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Geachte leden van het college van B&W en gemeenteraad,
Onlangs heeft u een brief ontvangen van de stichting ANN (Achterhoeks Nieuws Netwerk). Hierin spreekt de
stichting uit door te gaan met het ontwikkelen van twee streekomroepen in de Achterhoek en wordt u
gevraagd dit initiatief te ondersteunen.
Aangezien de naam van de NLPO meermaals wordt opgevoerd in deze brief, voel ik mij als directeur van de
NLPO genoodzaakt te reageren. Vooral omdat ik van mening ben dat enige duiding en nuancering op zijn plaats
is.
De stichting NLPO is door het ministerie van OCW erkent als samenwerkings- en coördinatieorgaan van de
lokale publieke omroepen in Nederland. De stichting is opgericht door de belangenvereniging OLON met als
primair doel professionalisering van de lokale omroepsector te realiseren.
Anders dan in de brief van ANN wordt gesteld, is streekvorming van lokale omroepen geen doel op zich. Samen
met de Vereniging Nederlandse Gemeenten is invulling gegeven aan het wettelijke begrip Lokaal Toereikend
Media-Aanbod (LTMA). Daartoe hebben de NLPO en de VNG een convenant gesloten. Naar aanleiding van dit
convenant heeft de NLPO door het onafhankelijke Keurmerkinstituut een keurmerk laten ontwikkelen. Om
LTMA mogelijk te maken, is gekomen tot een streekplan waarbij 260 lokale omroepen worden samengebracht
in zo’n 80 streekomroepen. Daarbij is de streekomroep niet het doel, maar een middel.
De streken zijn uiteindelijk vastgesteld na uitgebreide consultatie en inspraak van de gemeenteraden en de
lokale omroepen. Daarbij is vastgesteld dat er in de gehele Achterhoek gesproken kan worden van een
samenhangende streek met een natuurlijke habitat. Het is dus onjuist dat de NLPO voorstander is van een
opdeling van de Achterhoek in twee streekomroepen. Hierbij is uitgesproken dat er maatwerk per streek
geleverd moet worden; geen one-size-fits-all.
Enige schaalvergroting middels de streekomroep ontslaat de omroep niet van de verplichting om in het gehele
gebied Lokaal Toereikend Media-Aanbod te realiseren. LTMA wordt met de streekomroep dus nadrukkelijk niet
S(treek)TMA. Maar op welke wijze dat wordt georganiseerd laten wij graag over aan de betreffende streken. Er
zijn streken waar omroepen gefuseerd zijn tot één omroep met één programma voor de gehele streek. In
andere streken, bijvoorbeeld in Twente, wordt gewerkt met edities. Eén raamprogramma waarbij op gezette
tijden zenders ‘losgekoppeld’ worden en lokale programma’s uitgezonden worden. Maar in alle gevallen geldt:
er is één organisatie die feitelijk de omroep is.
Als ik kijk naar de situatie in de Achterhoek ben ik van mening dat u een bijzonder goede uitgangspositie heeft.
In tegenstelling tot veel streken beschikt u al over een professionele omroep die nieuws en actualiteiten tot
haar primaire kerntaak rekent. In februari 2017 is er een pilot audit geweest waarbij REGIO8 op één punt na
voldeed aan alle criteria die zijn gesteld in het keurmerk. En juist dat éne punt waar niet aan voldaan wordt is
de streekvorming. Hierop kan deze organisatie zelf maar beperkt invloed uitoefenen.

In de brief van het ANN wordt REGIO8 ten onrechte getypeerd als commerciële omroep. Het publieke
mediabestel zoals wij dat in Nederland kennen is gebaseerd op duale financiering; publiek en privaat. REGIO8 is
dus geen onderneming met een winstoogmerk; alle opbrengsten worden aangewend ten behoeve van de
publieke taak.
De NLPO is bezorgd over de verhouding publieke en private financiering van REGIO8 die in onbalans is. Door te
zorgen voor een (gezamenlijke) adequate publieke financiering kan de afhankelijkheid van commerciële
inkomsten verminderd worden. En in dit vraagstuk heeft u als openbaar bestuur een cruciale rol.
De NLPO stelt echter niet dat REGIO8 per definitie het exclusieve recht moet krijgen om de streekomroep van de
Achterhoek te worden. Onze voorkeur gaat uit naar een samenwerkingsverband van alle lokale omroepen in de
streek. Een samenwerkingsverband waarbij alle inwoners van de Achterhoek op een onafhankelijke en adequate
wijze worden geïnformeerd over het lokale nieuws en waarbij aandacht is voor lokale culturen en
identiteit. Gezien de situatie, de criteria waaraan voldaan moet worden en de ontstane patstelling ligt het wel
voor de hand dat REGIO8 het voortouw neemt in de ontwikkeling van een streekomroep voor de gehele
Achterhoek. Wil een omroep tot het in het VNG/OLON convenant vastgestelde LTMA niveau komen, dan vraagt
dit een forse investering.
U kunt een essentiële rol spelen in de vorming van een goede streekomroep. Door in woord en daad het belang
van onafhankelijke en professionele lokale journalistiek te onderschrijven. Het is dus zaak partijen bijeen te
brengen en adequate financiering beschikbaar te stellen.
Uiteraard is hierin ook een rol weggelegd voor de NLPO. Wij zullen er alles aan doen om dit proces te
ondersteunen. Daarnaast zijn wij ook beschikbaar om met raden en colleges in gesprek te gaan over mogelijke
routes. U kunt ons spreken tijdens het komende VNG-congres in Maastricht waar wij aanwezig zijn, maar ik
kom vanzelfsprekend ook graag naar u toe.
Met vriendelijke groet,

Directeur NLPO
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