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Brief RTV Noord-Holland

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij stuur ik u een kopie van de brief die op 4 oktober 2007 verzonden is aan RTV
Noord-Holland in reactie op hun brief van 27 september 2007.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

T.C. Koenders
Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid
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Geachte heer Binnendijk,
Met verbazing heb ik uw brief van 27 september jl. gelezen, waarin u een noodkreet
slaakt over het niet dan wel te laat inschakelen van uw omroep als calamiteitenzender
door gemeentelijke overheden.
De inhoud van uw brief is duidelijk. Mijn verbazing, beter mijn verontwaardiging richt zich
op het feit dat u ons als meest recent voorbeeld noemt van een gemeente die nalatig is als
het gaat om het inschakelen dan wel informeren van uw zender.
NIETS IS MINDER WAAR!
Daarom de zaken even op een rijtje:
1. wij zijn op de hoogte van het convenant dat door de Veiligheidsregio NoordHolland Noord en RTV Noord Holland is gesloten;
2. dat convenant biedt ons de mogelijkheid om een beroep op RTV NH te doen daar
waar sprake is van een calamiteit en de bevolking ingelicht moet worden;
3. wij hebben in onze voorbereiding een onderscheid gemaakt tussen RW NH als
pers-media en RTV NH als rampenzender c.q. communicatiemiddel voor ons naar
de burger;
4. wij hebben 25 september j.l. dus ruim voor de bewuste ontruimingsdag contact
opgenomen met uw omroep over de gewenste betrokkenheid als
calamiteitenzender op 7 oktober.
Op één punt heeft u gelijk. Wij hebben in een eerder stadium op een vraag van een
journalist van RTV NH geantwoord dat burgers ook via Radio Noord Holland op de dag
van de ontruiming van ontwikkelingen op de hoogte gesteld zullen worden. Maar, dat
lijkt mij voor de hand liggend gegeven het onder punt 1 gestelde.
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Hoogachtend,
De burgemeester van Koggenland.

drs. \J/S\pk>

cc. mevr. Dr. G. ter Horst, minister van BZK
mr. H.CJ.LBorghouts, Commissaris van de Koningin Noord Holland
G.Schuiteman, Stichting Roos
gemeenten Noord-Holland t.a.v. Burgemeester, raadsgriffier
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