




Bijlage 1   
 
Historie, context en samenvatting 
 
Historie 

De provincies hadden tot 1 januari 2014 zorgplicht voor de regionale omroepen. Vanaf 

2014 heeft  het Rijk deze plicht weer op zich genomen. De 13 regionale omroepen 

krijgen per 1 januari 2017 te maken met een bezuiniging van 17 miljoen euro. Een van 

de oplossingen om deze bezuiniging op te vangen is het hergroeperen en clusteren 

van de omroepen om zo het aantal directeuren terug te brengen en meer samen te 

werken op het gebied van back-office en faciliteiten. Dit betekent dat RTV Drenthe 

onderdeel wordt van het cluster Noord. Maar deze bezuiniging zal waarschijnlijk ook 

van invloed zijn op het programma-aanbod. 

Daar waar de regionale omroep dus steeds minder middelen heeft (en daarmee 

minder mogelijkheden om het provinciale en gemeentelijke nieuws op de voet te 

volgen en te zorgen voor verdieping) hebben ook regionale kranten het moeilijk. Ook 

daar is dus steeds minder ruimte om overal aanwezig te zijn en om verdiepende 

journalistiek te bedrijven.  

 

De verschraling van het nieuwsaanbod is uiteraard niet alleen een Drents probleem. 

In heel het land is bovenstaande ontwikkeling gaande. Het Rijk, de wetenschap en 

bijvoorbeeld de Raad voor Cultuur zien ook dit probleem.  

 
Onderzoek RuG 

Het onderzoek van de RuG laat zien dat er in Drenthe een reëel gevaar is dat er gaten 

gaan vallen in de journalistieke infrastructuur. Voor nieuws, achtergronden en duiding 

zijn inwoners vooral afhankelijk van RTV Drenthe, Dagblad van het Noorden en 

nieuwsbladen van Boom (in zuidwest Drenthe). Zij staan echter het zwaarst onder 

druk.  

 

Enkele citaten uit het onderzoek: 

- Journalistiek is zuurstof van de democratie, hoewel er geen wettelijk basis is, 

is de journalistieke rol in een vrije samenleving essentieel; 

- Het nieuws heeft een democratische functie (journalistiek volgt uit naam van 

de burger kritisch de politiek, het bestuur, bedrijven en andere instituties in de 

samenleving en stelt mensen in staat zich ergens een menig over te vormen 

en heeft daarnaast een sociale functie (identiteit, gemeenschapsvorming, 

smeermiddel voor een goed functionerende samenleving).  

- Twee hoofdtrends bepalen regionale journalistiek: lagere instapdrempel voor 

nieuwe media en als gevolg daarvan een hoog aantal nieuwkomers op de 

markt enerzijds en de erosie van traditionele spelers aan de andere kant. 

Commerciële media kampen met teruglopende lezersaantallen, publieke 

omroepen hebben te maken met bezuinigingen. Daaromheen is een 

beweging te omschrijven als semi-journalistiek die te maken heeft met vrije 

verkeer aan informatie op sociale media en websites. In wisselende intensiteit 

zorgen deze veranderingen voor een instabiel regionaal medialandschap.  

- Hyperlocals (nieuwe websites die eerstelijns nieuws uit de eigen omgeving 

brengen) en lokale huis-aan-huis bladen zijn niet in staat in het gat te 

springen. Zij zijn door gebrek aan inkomsten niet in staat om continue kwaliteit 

te leveren en zijn in grote mate afhankelijk van ingezonden persberichten, 

kopij en berichtgeving door RTV Drenthe, DvhN en Boom. 

- Steun aan journalistieke veld is slechts onder specifieke voorwaarden 

effectief. Voorzichtigheid is geboden als het gaat om verstoring van de markt. 



 

Daarnaast wordt er in het onderzoek een overzicht gegeven van de initiatieven die 

elders in het land zijn opgestart om de verschraling van de regionale journalistiek 

tegen te gaan. Op basis van bovenstaande bevindingen en de inventarisatie van 

bestaande initiatieven schetst de RuG drie scenario’s voor mogelijke ondersteuning 

door de provincie.    

- Specifieke hulp: kleine steunmaatregelen door ruimte in te kopen bij 

journalistieke organisaties.  

- Mediafonds: kerngedachte is dat de provincie het tot haar taak rekent om 

creëren en verspreiden van maatschappelijk relevante journalistiek te 

faciliteren. Daarbij niet zozeer in zetten op financiering van incidentele 

journalistiek inhoudelijk producties maar als voorwaarde te stellen dat 

projecten bijdragen aan een versterking van journalistieke infrastructuur in 

Drenthe.  

- Samenwerking: uit de verkenning blijkt dat samenwerking tussen elkaar 

beconcurrerende media in Drenthe niet voor de hand ligt. Toch kan 

samenwerking, mits logisch vormgegeven, helpen om kosten te delen en 

specifieke eigen kracht beter tot zijn recht te laten komen. Diverse media 

kunnen verschillende functies oppakken (denk aan het snelle nieuws, 

gemeenschapsberichten, onderzoek of duiding).  

 

Graag verwijzen wij u naar het volledige onderzoek in bijlage 2. 
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Samenvatting 

 
Journalistiek is als zuurstof voor de democratie. Hoewel er geen wettelijke basis 
is, vergelijkbaar met die van bijvoorbeeld onderwijs of de rechterlijke macht, is 
de journalistieke rol in een vrije samenleving essentieel. De sociale en democra-
tische functies van journalistiek zorgen ervoor dat burgers zich staande kunnen 
houden in een ingewikkelder wordende maatschappij. 
 

Er is daarom veel voor te zeggen dat de overheid - ook op provinciaal niveau - 
bijdraagt aan het zo goed mogelijk functioneren van de journalistiek. Dit geldt 
temeer nu veel marktpartijen het moeilijk hebben en ook de publieke omroepen 
onder druk staan. Het gevaar is reëel dat de markt niet kan voorzien in een af-
doende infrastructuur voor lokale en regionale journalistiek en daarmee gepaard 
gaande kwantitatief en kwalitatief goede berichtgeving. Waar de maatschappelij-
ke baten van journalistiek groot zijn, dreigt een situatie dat de financiële baten 
niet toereikend zijn om basale journalistieke functies overeind te houden.  
 

Deze verkenning naar journalistiek in Drenthe laat zien dat er inderdaad een re-
eel gevaar is dat in Drenthe gaten vallen in de journalistieke infrastructuur. Maar 
dat wil niet zeggen dat er niet wordt nagedacht over oplossingen. Dit onderzoek 
van het Centre for Media and Journalism Studies van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen toont aan dat er niet alleen veel (en veel verschillende) wensen en sugges-
ties leven in het Drentse werkveld, maar dat ook elders op de wereld al veel ge-
probeerd is om de situatie ten goede te keren. Met wisselend succes. 
 

Een beperkt aantal scenario’s lijkt in de Drentse situatie realistisch. Deze zijn 
gevoed door de inventarisatie van eerdere initiatieven en gesprekken die wij 
hebben gevoerd met vertegenwoordigers van Drentse nieuwsorganisaties. Voor 
alle scenario’s geldt dat het van groot belang is voor de slaagkans en effectiviteit 
dat zij in nauw overleg met het journalistieke veld tot stand komen. Het is ook 
goed denkbaar dat wordt gekozen voor een combinatie van elementen uit deze 
scenario’s. 
 

Scenario 1: Specifieke hulp 

Door betrekkelijk kleine steunmaatregelen kan de provincie een brede groep 
journalistieke ondernemingen helpen. 
 

Scenario 2: Mediafonds 

Een mediafonds kan op belangrijke journalistieke onderdelen (zoals innovatie of 
onderzoek) stimulerend optreden. 
 

Scenario 3: Samenwerkingen 

Door in drie of vier regionale clusters samen te gaan werken, kunnen binnen 
Drentse media kosten gedeeld worden en kunnen burgers en de markt via werk-
afspraken beter worden bediend.  
 

