement; 
• Informatie Regionale Programmaraad (website: www.programmaraadnoordholland.nl) 

 
 
Bergen, 20 december 2011 
 
College van Bergen 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris   burgemeester 

http://www.programmaraadnoordholland.nl/�

	 neemt de gemeente deel aan de regionale Programmaraad samen met de regiogemeenten in de subregio;
	 deelt de gemeente in de kosten van de Regionale programmaraad op basis van het aantal huisaansluitingen;
	 benoemt de gemeente samen met de overige 37 gemeenten in de regio de leden van de Programmaraad.

