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Nissewaard, 30 maart 2016 
 
 
Betreft: schriftelijke vragen uitval calamiteitenzender 
 
 
Geacht college, 
 
Op 30 maart 2016 is ’s middags rond 13 uur de zender Radio Rijnmond uit de ether 
verdwenen als gevolg van een brand in de zendmast bij de Waalhaven. Zoals u bekend is de 
zender tevens de calamiteitenzender voor de Rijnmondregio waar ook de gemeente 
Nissewaard onder valt. Het Rotterdamse havengebied heeft een hoog risicoprofiel en 
daarom is de bereikbaarheid van een dergelijke zender van groot belang. Desondanks bleef 
de gemeente Nissewaard meerdere uren verstoken van deze zender vanuit de ether. 
Daarom heeft Nissewaard Lokaal de volgende vragen aan het college: 
 

1. Hoeveel luisteraars heeft Rijnmond gemiddeld dagelijks via de ether? Hoeveel via de 

kabel? Hoeveel via internet?  

 

2. Is bekend hoeveel van deze luisteraars uit de gemeente Nissewaard komen? Zo ja, 

hoeveel zijn dat onderverdeeld naar bovengenoemd medium (ether, kabel (analoog 

en digitaal) en internet)? 

 

3. Waarom was calamiteitenzender Radio Rijnmond meerdere uren uit de ether? 

Hiermee doelen wij niet op de oorzaak van de ramp, maar het ontbreken van back-

up oplossingen.  

 

4. Welke risico’s zijn er bij het ontbreken van een calamiteitenzender?  

5. Hoe worden deze risico’s ondervangen?  

6. Welke afspraken zijn er gemaakt om de calamiteitenzender te allen tijde in de lucht 

te houden? 

 

7. Waarom heeft LINQ de uitzendingen van Rijnmond niet doorgezet, zoals dit wel is 

gebeurd door Drechtstad FM, Omroep Vlaardingen, LOOKtv (Schiedam) RTV 

Albrandswaard, Radio Ridderkerk en Exxact Barendrecht? 

 

8. Zijn er na de journaalkaping, waarna landelijke calamiteitenzender Nederland 1 

uitviel, alle protocollen om calamiteitenzenders in de lucht te houden nog nagelopen? 

Zo ja, welke verbeteringsvoorstellen zijn gedaan? Zo nee, waarom niet? 
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9. Is het college met Nissewaard Lokaal van mening dat doorgifte van de 

calamiteitenzender bij dit soort problemen via de lokale zender LINQ een goede 

noodoplossing is?  

Zo ja, hoe gaat u afspraken hierover in de toekomst waarborgen?  

Zo nee, waarom niet? 

 

10. Is het college bereid om met LINQ afspraken te maken dat LINQ bij een calamiteit in 

onze regio altijd het signaal van Rijnmond doorzet, zodat inwoners weten dat zij voor 

calamiteiten ook te allen tijde kunnen uitwijken naar 105.1?  

Zo ja, op welke termijn kunnen wij deze afspraken verwachten? 

Zo nee, waarom niet? 

 
Wij zien uw beantwoording graag tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
Chris Hottentot 
Fractievoorzitter 
Nissewaard Lokaal 