Om de juiste keuzes voor de nabije toekomst te kunnen maken, is het van be-
lang - na overeenstemming over de politieke strategie - de voorgelegde scena-
rio’s in een of meer bijeenkomsten met het journalistieke veld verder uit te wer-
ken. 
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Inleiding 

 
Regionaal en lokaal nieuws is cruciaal voor burgers om te kunnen participeren in 
de samenleving. Uit tal van onderzoeken blijkt dat zij juist “nieuws van dichtbij”, 
dat raakt aan hun eigen bestaan, waarderen. Het maakt het mensen mogelijk 
om zich te oriënteren in hun dagelijks leven. Dit krijgt immers vorm in de con-
text van hun nabije leefomgeving.  
 
Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen de democratische en de so-
ciale functie van nieuws. In het eerste geval hebben burgers de journalistiek 
“gemachtigd” om uit hun naam politiek en bestuur, maar ook bedrijven en ande-
re instituties in de samenleving kritisch te volgen. Als waakhond van de demo-
cratie zorgen nieuwsmedia voor het maatschappelijk tegenwicht dat de kwaliteit 
van de democratie en besluitvorming moet garanderen. Dit is van meer belang 
dan ooit, nu steeds meer bevoegdheden worden overgeheveld naar lagere over-
heden. Berichtgeving stelt mensen in staat om zich een mening te vormen en op 
geïnformeerde wijze een keuze te maken bij verkiezingen. Tevens bieden 
nieuwsmedia een podium waarop meningen kunnen worden gewisseld over de 
gewenste inrichting van de samenleving. 
 
Van minstens zo groot belang is de sociale functie van lokaal en regionaal 
nieuws. Journalistiek gaat namelijk over meer dan democratische controle en het 
faciliteren van burgerschap. Het gaat ook over identiteit, gemeenschapsvorming 
en samenleven. Nieuws biedt burgers een gedeeld referentiekader en kan daar-
om worden beschouwd als smeermiddel voor een goed functionerende samenle-
ving. Sociale cohesie kan alleen ontstaan in steden en dorpen als de inwoners 
weten wat hier speelt en op de hoogte zijn van elkaars wederwaardigheden en 
opinies. Zonder nieuws en informatie is het niet mogelijk om op elkaar betrokken 
te blijven – hoezeer dat soms ook schuurt. Een lokale of regionale gemeenschap 
is geen gegeven, maar een product van discussie en onderhandeling. Journalis-
tiek is nodig om dat proces te faciliteren en te bewaken. 
 
Voor een gezonde samenleving is het daarom van belang dat de infrastructuur 
voor regionaal en lokaal nieuws goed is. Er dienen genoeg media te zijn om bur-
gers van informatie te voorzien en genoeg journalisten om de kwaliteit daarvan 
te waarborgen. Daarbij hebben verschillende platforms en nieuwsorganisaties in 
het ecosysteem voor nieuws een eigen functie voor nieuwsconsumenten. Ze zijn 
(deels) concurrerend, maar ook complementair. Een burger kan voor zijn behoef-
te aan achtergrond en duiding terecht bij de krant of een gespecialiseerd online 
platform, terwijl hij voor de fijnmazige berichtgeving, zoals agendanieuws en 
kleine menselijke verhalen, over eigen dorp of stad zich wellicht verlaat op een 
hyperlocal of huis-aan-huisblad. Voor live-verslaggeving van een evenement of 
om bijgepraat te worden over provinciaal nieuws, wendt hij zich dan weer tot de 
regionale omroep. Pas als de behoeftes van burgers in hun totaliteit voldoende 
worden bediend, is er sprake van een goed werkende infrastructuur voor lokaal 
en regionaal nieuws. 
 
Juist hier wordt in toenemende mate een probleem gesignaleerd; in Drenthe, 
maar ook in de rest van Nederland en een groot deel van de Westerse wereld. 
De opkomst van internet en sociale media zet het verdienmodel voor journalis-
tiek onder druk. En dat is het eerst en meest intens voelbaar op lokaal en regio-
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naal niveau. Oplages en advertentie-inkomsten bij de kranten, nieuws- en week-
bladen lopen terug. Regionale omroepen moeten het met minder geld doen door 
de bezuinigingen die door de overheid worden opgelegd. De inkrimpingen die 
hiervan het gevolg zijn, tasten de kwaliteit van de journalistiek aan omdat publi-
caties worden opgeheven of met minder mensen meer werk moet worden ge-
daan. Er wordt minder nieuws gemaakt en de ruimte voor verdiepende journalis-
tiek staat onder druk. 
 
Over de mogelijke verschraling van het aanbod maakt de provincie Drenthe zich 
zorgen. Daarom heeft zij het Centre for Media and Journalism Studies van de 
Rijksuniversiteit Groningen gevraagd een verkenning uit te voeren naar de staat 
van de infrastructuur voor lokaal en regionaal nieuws in Drenthe. Doel van het 
onderzoek is om aanbieders (ongeacht hun aard of bereik) in kaart te brengen 
en te bezien wat de huidige staat van de nieuwsvoorziening is. De onderliggende 
vraag is hoe de regionale nieuwsvoorziening en onafhankelijke journalistiek ook 
in de toekomst gegarandeerd kunnen worden in Drenthe. Daarnaast ligt er de 
vraag of hier mogelijk een rol ligt voor de provinciale overheid en zo ja, welke rol 
dat zou moeten en kunnen zijn. De Rijksuniversiteit Groningen heeft dit onder-
zoek in volstrekte onafhankelijkheid verricht. 
 
Deze verkenning is opgebouwd uit vier hoofdstukken. In het eerste wordt de 
problematiek geschetst waar lokale en regionale media mee te maken hebben. 
Het tweede hoofdstuk verkent welke initiatieven er in Nederland en daarbuiten 
zijn genomen om regionale en lokale journalistiek te stimuleren en de kwaliteit 
daarvan te bevorderen. Het derde hoofdstuk brengt het medialandschap in Dren-
the zo volledig mogelijk in kaart en laat zien met welke problemen het zich ge-
confronteerd ziet. In het vierde hoofdstuk wordt vervolgens een aantal scenario’s 
ontwikkeld waarin wordt geschetst hoe de provinciale overheid zou kunnen hel-
pen de lokale en regionale journalistiek in Drenthe te versterken.  
 
De onderzoekers spraken voor deze verkenning met een dwarsdoorsnee van me-
dia en journalisten in Drenthe. Hierbij is niet gestreefd naar volledigheid; wel om 
binnen het bestek van deze verkenning een zo representatief mogelijk beeld van 
de journalistiek in Drenthe te krijgen. De in dit rapport geschetste scenario’s 
moeten input bieden voor een breder gesprek met nieuwsorganisaties over de 
lokale en regionale journalistiek later dit jaar. 
 
Marcel Broersma 
Bart Brouwers 
Karlijn ter Horst 
Eva Zuiderveld 
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Hoofdstuk 1 
Veranderingen en bedreigingen in de regionale journalistiek 
 
 
Twee hoofdtrends bepalen de regionale journalistiek: de lagere instapdrempel en 
als gevolg daarvan het hoge aantal nieuwkomers op de markt aan de ene kant 
en de erosie van de positie van traditionele spelers aan de andere kant. Waar 
commerciële media kampen met dalende lezersaantallen en advertentie-
inkomsten, hebben de publieke omroepen te maken met bezuinigingen op hun 
budget. Hieromheen zien we een beweging die je op zijn best als semi-
journalistiek zou kunnen omschrijven en die te maken heeft met het vrije ver-
keer aan informatie op sociale media en websites. In wisselende intensiteit zor-
gen deze veranderingen anno 2016 voor een instabiel regionaal medialand-
schap.1 
 
Hoe goed of slecht het gaat met de regionale journalistiek hangt dus helemaal af 
van het gekozen perspectief en het moment. Bovendien: de veranderingen zijn 
nog in volle gang dus het is lastig al te definitieve conclusies te trekken. Van een 
maatschappelijke “zero sum” lijkt vooralsnog geen sprake, aangezien het verlies 
van de traditionele partijen op dit moment zwaarder weegt dan de winst van de 
nieuwkomers. Niet zozeer in aantal platforms (er zijn nieuwe initiatieven te over, 
zowel professioneel als op vrijwillige basis), maar wel in journalistieke waarde, 
slagkracht, impact en continuïteit. 
 
