
 
 
 
 
Datum: 15 april 2013 
Onderwerp: Ondertiteling RTV Drenthe 
 
 
Geachte Statenleden, 
 
Al een paar keer eerder in de afgelopen tijd hebben we u met verschillende verzoeken 
benaderd. En misschien denkt u nu wel: “Daar zijn ze al wéér!”.  
Wel, daar heeft u het grootste gelijk in en wij vinden dat daar ook alle reden voor is. 
Uit het briefhoofd heeft u al kunnen afleiden dat het deze keer opnieuw over de ondertiteling 
van RTV Drenthe gaat. Vanaf 2003 voeren we regelmatig met u een discussie over dit 
onderwerp en wij hadden ons eerlijk gezegd een wat ander lustrumfeest voorgesteld. Want 
wat had het een feest kunnen zijn dat wij ter gelegenheid van ons 30-jarig bestaan ook het 
feest hadden kunnen vieren dat de ondertiteling voor Drenthe behouden blijft en vanaf nu 
goed geregeld is……. 
Aanvankelijk had het daar alle schijn van toen inmiddels ex-gedeputeerde Klip in de 
statenvergadering aankondigde dat de provincie als opdrachtgever van RTV Drenthe ging 
eisen dat men de ondertiteling weer zou invoeren. Nu puntje bij paaltje komt blijken er allerlei 
obstakels op de weg te zijn, die wij eerlijk gezegd niet meer kunnen volgen. Blijkbaar hebben 
uitspraken van gedeputeerden in deze provincie een soort uiterste houdbaarheidsdatum…. 
Wilt u als staten hier alstublieft een stokje voor steken en alsnog ervoor zorgen dat RTV 
Drenthe (weer) gaat ondertitelen. 
 
Wij hebben begrepen dat het om ongeveer € 60.000,-- per jaar gaat. Een fractie van zowel 
de provinciale als de begroting van RTV Drenthe zelf. Wij zouden zeggen: elk de helft en 
klaar is kees. Bovendien maakt u zeer veel inwoners *) van uw provincie hier erg blij mee 
want zij willen ook graag meebeleven hoe het mooiste dorp gekozen wordt of de Trektocht 
volgen om maar een paar voorbeelden te noemen. 
 
Aanstaande woensdag ligt de bal bij u! Wij kijken vol verwachting in uw richting en rekenen 
er op dat u een besluit neemt waarmee wordt voorkomen dat de Doven in Drenthe bij de 
nieuwsvoorziening  (nog verder) op achterstand worden gezet. 
 
Hoogachtend, 
namens het bestuur van SWDD, 
 
Johan Huisjes, 
Secretaris. 
 
*) Er is geen “wetenschappelijke onderbouwing” van dit aantal. De enige informatie die 
beschikbaar is, is een onderzoek uit 1990 door de Dienst Kijk en Luisteronderzoek van de 
NOS. Men kwam toen uit op ca. 28% van de bevolking. Voor Drenthe betekent dit ruim 
130.000 gebruikers van TT-ondertiteling!! Ruim de helft doet dit vanwege gehoorproblemen. 
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