
Hoe zit het eigenlijk met de lokale (radio)omroepen in West-Friesland? 

Landelijke publieke omroepen worden door de overheid aangemoedigd om 
(vrijwillig/verplicht) met soortgelijke omroepen te fuseren. Stok achter de deur is de dreiging 
van extra financiële korting bovenop de toch al op de omroep toegepaste vermindering van 
subsidiebedragen. Diverse landelijke omroepen zijn daarom tot fusie overgegaan, t.w. AVRO-
TROS, NCRV-KRO, VARA-BNN en RVU-Teleac-NPS zijn verenigd in NTR. 
 
Lokale publieke omroepen vallen niet rechtstreeks onder de landelijke overheid, maar onder 
de Organisatie voor Lokale Omroepen in Nederland, kortweg OLON. In navolging van de 
landelijke overheid streeft deze organisatie ook naar schaalvergroting van omroepen door 
middel van fusies. De OLON is van menig dat kleine lokale omroepen geen bestaansrecht 
meer hebben. Deze visie is vooral ingegeven vanwege de slechte financiële situatie waarin 
veel kleine lokale omroepen verkeren. De Hoornse lokale omroep ontving jarenlang van de 
gemeente een aanvullend subsidiebedrag bovenop het wettelijk vereiste minimum. Dit 
ruimhartige financiële subsidiebeleid van de gemeente Hoorn m.b.t. de lokale omroep, is 
vergeleken met lokale omroepen elders in het land eerder uitzondering dan regel. Aan lokale 
publieke omroepen is daarom door de OLON het advies gegeven om te fuseren met andere 
lokale omroepen uit de regio om daarmee één streekomroep te gaan vormen. Bijkomende 
argumentatie is dat door de schaalvergroting niet alleen meer financiële armslag ontstaat, 
maar ook een kwaliteitsslag kan worden gemaakt door de ruimere 
mogelijkheden. Uiteindelijk wil men landelijk van 275 lokale publieke omroepen naar 62 
publieke streekomroepen. 
 
Een publieke lokale- of streekomroep kan pas een zendvergunning (voor 5 jaar) krijgen als de 
gemeente(n) binnen het zendgebied, de omroep officieel heeft aangewezen als 
zendgemachtigde. Dit is meestal een hamerstuk in de gemeenteraad. Na een gezamenlijke 
lobby campagne bij West-Friese gemeenten door Radio Hoorn, Radio Enkhuizen en het 
inmiddels uit beeld geraakte Medemblik FM, heeft in 2015 een meerderheid daarvan hun 
vertrouwen uitgesproken in de plannen van deze omroepen om op te gaan in een 
streekomroep voor geheel West-Friesland. Nadat ook de gemeenteraden van Hoorn en 
Enkhuizen, praktisch routinematig, Radio Hoorn en RTV Enkhuizen wederom hadden 
aangewezen als dè zendgemachtigden van de gemeente, was de weg voor deze omroepen 
vrij om te komen tot één streekomroep met een nieuwe naam op een nieuwe FM 
frequentie. De frequenties en de stationsnaam van de stadszenders 'Radio Hoorn' en 'RTV 
Enkhuizen' zouden verdwijnen.    
Omdat er slechts plaats is voor één publieke streekomroep stopte de gemeentelijke subsidie 
voor RTV-Westfriesland en moest deze al jaren bestaande zeer goed beluisterde 
streekzender die radio-uitzendingen verzorgde onder de naam MIX724, noodgedwongen het 
veld ruimen. Deze zender staakte gedesillusioneerd de uitzendingen via haar FM frequentie 
in september 2015. 
 
In een persbericht van juni 2016 hebben RTV Hoorn (ook wel Radio Hoorn genoemd), RTV 
Enkhuizen en de daarvoor al opgerichte Streekomroep West-Friesland, bekendgemaakt te 
hebben besloten hun bestaande samenwerking definitief verder uit te bouwen om te komen 
tot één streekomroep voor Westfriesland. Volgens Radio Bontekoe betekende dit een 
hernieuwde aankondiging dat de stadszenders Radio Hoorn en RTV Enkhuizen zullen 



verdwijnen om plaats te maken voor één streekzender met een nieuwe naam, waarop 
gezamenlijke radioprogramma's bestemd voor geheel West-Friesland worden uitgezonden. 
Op 8 augustus 2017 (2,5 jaar na de aankondiging) laat Weeff in een persbericht weten 
dat Radio Enkhuizen (Stichting Lokale Omroep Oostelijk West-Friesland), RTV Hoorn 
(Stichting Lokale Omroep Hoorn) gefuseerd zijn met omroep Weeff. Deze omroepen zullen 
als 1 omroep verder gaan.  
 
Uitvoering van de beleidsvisie van de OLON in West-Friesland leidt tot vermindering van het 
lokale media aanbod. De streekomroep RTV Westfriesland (Mix724) moest het veld 
ruimen en als de plannen van Radio Hoorn en RTV Enkhuizen onverkort doorgaan, zullen ook 
de uitzendingen op de frequenties van deze stadsomroepen stoppen. Voor het verdwijnen 
van 3 publieke omroepen, komt 1 streekomroep terug. Dat betekent minder keuze voor de 
radioconsument. Ook is er gevaar dat het lokale karakter van de omroep verloren gaat. Je 
kunt je afvragen of de West-Friese gemeenteraden en in het bijzonder  Hoorn en Enkhuizen 
bij hun goedkeuring en continuering van de zendmachtiging voor de bestaande lokale 
omroepen, hebben voorzien en bedoeld dat Radio Hoorn en RTV Enkhuizen zouden 
verdwijnen. 
 
Radio Bontekoe, het lokale geluid van Hoorn, Blokker en Zwaag, sinds eind mei naast 
internet via de site radiobontekoe.nl te ontvangen op de middengolf 828 kHz, profileert zich 
daarom als hèt lokale radio alternatief voor Hoorn. Radio Bontekoe is opgericht door oud 
Radio Hoorn medewerkers die zich zorgen maakten over het teloor gaan van het lokale 
karakter en verwaarlozing van de radiopoot ten gunste van opbouw van Hoorn TV. Hoorn, 
Blokker en Zwaag met ruim 72.000 inwoners is naar onze mening meer dan groot genoeg 
voor een eigen lokale omroep. Radio Bontekoe is opgericht in 2013 en werkt met minimale 
middelen (ongesubsidieerd) aan een maximaal resultaat. 
 
In bovenstaande hebben wij ons beperkt tot radio. Wat betreft TV is de Stichting Lokale 
Omroep Hoorn (SLOH of kortweg Radio Hoorn) in 2011 begonnen onder de naam "Hoorn 
TV". Deze zender is omgebouwd tot streekzender en zendt nu uit onder de naam Weeff. De 
al bestaande TV streekzender van RTV-Westfriesland moest in 2015 stoppen nadat de 
gemeenteraden van de West-Friese gemeenten de voorkeur hadden gegeven aan de 
combinatie RTV Hoorn en RTV Enkhuizen. 

 