De regionale journalistiek heeft grotendeels te maken met dezelfde trends en 
omstandigheden als de nationale. Sterker nog, in de hele westerse wereld zien 
we deze bewegingen terug, zij het dat de trends in de tijd niet altijd volledig pa-
rallel lopen. Waar het gaat om de transitie naar online, zit het onderscheidende 
(in negatieve zin) voor de regionale journalistiek hem in de beperkte schaalbaar-
heid, hetgeen de impact van de problematiek groter en acuter maakt. Internati-
onale verslaggeving heeft een mondiaal publiek en daarmee enige weerbaarheid. 
Voor de landelijke verslaggeving geldt dat ook nog enigszins, maar regionale en 
lokale journalistiek heeft per definitie een veel beperktere doelgroep. Anders ge-
zegd: om evenveel “eyeballs” (en daarmee omzetpotentie) te bereiken zal een 
lokaal medium veel meer berichten moeten maken dan een landelijk medium, 
laat staan een internationaal. En dat terwijl het nieuwsaanbod vanzelfsprekend 
geringer is. Dat is er dan ook de oorzaak van dat veel nieuwe lokale en regionale 
initiatieven (vaak aangeduid als hyperlocals) uiteindelijk geen duurzaam ver-
dienmodel vinden. 
 
Media in de regio 
 
Een blik op de oplagetrends in het regionale krantenlandschap in Nederland is 
veelzeggend. Geen enkele titel of uitgever kan zich onttrekken aan de malaise. 
Althans, waar we ons beperken tot hun belangrijkste uitgave: de papieren krant. 
De lijnen lopen gelijk met de trends in de hele westerse wereld: de neergang in 
oplage gaat snel en gaat gepaard met een snelle afname van de advertentie-
inkomsten.  
 

                                                      
1
 Zie: Bart Brouwers, Na de Deadline. Journalistiek voorbij de crisis (Amsterdam, 2013). 
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(Bron: Piet Bakker, http://krantenstatistiek.tumblr.com/) 

 
 
(Bron: Piet Bakker, http://krantenstatistiek.tumblr.com/) 
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(Bron: Piet Bakker, http://krantenstatistiek.tumblr.com/) 
 
 
Het verlies van oplage bij de kranten (maar ook bij nieuwsbladen, en met enige 
vertraging bij radio en tv) is een generatiekwestie. Gewoonte is een sterke fac-
tor. Wie gewend is de krant te lezen, blijft dit normaal gesproken tot op hoge 
leeftijd doen. Maar de generatie die met de gemakken van internet is opge-
groeid, heeft die gewoonte niet. Jongeren halen hun nieuws sneller en goedkoper 
online. Zij zien de krant bovendien niet zoals de generaties voor hen als een on-
misbaar cultuurgoed en belangrijke schakel in het burgerlijke cultuurideaal: de 
gedachte dat de krant de noodzakelijke kennis bood om vooruit te komen in het 
leven en een onlosmakelijk deel van het volwassen bestaan.2 De trend van de 
dalende oplage is alleen al om die reden moeilijk te keren. Hoewel ze nog wel 
even rendabel zullen zijn, zullen papieren traditionele dag- en nieuwsbladen op 
termijn waarschijnlijk op zijn best in nicheproducten veranderen. 
 
Dit beeld is vertekend, want er is meer dan alleen print. Natuurlijk hebben alle 
titels stevige groei doorgemaakt met hun digitale uitgaven. Waar het aantal digi-
tale abonnees langzaam groeit, is het bezoek aan websites en het gebruik van 
apps geëxplodeerd. Daarmee is in veel gevallen het totale bereik zelfs toegeno-
men - ondanks de grote verliezen in print. Maar vanwege de moeite die de 
meeste uitgevers hebben om online verdienmodellen te vinden, heeft dit bereik 
nog niet de waarde die nodig is voor een gezonde bedrijfsvoering. Langzaamaan 
is dan ook bij de uitgevers het besef doorgedrongen dat het simpelweg verplaat-
sen van de oude economische modellen naar een digitale omgeving geen oplos-
sing voor de problemen biedt. 
 
 

                                                      
2
 Marcel Broersma, Tegen de Trend. Regionale journalistiek in een veranderende samenleving (Apeldoorn, 2003). 
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(Bron: https://www.svdj.nl/de-stand-van-de-nieuwsmedia/uitgevers-de-grote-
sanering/) 
 
Als gevolg van de dalende trends hebben alle grote uitgevers de afgelopen de-
cennia bezuiniging op bezuiniging gestapeld. Dit heeft geleid tot fors kleinere 
redacties die - vanwege de noodzakelijke digitale ambities - ook nog eens meer 
taken te verwerken kregen. Een dubbele stap terug was het gevolg: minder ver-
slaggevers in het veld en minder kracht in de oude bolwerken. In veel gevallen 
werden edities samengevoegd, waardoor met name op lokaal niveau de gevolgen 
merkbaar werden. 
 
Niet alleen de dagbladen worden getroffen door de crisis op de advertentiemarkt, 
maar ook de nieuwsbladen en de huis-aan-huis bladen. Zij zijn voor hun inkom-
sten volledig afhankelijk van de advertenties van landelijke ketens maar vooral 
ook van het lokale bedrijfsleven en de lokale overheid. Veel adverteerders heb-
ben tijdens de economische crisis hun reclamebestedingen teruggeschroefd. Bo-
vendien staan de advertentietarieven onder druk nu bedrijven ook goedkopere 
kanalen hebben via direct marketing en online publiciteit. Een advertentie online 
brengt maar een fractie op van een advertentie op papier of op radio en televi-
sie. Concurrentie op de krappe lokale markt betekent bovendien vaak nog een 
extra stap in de slag naar beneden in de advertentietarieven. Dit betekent dat 
uitgevers titels hebben opgeheven en hebben moeten bezuinigen op de redacties 
voor nieuws- en huis-aan-huis bladen. Dat betekent een teruggang in het “klei-
ne” nieuws dat een duidelijke rol vervult in lokale gemeenschappen, maar ook 
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een afname van “agendanieuws”. Deze informatie over de gemeente, maat-
schappelijke organisaties, clubs en verenigingen die de regionale krant en televi-
sie vaak niet (meer) haalt, is van groot belang voor inwoners van en dorp of 
stad. 
 
De afhankelijkheid bij regionale omroepen van de advertentiemarkt is geringer, 
maar hier speelt dat zij te kampen hebben met bezuinigingen op de publieke om-
roep. Vanaf 2017 legt de regering aan de regionale omroepen een efficiencytaak-
stelling van 17 miljoen op waarbij journalistiek inhoudelijke kwaliteit gewaar-
borgd moet blijven. In het ‘Beleidsprioriteitenplan 2014-2017’ van ROOS wordt 
gesteld dat ondanks de overheveling van gelden en taken naar de landelijke om-
roep ‘het belangrijkste uitgangspunt is dat de legitimatie en uitvoering van de 
regionale mediaopdracht volledig bij het collectief van de regionale omroep blijft 
liggen.’  Een oplossing wordt gezocht in het samenvoegen van regionale omroe-
pen in grotere verbanden zodat zij in ieder geval kosten waar het gaat om on-
dersteuning, techniek en gebouwen kunnen delen. Een soortgelijk proces vindt 
momenteel plaats bij de lokale publieke omroepen. Ook hun koepelorganisatie, 
OLON, is een proces begonnen dat moet leiden tot samenwerking en samenvoe-
ging van lokale omroepen in min of meer logische clusters. 
 
