
 
 
 
 

 
Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2020-87) 

 

 
Documentnummer: 1342391 / 1404619  
Inlichtingen bij: M. Bourgondien 
Telefoonnummer:  (0314) 373 843 
 Pagina 1 van 2 

 
   

 

Onderwerp: Vorming streekomroep  
Portefeuillehouder: burgemeester Boumans 
Datum: 14 juli 2020  

 

 
Kennis te nemen van 
Het wettelijk kader en de stand van zaken betreffende de vorming van de Streekomroep 
voor de Achterhoek. 
 
Context 
Samen met OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland), de NLPO (Nederlandse 
Lokale Publieke Omroepen) en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) wordt in 
Nederland gewerkt aan schaalvergroting en professionalisering van de lokale omroep. 
Onderdeel hiervan is de verandering van meer dan 300 kleine en vaak weinig 
professioneel functionerende Lokale Publieke Omroepen naar zo’n 80 professionele 
volwaardige streekomroepen, die alle mediakanalen bedienen en aan zelfstandige 
nieuwsgaring doen. In de zomer van 2016 is door NLPO een concept verdeling van 
Nederland in 62 streken gepresenteerd waarbinnen streekomroepen worden gevormd.  
De Achterhoek vormt daarbij zo’n streek. Het college heeft besloten in te stemmen met de 
voorgestelde streekindeling.  
 
Voor 2018 en 2019 heeft het college besloten Regionaal Mediacentrum (rmc) Regio8, de 
grootste Lokale Publieke Omroep (Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek) in de 
Achterhoek, een subsidie te verlenen van respectievelijk € 100.000,- en € 50.000,- om de 
vorming van een Streekomroep Achterhoek als voortrekker ter hand te nemen.  
(Deze subsidies staan los van de reguliere jaarlijkse subsidie van € 31.000,- voortvloeiend 
uit de wettelijke verplichting vanuit de Mediawet 2008 Artikel 2.17a.) 
 
Kernboodschap 
Voor de vorming van de Streekomroep Achterhoek is het noodzakelijk dat de Lokale 
Publieke Omroepen in de Achterhoek samenwerken en op termijn met één redactie 
werken. Ook is vereist dat de nieuwe Streekomroep Achterhoek voldoet aan de wettelijke 
kaders en een zogenoemd Landelijk Toereikend Media Aanbod (LTMA) kan bieden.  
Rmc Regio8 kan zonder extra middelen de voortrekkersrol bij de vorming van de 
streekomroep niet vervullen. Geen streekomroep Achterhoek betekent geen doorlevering 
van Achterhoeks nieuws naar Omroep Gelderland en de Nederlandse Publieke Omroep 
(NPO).  
Middels een intentieovereenkomst met Oost-Gelre en Berkelland is er vanaf 2019 een 
samenwerking tot stand gebracht. In de praktijk komt dat neer op het ontwikkelen van 
rmc Regio8 als streekomroep. Andere bestaande lokale omroepen kunnen dan via hen hun 
werk blijven doen en zich redactioneel ontwikkelen en zo de eigen aanpak en identiteit 
behouden.  
 
Stand van zaken  
De vorming van de Streekomroep voor de Achterhoek verloopt moeizaam. Door de 
betrokken Lokale Publieke Omroep, rmc Regio8, is subsidie aangevraagd en in 2018 ook 
ontvangen. Ook voor 2019 en 2020 is er subsidie gevraagd.  
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Voorwaarde voor eventuele toekenning van deze subsidie is echter of het bedrag in 2018 
daadwerkelijk heeft bijgedragen aan de vorming van deze streekomroepen. Welke 
resultaten zijn er bereikt? Maar vooral ook of de verschillende Achterhoekse lokale 
omroepen samenwerken in dit proces en de betreffende gemeenten daadwerkelijk bereid 
zijn financieel bij te gaan dragen.  
 
Het proces om te komen tot een zekere samenwerking dan wel samengaan van de 
Achterhoekse LPO’s tot één streekomroep voor de Achterhoek, alsmede draagvlak 
hiervoor creëren bij de Achterhoekse gemeenten zodat ook zij financieel gaan 
ondersteunen is in gang gezet maar verloopt traag. 
De inzichten over de streekvorming bij de huidige lokale omroepen, maar ook bij de 
gemeentebesturen verschillen. De LPO’s en Achterhoekse gemeenten plus Lochem zijn 
hierover een aantal keren in gesprek geweest onder leiding van een neutrale verkenner, 
Jan Bart Wilschut. Die gesprekken verliepen voorspoedig. Het doel daarbij was het tot 
stand brengen van samenwerking en te komen tot een voorstel voor de vorming van een 
streekomroep voor de Achterhoek waarbij de invulling en uitkomst aan de LPO’s is.  
Op 9 september 2019 deden de gezamenlijke Achterhoekse Lokale Publieke Omroepen 
een voorstel (bijlage 4) om te komen tot een streekomroep.  
 
Vervolg 
De samenwerking van de Achterhoekse LPO’s richting één streekomroep voor de 
Achterhoek verloopt bedachtzaam. Het draagvlak creëren bij de Achterhoekse gemeenten 
om financieel te gaan ondersteunen is weliswaar in gang gezet maar de uitkomsten zijn 
nog onzeker. Voor 2021 e.v. wordt van de Achterhoekse gemeenten gevraagd om € 1,25 
per inwoner/per jaar te reserveren voor de Streekomroep Achterhoek. De gezamenlijke 
LPO’s werken op dit moment aan verdere uitwerking van de organisatievorm, 
werkafspraken, werkgeverschap voor de betaalde journalisten, programmatische en 
technische samenwerking (invulling van zendtijd) etc.  
 
U wordt periodiek over de voortgang en de bereikte resultaten inzake de vorming en 
financiering van de toekomstige Streekomroep Achterhoek geïnformeerd. 
 
 
Bijlagen 

1. Mediawet  
https://wetten.overheid.nl/BWBR0025028/2020-04-01 

2. Publieke lokale media instellingen en de Mediawet 
https://www.cvdm.nl/sites/default/files/Documenten/Publieke-lokale-media-
instellingen-en-de-Mediawet.pdf 

3. Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA) 
https://www.nlpo.nl/sites/default/files/inline-files/LTMA%20in%20het%20kort.pdf 
https://www.nlpo.nl/sites/default/files/inline-
files/260_g.Vernieuwingsconvenantgemeentenlokaleomroepen20152018.pdf 

4. Vorming streekomroep Achterhoek; gezamenlijk voorstel Lokale Publieke 
Omroepen in de Achterhoek (9 september 2019) 
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