Het lijkt bijna onvermijdelijk dat deze bezuinigingsslag ook invloed zal hebben op 
de redactionele omvang en de kwaliteit. Bovendien bestaat de angst dat een 
concentratie van verschillende provinciale omroepen op één plaats zal leiden tot 
verminderde zichtbaarheid en minder fijnmazige berichtgeving in het eigen ge-
bied. Dit weegt zwaarder voor regionale omroepen in dunbevolkte gebieden, zo-
als Drenthe en Zeeland, omdat zij gefinancierd worden naar rato van het inwo-
neraantal. Bij omroepen zoals RTV Drenthe bestaat de angst dat de toekomstige 
financiering onvoldoende zal zijn om een journalistieke basisvoorziening in stand 
te houden. 
 
Regionaal en lokaal nieuws 
 
“In kleine gemeenten wordt de politiek amper nog gevolgd door de journalis-
tiek”, concludeerde het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek in 2013 op basis 
van een grootschalig onderzoek naar regionale journalistiek in Nederland.3 En 
dat ligt zowel aan de terugtrekkende beweging van de reguliere media als aan de 
keuzes van de nieuwe spelers, die uit geldgebrek zich eerder lijken te richten op 
aggregatie en curatie dan op eigen onderzoek en verslaggeving. “Lokale media 
duiken wegens gebrek aan financiën niet in de gaten die regionale media door 
bezuinigingen laten vallen”, aldus het fonds dat vooral keek naar berichtgeving 
over lokaal beleid en lokale politiek. 
 
In gemeenten kleiner dan 50.000 inwoners ontbreekt nieuws over lokaal beleid 
vrijwel volledig, concluderen de onderzoekers. In de grotere gemeenten, met 
meer dan 100.000 inwoners, zijn er wel nog meerdere media te vinden die be-
richten over lokaal beleid. Maar bij minder grote gemeenten treedt een sterke 
daling op van zowel het aantal online nieuwsberichten als het aantal berichten 
over lokaal beleid. “In gemeenten kleiner dan 20.000 inwoners is er zelfs vrijwel 
geen online nieuws over lokaal beleid te vinden”, schrijven de onderzoekers.  

                                                      
3
 Quint Kik en Lammert Landman, Nieuwsvoorziening in de regio (Den Haag 2013); https://www.svdj.nl/nieuws/onderzoek-

lokale-waakhond-laat-minder-vaak-tanden/ 
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Op weekbasis telt een gemeente online gemiddeld 58 nieuwsberichten, ofwel 
ruim 8 berichten op een dag. De onderzochte Drentse gemeenten blijken daar 
ver onder te zitten. In Nederland gaat gemiddeld zeventien procent van al het 
online nieuws gaat over lokale en regionale politiek, blijkt uit het rapport. De re-
gionale dagbladen zijn nog steeds de sterkste journalistieke waakhonden. 27 
procent van hun online nieuws gaat over lokaal beleid. De dagbladen worden ge-
volgd door huis-aan-huisbladen (24 procent). Ook lokale omroepen zijn - in de 
gemeenten waar ze actief zijn - met 20 procent een opvallende waakhond. Het 
online nieuws blijkt voor zeventig procent te bestaan uit korte nieuwsberichten 
van maximaal 140 woorden. Achtergronden bij het digitale nieuws werden vrij-
wel alleen in de grotere gemeenten aangetroffen. 
 
Regionale media zijn niet langer in staat om in de uithoeken van Nederland aan-
wezig te zijn, blijkt uit het onderzoek. Die journalistieke rol lijkt dan voornamelijk 
weggelegd voor lokale omroepen en zelfstandige nieuwssites (hyperlocals). Deze 
hyperlocals kwamen opvallend sterk uit het onderzoek met veel online nieuws 
(22% van de gevonden berichten). Hyperlocals hebben meer vrijheid om te in-
noveren, omdat zij niet gebonden zijn aan de beperkingen en de verwachtingen 
die binnen een groot mediabedrijf. Daar staat tegenover dat ze minder kunnen 
profiteren van de (financiële) slagkracht van een groot bedrijf. 
 
Uit de telling van 2013 blijkt dat er in Nederland 350 lokale nieuwssites actief 
zijn in 199 Nederlandse gemeenten. De continuïteit van deze platforms is echter 
een punt van zorg. De instapdrempels zijn laag, maar door gebrek aan techni-
sche, bedrijfskundige en soms ook journalistieke kennis, en het gebrek aan in-
komsten, is het verloop groot. Bovendien is er een overvloed aan snel-nieuws-
kanalen die veelal meer van hetzelfde bieden. Opvallend in het onderzoek is bo-
vendien dat de provincies Friesland en Zeeland een bovengemiddeld hoog aantal 
zelfstandige nieuwssites kent, gemiddeld 3 per gemeente. In de rest van de pro-
vincies ligt dit rond de 1 per gemeente, met negatieve uitschieters in Limburg, 
Flevoland en Drenthe van gemiddeld 0,3.  
 
Het onderzoek van het Stimuleringsfonds geeft een goed beeld van het veran-
derde speelveld, maar mist een belangrijke schakel: de onmiskenbare opkomst 
van de incidentele en individuele geluiden die veelal via social media de wereld 
binnenkomen. Het is bij uitstek het terrein waar professionals en niet-
professionals bij elkaar komen en waar het onderscheid tussen beide groepen 
diffuus is. Gebruik makend van de onbeperkte toegang tot moderne communica-
tie- en informatiemiddelen komen kanalen tot stand die kunnen functioneren 
zonder tussenkomst van professionele uitgevers. Facebook- en whatsapp-
groepen hebben in veel gevallen voor verenigingen of buurten de plek ingeno-
men die voorheen bij uitgevers lag. Maar ook hier geldt: van continuïteit (kwan-
titatief en kwalitatief) of duurzaamheid is nog geen sprake. 
 
Conclusie 
 
Zonder het als directe oorzaak voor de achteruitgang bij kranten aan te kunnen 
wijzen, staat wel vast dat de komst van internet de uitgeefwereld op zijn kop 
heeft gezet. Publicatie van nieuws, duiding, meningen en entertainment was in-
eens niet meer het exclusieve terrein van de professionele media. Waar voor-
heen de monopolies op het gebied van productie, verspreiding en exploitatie van 
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nieuws ervoor zorgden dat consumenten en producenten strikt gescheiden groe-
pen waren, maakten internet, smartphones en social media daar een resoluut 
einde aan. De democratisering van de nieuwsproductie zorgde ervoor dat produ-
centen en consumenten ineens veel lastiger van elkaar te onderscheiden waren. 
Het gevolg: simpele toetreding tot een voorheen exclusief werkterrein en een 
overvloed aan bronnen en kanalen. Ook werd het minder makkelijk onderscheid 
te maken tussen wat nu “echte journalistiek” genoemd kon worden en wat niet - 
zeker omdat de meeste nieuwsbronnen zowel het een als het ander bleken te 
zijn, of het nu om nieuwe of traditionele spelers gaat. Dit alles is niet uitsluitend, 
maar wel in hoge mate zichtbaar op het regionale en lokale speelveld. 
 
De regionale en lokale journalistiek staan onder druk en zijn volop in beweging. 
Traditionele spelers doen hun best om de schade te beperken en komen geregeld 
met eigen nieuwe initiatieven buiten de bestaande business. Tot op heden zijn 
die geen van alle een doorslaand succes. Ook bij de nieuwkomers, de hyperlo-
cals, is het beeld niet onverdeeld positief. Weliswaar is er een overvloed aan ini-
tiatieven, maar het verloop is groot en door de beperkte middelen is hun slag-
kracht meestal gering en de journalistieke kwaliteit niet altijd even hoog. Tot slot 
is er, vooral via sociale media, een overvloed aan individuele stemmen die soms 
samenklonteren in - bijvoorbeeld - facebookgroepen en zich daar in enkele ge-
vallen tot heuse lokale informatieplatforms weten te ontwikkelen. 
 
In dat speelveld is het geen verrassing dat de journalistiek onder zware druk 
staat. Steeds minder ruimte bij de traditionele nieuwsorganisaties, goede bedoe-
lingen maar weinig armslag bij de nieuwe partijen en een free for all op sociale 
media - met, vanuit maatschappelijk perspectief, wisselend resultaat. In dit tijd-
vak van transitie van de oude wereld van de massacommunicatie naar de nieuwe 
van online en sociale media, is dan de vraag hoe goede lokale en regionale jour-
nalistiek in stand kan worden gehouden die zowel de democratische als sociale 
functie van journalistiek goed invult. 
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Hoofdstuk 2  
Initiatieven ter versterking van regionale en lokale journalistiek 
 
 
Gezien de precaire situatie van lokale en regionale journalistiek zijn de afgelopen 
jaren talrijke initiatieven genomen om die te versterken. In dit hoofdstuk worden 
die initiatieven geïnventariseerd, beginnend met Nederlandse voorbeelden en 
vervolgens uitzoomend naar het buitenland. Hierbij kan een onderscheid worden 
gemaakt tussen 1) mediafondsen, 2) samenwerking tussen media in regionale 
mediacentrales, 3) ad-hoc samenwerkingsverbanden, 4) bredere samenwerking 
waarbij ook niet-journalistieke partijen worden betrokken, 5) overheidsfinancie-
ring van nieuwsorganisaties en individuele journalisten, en 6) journalistieke pro-
ducties door overheden.  
 
Primaire doel van dit hoofdstuk is om inzicht te bieden in de verschillende typen 
initiatieven. Hierbij zijn, gezien de geografische nabijheid, initiatieven in Noord-
Nederland geprioriteerd. Er is niet gestreefd naar volledigheid. De hier besproken 
voorbeelden komen voort uit  literatuuronderzoek en  gesprekken met betrokke-
nen.  

 

1. Mediafondsen 
 

De provincies Friesland en Zeeland hebben in de afgelopen jaren geëxperimen-
teerd met de oprichting van mediafondsen. Hierbij reserveert de provincie een 
budget waarna media en/of journalisten aanvragen kunnen doen voor journalis-
tieke projecten en projecten die een structuurversterking van de journalistiek 
beogen. Een onafhankelijke beoordelingscommissie adviseert vervolgens welke 
projecten door de provincie gehonoreerd zouden moeten worden om directe in-
menging van de overheid in de journalistiek te voorkomen. 
 
Dit type ondersteuning bouwt voort op een traditie op landelijk niveau. Het Sti-
muleringsfonds voor de Journalistiek beoogt met name “de kwaliteit, diversiteit 
en onafhankelijkheid van de journalistiek” te stimuleren door “de vernieuwing 
van de journalistieke infrastructuur in Nederland te bevorderen”. Het fonds krijgt 
zijn gelden van het ministerie van OCW en subsidieert initiatieven die “kennis, 
onderzoek en samenwerking” rond journalistiek bevorderen. Het Fonds Bijzonde-
re Journalistieke Projecten (met name print) en het Mediafonds (omroep) subsi-
diëren specifieke journalistiek-inhoudelijke projecten. 
 

a) Fries Mediafonds 
In 2013 werd na een verzoek van enkele hoofdredacteuren het Fries Mediafonds 
in het leven geroepen. Friesland was de eerste provincie in Nederland met een 
eigen fonds voor de media. Gedeputeerde Staten (GS) stelden €100.000 be-
schikbaar voor aanvragen vanuit de Friese journalistiek. Dit bedrag was opge-
deeld in €70.000 voor innovatieve projecten (vernieuwing van Friese journalis-
tiek) en €30.000 voor onderzoeksjournalistiek (over maatschappelijk ontwikke-
lingen in Friesland).4 
 

                                                      
4
 Openstelling Fries Mediafonds, 2013; http://www.fryslan.frl/7780/openstelling-fries-mediafonds/ 
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Doel van het Mediafonds is om de kwaliteit en de diversiteit in de Friese journa-
listiek te stimuleren. Niet alleen om inwoners te informeren en kritisch de politie-
ke besluitvorming te volgen, maar ook om voor binding te zorgen in de provin-
cie. Op de achtergrond speelde de mogelijke versterking van samenwerking tus-
sen Omrop Fryslân en NDC Mediagroep. Dit is volgens Rimmer Mulder, lid van de 
adviescommissie en vanaf het begin betrokken bij het fonds, echter nauwelijks 
van de grond gekomen. 
 
Een onafhankelijke commissie adviseerde GS welke aanvragen in aanmerking 
zouden komen voor subsidie. Voordat een aanvraag werd doorgestuurd naar en 
inhoudelijk bekeken door de commissie, werd deze eerst ambtelijk getoetst, ver-
telt Mulder. “Deze dienst toetste heel formeel. Maar wij zeiden: als je de opge-
zette criteria heel streng toepast, dan kom je in veel gevallen niet meer aan een 
inhoudelijke toetsing toe.” Daarom koos de commissie er in de loop der tijd voor 
om alle ingediende aanvragen te beoordelen. Om gehonoreerd te worden moes-
ten aanvragen uiteindelijk wel aan de formele criteria voldoen.  
 
Gedeputeerde Staten bepaalden op grond van de voordracht van de commissie 
over het toewijzen van subsidie. Zij konden daarbij van het advies afwijken, mits 
gemotiveerd.5 Dit is echter nooit gebeurd, laat de persvoorlichter van de provin-
cie, Marcel de Jong, weten. Het advies van de commissie is altijd opgevolgd door 
het college van Gedeputeerde Staten. Mulder beaamt dit. “De bestuurders zijn 
altijd terughoudend geweest.  Inmenging van de politiek was minimaal.” Mulder 
waardeert het positief dat de provincie de regionale journalistiek op deze wijze 
probeert te stimuleren.  
 
Na drie jaar Mediafonds zijn 48 aanvragen gedaan, waarvan er negen zijn geho-
noreerd.6 Een groot aantal aanvragen voldeed niet aan de formele criteria. Van 
de gehonoreerde projecten waren veel gericht op het maken van journalistieke 
verhalen. “Veel aanvragen waren niet vernieuwend, maar gericht op de oude 
journalistiek. Er werd slechts gezocht naar een nieuwe financieringsbron”, vertelt 
Mulder. Volgens hem was de matige vernieuwingsdrang bij bestaande media en 
een gebrek aan vernieuwende initiatieven hier debet aan. 
 
Een ander punt was dat alleen professionele media met rechtspersoonlijkheid 
een aanvraag konden indienen, waardoor freelancers werden uitgesloten. Deze 
beperking is door de commissie regelmatig besproken met het Provinciebestuur. 
“Juist in dit tijdperk, waarin het medialandschap steeds meer wordt ingevuld 
door freelancers, kunnen hele interessante initiatieven ontstaan bij kleine zelf-
standigen”, aldus Mulder. Een aanpassing van dit criterium is nooit van de grond 
gekomen, mede door juridische beperkingen. Voorts bleek dat er vooral aanvra-
gen werden gedaan voor verdiepende journalistiek en minder voor journalistieke 
innovatie. Daarom is in 2014 besloten om de €70.000-€30.000 verhouding te 
laten vallen. Verder werd de kritiek geuit dat de procedure ten aanzien van een 
besluit over een subsidie te lang duurde en te ambtelijk verliep.7  
 

                                                      
5
 Wijzigingsverordening Mediafonds, 2012; http://www.fryslan.frl/6659/6-februari-2013-extra-gemeenschappelijke-vergad 

ering-statencommissies-boarger-mienskip-en-lan,-loft-wetter/files/03d-wijzigingsverordening %20tbv%20media fonds.pdf 
6
 Evaluatie Fries Mediafonds, 2015. 

7
 Evaluatie Fries Mediafonds, 2015; http://www.fryslan.frl/16108/ingekomen-stukken-week-46-2015/files/09-

brief%20ds%20inzake%20evaluaasje%20frysk%20mediaf%C3%BBn%20s%2020151111.pdf 
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Hoewel het Mediafonds positief werd geëvalueerd, met bovenstaande kantteke-
ningen, werd in november 2015 besloten om voorlopig geen nieuwe ronde voor 
open te stellen voor journalistieke aanvragen. Eerst wil men afwachten hoe een 
project rond een Regionaal Mediacentrum (zie paragraaf 3.1.3) verloopt. Een 
besluit hierover staat medio 2016 op de provinciale agenda. Hierbij speelt mee 
dat in de nieuwe landelijke mediawet wordt ingezet op het ontstaan van regiona-
le mediacentra.8  

 

b) Noordelijk mediafonds 
Als aanvulling op het Fries Mediafonds bepleitten documentairemakers Leo Siepe 
en Joep van Ruiten in 2015 een Noordelijk Mediafonds.9 Hiervoor zou ruimte zijn 
nu in 2017 het landelijke Mediafonds (voorheen het Stimuleringsfonds Culturele 
Omroepproducties) wordt opgeheven en het Fries Mediafonds voorlopig in de 
wacht is gezet. Volgens de initiatiefnemers is er in het Noorden weliswaar veel 
journalistieke kwaliteit, maar wordt de financiering hiervoor steeds moeilijker. 
Het fonds zou gefinancierd moeten worden door omroepen, provincies, gemeen-
ten en andere partijen. Hoewel er in het najaar van 2015 door de drie noordelij-
ke provincies over een gezamenlijk initiatief is gesproken, heeft dat (nog) niet 
tot concrete resultaten geleid.10  
 

c) Documentairefonds Zeeland  
In de provincie Zeeland is in 2012 eveneens een mediafonds11 opgericht, maar 
dan specifiek voor regionale documentaires. Dit fonds wordt beheerd door het 
Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland en draagt voor maximaal 50% bij in de 
productiekosten van een documentaire. Het subsidieplafond hierbij is €20.000. 
Dit kan nog worden uitgebreid met een bijdrage uit het reguliere budget van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland, met een maximum van 10% van de pro-
ductiekosten en €10.000. Per jaar zijn er twee perioden waarin aanvragen wor-
den getoetst. Het geld van het fonds komt van de provincie (€40.000 per jaar) 
en van bedrijven.  
 
Het fonds werd in het leven geroepen om ook kleinere producties in de regio een 
kans te geven, die vaak niet bij grotere landelijke fondsen terecht kunnen.12 Om 
aanspraak te maken op het fonds, moet een documentaire een afgebakend the-
ma uit de regio omvatten, dat geschikt is voor een breed Zeeuws publiek. Daar-
naast mag de documentaire geen speelfilm zijn, niet uit meerdere producties be-

                                                      
8
 ‘Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar?’; Adviesrapport ROOS, 2015. Het kabinet wil 

vanaf 2017 17 miljoen euro per jaar bezuinigen op het totale budget van alle regionale omroepen van 143,5 miljoen (ad-

viesrapport ROOS, 2015; Mediabrief Provincie Friesland, 2015. De regionale omroepen worden ondergebracht onder vijf 

landelijke bestuurders. Voor Friesland geldt dat Omrop Fryslân, de grootste Friese omroep, samen met RTV Noord (Gronin-

gen) en RTV Drenthe valt onder ‘Cluster Noord’. Hoewel de subsidie op grotere schaal zal worden geregeld, houden de 

omroepen hun eigen redacties, directies, etc. Het personeel van Omrop Fryslân is bang dat door een bestuurder van buiten 

Friesland sommige programma’s, de verslaggeving van Friese evenementen en de Friese taal verloren gaan (Mediabrief 

Provincie Friesland, 2015) 
9
 ‘Tijd voor een noordelijk mediafonds’, Leo Siepe en Joep van Ruiten, 2015; 

http://www.denieuwereporter.nl/2015/02/tijd-voor-een-noordelijk-mediafonds/ 
10

 Bijeenkomst procedure cultuurnota’s, Provincie Groningen, 2015; 

http://www.openindex.io/outlink?ssi=4282426198a584a2&url=http%3A%2F%2Fwww.provinciegroningen.nl%2Ffileadmin

%2Fuser_upload%2FDocumenten%2FDownloads%2F2015_09_29_Samenvatting_vragen_uit_zaal.pdf&r=1&q=mediafonds 
11

 Richtlijnen documentairefonds Zeeland, 2012; 

http://www.cultuurfonds.nl/up%20loads/files/downloads%20/Zeeland/richtl%20ijnen%20_docufonds_def_versie.pdf. 
12

 Rebecca van Wittene; http://www.rebeccavanwittene.nl/index.php/producties/ontwikkeling-a-realisatie/1-ontwikkelin 

g-a-realisatie/85-documentairefonds 
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staan, moet de documentaire langer zijn dan 15 minuten, en minder kosten dan 
€60.000. Verder werkt het fonds samen met omroep Zeeland en Film by the 
Sea; een documentaire dient dan ook geschikt te zijn voor een uitzending op 
omroep Zeeland, en zal daarbij mogelijk in première gaan op het festival Film by 
the Sea.  

 

2. Regionale samenwerkingsverbanden in Mediacentra 
 
De commissie-Brinkman, die in opdracht van het ministerie van OCW onderzoek 
deed naar de staat van de journalistiek, kwam in 2009 met het idee voor regio-
nale samenwerkingen.  Het idee omvat een bundeling van regionale journalistie-
ke organisaties en initiatieven die door intensieve coöperatie burgers de belang-
rijkste informatie uit hun leefomgeving bieden.13 Deze samenwerking zou plaats 
kunnen vinden via zowel virtuele (digitaal) als fysieke (in één gebouw) media-
centra, volgens de Commissie. Sinds 2012 is er in diverse provincies geëxperi-
menteerd met de oprichting van mediacentra, veelal in de vorm van samenwer-
king tussen de regionale omroep en krant. 
 
Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft een subsidieregeling (van 
maximaal €150.000 per projectjaar, op basis van matching) opgesteld voor zulke 
regionale samenwerkingsverbanden, waarbij een betere verbintenis moet worden 
gecreëerd tussen media en het regionale publiek.14 Tenminste twee journalistie-
ke partijen dienen aan een samenwerkingsverband deel te nemen. Jaarlijks 
wordt besloten of de subsidie voortgezet wordt of niet (maximaal drie jaar). Het 
eerste project is in 2015 gehonoreerd (in Twente), in 2016 en 2017 volgen nog 
(in totaal) 3 projecten. Na evaluatie wordt bekeken of de regeling daarna een 
vervolg krijgt. 

 

a) BN/De Stem en Omroep Brabant 
In 2012 begon in Brabant een toen nog unieke vorm van samenwerking, waarin 
het idee van een regionaal mediacentrum gestalte kreeg. Er werd – met steun 
van subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek – een kleine, geza-
menlijke redactie gevormd van redacteuren van BN/De Stem en Omroep Bra-
bant. Bij de opzet was het streven naar efficiency leidend; de gezamenlijke re-
dactie vergaarde het snelle nieuws, dat bij beide organisaties toch meestal het-
zelfde was. Hierdoor zou meer tijd moeten overblijven voor onderzoeksjournalis-
tiek bij beide afzonderlijke media. Verder bestonden er ideeën voor samenwer-
king op andere gebieden dan alleen het snelle nieuws, maar die zijn volgens pro-
jectleider Alex Beishuizen nooit van de grond gekomen.  
 
Het vergaarde nieuws werd gepubliceerd op de eigen websites. Daarnaast bleken 
omroep en krant het nieuws verschillend te waarderen. Zo was de krant fijnma-
ziger in het brengen van nieuws; meer gericht op lokaal- in plaats van op regio-
naal nieuws. “Het kleine nieuws bleef de krant gewoon zelf doen”, vertelt Beis-
huizen. Tegelijkertijd wilden de redactieleden vanuit de omroep bij breaking 
news regelmatig interviews opnemen met betrokkenen. Dit stuitte de samenwer-
kende redacteuren vanuit de krant tegen de borst; zij vroegen zich af waarom ze 

                                                      
13

 Adviesrapport Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers, 2009; 

http://www.goc.nl/Onderzoeken-Publicaties/Adviesrapport-Tijdelijke-Commissie-Innovatie-en-To 
14

 Subsidieregeling Regionale samenwerking, SvdJ, 2015; 

https://www.svdj.nl/subsidie/regeling-regionale-journalistieke-samenwerking/ 
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voor een uitzending van Omroep Brabant gasten moesten regelen. “Daar liep het 
al een beetje scheef”, aldus Beishuizen.  
 
De samenwerkende partijen begonnen dit centrum feitelijk vanuit een interesse 
voor een extra stimulans om “pragmatischer te werken”.15 Nadat bekend was dat 
er via het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek geld vrij zou komen voor regi-
onale samenwerkingen, zochten BN/De Stem en Omroep Brabant elkaar op. Het 
was de bedoeling dat Brabants Dagblad en Eindhovens Dagblad zich na verloop 
van tijd ook aan zouden sluiten, zodat de gehele provincie bediend zou worden. 
Deze uitbreiding is er echter nooit gekomen, waardoor een groot deel van de 
provincie onderbelicht bleef in de snelle nieuwsvoorziening van het mediacen-
trum. In de jaren dat het project vorderde, waren zowel de deelnemende media-
partijen als het Simuleringsfonds, die het faciliteerde, toch enthousiast over de 
samenwerking tussen de twee media. Desalniettemin strandde het project in 
2015.  
 
Naast de scheve verhoudingen op het gebied van nieuwsvergaring, de pragmati-
sche (in plaats van strategische; zie L1 en De Limburger) insteek van beide me-
dia en het niet van de grond komen van een ‘provinciaal centrum’, wijt Beishui-
zen het stranden van de structurele samenwerking grotendeels aan bezuinigin-
gen waar de krant mee te maken had, toentertijd onder de vlag van Wegener. 
De bedoeling van het project was dat zowel de krant als de omroep twee regulie-
re fte’s zou inbrengen om het eerstelijns nieuws te maken voor beide media. De 
krant zag het samenwerkingsverband, volgens Beishuizen, als mogelijkheid om 
tijdelijke krachten nog een tijdje in dienst te houden, in plaats van hen weg te 
bezuinigen. “Dit was niet de bedoeling van het project. Voor de krant was dit ei-
genlijk een beetje creatief boekhouden.” Bovendien werden op deze manier niet 
de journalistieke zwaargewichten op de snelle nieuwslijn gezet, maar jonge ta-
lenten die men voor de toekomst van de krant wilde behouden. Omroep Brabant 
hield zich wel aan de afspraak om twee reguliere krachten in te zetten.  
 
Daarbij komt dat de Mediawet voorschrijft dat er met belastinggeld (voor publie-
ke partijen zoals Omroep Brabant) geen private partijen (zoals kranten) mogen 
worden gesteund.16 Een verruiming van de Mediawet op dit punt is in de loop der 
jaren niet realiseerbaar gebleken. Dat was eind 2015 dan ook de formele reden 
om het project te stoppen. Wat echter ook duidelijk was geworden is dat de 
Persgroep (uitgever van BN/De Stem) een al te innige samenwerking met een 
publieke omroep niet meer zag zitten. Om toch met het project in Brabant door 
te kunnen gaan, was het in 2015 voor de twee Brabantse media noodzakelijk om 
weer met een nieuw experimenteel project te starten. Daarop werd besloten de 
stekker uit de samenwerking te trekken.  

 

b) L1 en Media Groep Limburg 
Twee jaar na de oprichting van het samenwerkingsverband in Noord-Brabant, 
kwam er een gezamenlijk online platform, 1Limburg, van omroep L1 en MGL 
(Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad), gesteund met geld van beide me-
diabedrijven en een subsidieregeling vanuit de provincie.17 In tegenstelling tot 
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het Brabantse voorbeeld publiceren de twee partijen hier op een gezamenlijk, 
nieuw opgericht platform. Dit platform wordt door Alex Beishuizen omschreven 
als “een nieuw merk dat in de markt is gezet”, in tegenstelling tot het Brabants 
mediacentrum waar de bestaande merken bleven bestaan. Voor 1Limburg is een 
gezamenlijke redactie van tien mensen opgericht die dit snelle nieuws zelfstandig 
publiceert op de website en de app. Hierop is een apart gedeelte gemaakt waar 
bezoekers hun eigen nieuws kunnen plaatsen. 1Limburg is voornamelijk bedoeld 
voor bezoekers jonger dan veertig jaar. 
 
Het platform is geen aanvulling op de bestaande media (L1 en MGL), maar een 
vervanging van de eerstelijns content die eerder door henzelf werd geprodu-
ceerd. Op de websites van de kranten en de omroep wordt dit snelle nieuws dan 
ook niet meer aangeleverd. “Je kunt alleen maar innoveren als je bereid bent om 
af te breken. Je kunt wel innovatief samenwerken, maar als je alsnog je eigen 
ding blijft doen op je eigen website, dan is er niets nieuws aan”, aldus Leo Hau-
ben, hoofdredacteur van L1. 
 
Net als in Brabant is het idee achter dit samenwerkingsverband om meer tijd en 
energie over te houden voor diepgang, duiding en debat op de twee aparte re-
dacties van L1 en de kranten. Verschil is echter dat de redacteuren vanuit L1 en 
De Limburger zich niet hoeven te bemoeien met de inhoud van 1Limburg, waar 
bij BN/De Stem en Omroep Brabant beide media betrokken bleven bij het verga-
ren van nieuws.18  
 
Het idee voor deze samenwerking bestond in 2010 al bij de kranten en de om-
roep.19 In 2014 werd dit idee opgepakt en daadwerkelijk uitgevoerd. Daarbij was 
de opzet niet zozeer pragmatisch van aard, zoals bij het mediacentrum in Bra-
bant, maar was het vooral een strategische keuze, verklaart Alex Beishuizen, die 
ook bij dit project betrokken was. “In de introductie van het plan wordt het 
woord ‘fusie’ genoemd. De samenwerking zou uiteindelijk kunnen uitmonden in 
een fusie.” De transitie naar de opzet in Limburg was volgens Leo Hauben niet 
moeilijk. Dit zou te verklaren zijn vanuit het feit dat het van tevoren duidelijk 
was hoe het platform zou worden opgezet; een samenwerking tussen de twee 
grootste regionale mediabedrijven (geen niche-websites, want die zouden moge-
lijk niet professioneel genoeg zijn om mee samen te werken), en met oog op een 
collectieve toekomst op een gezamenlijk, nieuw platform.   
 
Wel was er bij aanvang een klein struikelblok, namelijk dat er grote verschillen 
waren in productieprocessen tussen de kranten en de omroep. “De krant is ge-
richt op de volgende dag, terwijl de omroep gericht is op het ‘nu’. Daarom past 
het DNA van de omroep beter bij het platform dan dat van de krant”, vertelt 
Hauben. Deze belemmering is volgens de hoofdredacteur van L1 opgelost door 
de nieuw gevormde redactie; hierdoor is de aanlevering van content niet afhan-
kelijk van de moederbedrijven. Bij de uitvoering van het nieuwe concept werd 
daarnaast een nieuwe manager aangesteld bij de tienkoppige redactie, die ver-
antwoordelijk is voor de journalistieke inhoud en voor het commerciële beleid. 
Deze manager legt verantwoording af aan de hoofdredacteuren van L1 en De 
Limburger. De redactie van 1Limburg werkt met een begroting van ongeveer 1 
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miljoen euro per jaar. Daaronder vallen de journalistieke krachten, de manager 
en de technische kosten.   
 
Om niet in strijd te geraken met de Mediawet20, is 1Limburg bestempeld als 
‘hoofdactiviteit’ van L1. Dit houdt onder meer in dat de samenwerking na drie 
jaar niet kostendekkend hoeft te zijn, in tegenstelling tot nevenactiviteiten (zoals 
de samenwerking in Brabant). L1 heeft dan ook juridisch het laatste woord in dit 
samenwerkingsverband, hoewel in de praktijk 1Limburg gezamenlijk wordt aan-
gestuurd door L1 en MGL. Beiden dragen dan ook hetzelfde bij aan het platform. 
Qua opbrengsten krijgen alle twee de mogelijkheid om eigen vergaarde adver-
tenties te plaatsen op het platform, waarvan de omzet naar de eigen organisatie 
gaat. De opbrengsten worden dus niet met elkaar gedeeld. De twee partijen ko-
men eens in de twee weken bij elkaar om de gang van zaken van het platform te 
bespreken.21  
 
In 2015 bestond ‘1Limburg’ een jaar. Het platform bracht in dat jaar meer con-
tent dan L1 en De Limburger tevoren deden.22 De journalisten vullen elkaar tege-
lijk ook aan, doordat de één verstand heeft van televisie en geluid, en de ander 
van tekst. Wel is het een aantal keren voorgekomen dat er dubbel nieuws werd 
geplaatst op de website (door doorplaatsing van berichten van een van de part-
ners). Ook had 1Limburg in het begin te kampen met technische mankementen. 
Verder bleek dat bezoekers niet altijd in staat waren kwalitatief acceptabel 
nieuws te brengen; sommigen maakten misbruik van deze functie door discus-
sies te verstoren. Daarom is besloten om het publiek op een andere manier bij 
het platform te betrekken. Dit wordt onder andere gedaan door burgers te vra-
gen naar foto’s van een bepaald thema.  
 
1Limburg lijkt vooralsnog een begin te zijn van een uitgebreidere samenwerking 
tussen de regionale media, aldus Alex Beishuizen. Een mogelijk doel zou, zoals 
eerder werd benoemd, een fusie kunnen zijn, of een samenwerking die zich meer 
richt op grotere nieuwsverhalen. Dit project, waarbij een geheel nieuw team en 
platform wordt opgericht en bestaande media investeringen doen, is volgens 
Beishuizen dan ook eerder een goede oplossing voor behoud van regionale jour-
nalistiek in de toekomst dan een samenwerking zoals die in Brabant. Een kantte-
kening voor de toekomst is echter op zijn plaats. De in maart 2016 benoemde 
nieuwe hoofdredacteur van de kranten, Roy op het Veld, liet in zijn introductie-
interview weten dat het eigen online platform van de kranten weer belangrijker 
zou moeten worden dan het gezamenlijke 1Limburg.23 

 

c) Fries mediacentrum  
Ook in Friesland is de regionale omroep, Omrop Fryslân, een samenwerkingsver-
band aangegaan met regionale kranten, namelijk die van NDC Mediagroep. Het 
Fries mediacentrum wordt ondersteund door de provincie (€200.000).24 Het initi-
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atief bouwt voort op de bestaande samenwerking rond “Leeuwarden Culturele 
Hoofdstad 2018” voor het platform Finster op Fryslan. Deze samenwerking tus-
sen NDC, Omrop Fryslân en de lokale omroep GPTV zou volgens Rimmer Mulder 
kunnen uitmonden in een Fries mediacentrum. Hierbij wordt niet alleen snel 
nieuws samen geproduceerd, maar ook voor grotere verhalen wordt er met el-
kaar samengewerkt.25  
 
In het Fries Mediacentrum werken de redacties samen (net als in Noord-Brabant 
en Limburg) bij de eerstelijns nieuwsvoorziening. Ook worden grotere journalis-
tieke producties gezamenlijk opgezet. In dit kosten- en inzetbesparende samen-
werkingsverband krijgt de journalistiek een crossmediale functie; er wordt zowel 
beeld- als tekst- en geluidsmateriaal geproduceerd. Het lijkt er dan ook op dat 
dit mediacentrum een zelfde gestalte krijgt als dat in Brabant, terwijl het oprich-
ten van een geheel nieuw platform en een nieuwe redactie door de bestaande 
media volgens Alex Beishuizen wellicht een beter plan zou kunnen zijn.26 
 
Daarnaast bouwen de journalistieke partijen aan een platform dat dienst doet als 
open podium voor andere aanbieders in de provincie, die journalistieke content 
kunnen produceren. Er komt ruimte voor ‘participatiejournalistiek’. Denk hierbij 
aan samenwerkingen met hogescholen in Friesland, de provincie, Friese bloggers 
en aan culturele instellingen. Het ziet ernaar uit dat dit regionale mediacentrum 
langzaamaan gerealiseerd wordt; de provincie geeft aan ook in 2016 subsidie te 
blijven geven om Omrop Fryslân met de andere regionale en lokale partners te 
laten werken aan dit regionale mediacentrum. Hiervoor is een begroting opge-
steld die zeker tot en met 2019 van kracht is.27 
 
Wat de kans op succes is, valt nog moeilijk in te schatten. “De samenwerking 
tussen de omroep en de dagbladen liep tot nu toe buitengewoon moeilijk”, ver-
telt Rimmer Mulder. “De media waren tot nu toe heel aarzelend”. Hij hoopt dat 
het Fries Regionaal Mediacentrum, dat ontstaan is uit bestaande media, niet ten 
koste gaat van kleinere initiatieven, zoals de Friese mediacoöperatie. 
 

d) Friese mediacoöperatie    
Naast het Fries mediacentrum en het Fries Mediafonds bestaat er in Friesland 
een Friese mediacoöperatie. Dit relatief nieuwe platform, Fryslan1, ging in 2014 
van start met als initiatiefnemer Bert de Jong, voormalig lid van de hoofdredactie 
van de Leeuwarder Courant. Fryslan1 publiceert artikelen over Friesland door 
een groep professionele freelance journalisten, die voor een groot deel afkomstig 
zijn van NDC Mediagroep.  
 
De opstart van het project werd door het Fries Mediafonds ondersteund met 
€75.000.28 Om het platform draaiende te houden, wordt lezers en andere partij-
en gevraagd een vrijwillige bijdrage van vijftig euro per jaar te doen. In ruil 
daarvoor kunnen lezers onder andere ideeën aandragen voor nieuwe verhalen. 

                                                                                                                                                                      
http://www.fryslan.frl/13741/subsidies-vervolg/files/openbaar%20subsidieregister%202014.pdf 
25

 Maarten Pennewaard, projectleider ‘ad hoc’ samenwerking Provinciale Staten Verkiezingen Friesland (2010/2011) en 

werkzaam bij de Leeuwarder Courant 
26

 Alex Beishuizen 
27

 Provinciale begroting provincie Fryslan, 2016; http://provinciale-begroting.frl/2016/planning-

control/begroting/programmas/programma-8-cultuur-taal-en-onderwijs/8-3-taal-media-en-letteren/ 
28

 Subsidies Provincie Fryslan, 2014; 

http://www.fryslan.frl/13741/subsidies-vervolg/files/openbaar%20subsidieregister%202014.pdf 



 
20 

Zij staan op deze manier in contact met de redactie van freelance journalisten, 
maar kunnen zelf geen artikelen publiceren. Hoewel Rimmer Mulder enthousiast 
is over dit project, benadrukt hij dat de financiering toch een probleem oplevert. 
Volgens hem is het namelijk de vraag of het geld dat binnenkomt, wel genoeg is 
voor het produceren van content.  

 

e) Noordelijke mediacoöperatie 
Eind 2014 ontstond een soortgelijk initiatief in Assen/Stadskanaal. Het idee werd 
aangedragen door Erik Riensema en Robbert Willemsen, voorheen werkzaam bij 
respectievelijk het ANP en het Dagblad van het Noorden. Zij onderhouden nu 
hyperlocale nieuwssites over Assen en Gieten en willen deze verder professiona-
liseren. Een coöperatie waarbij hyperlocals en freelance regiojournalisten zich 
zouden kunnen aansluiten, zou professionele steun kunnen bieden bij de verdere 
ontwikkeling van lokale nieuwswebsites.  
 
Riensema stelde een stappenplan op waarin beschreven staat dat het oprichten 
van de coöperatie, het lanceren van één digitaal platform, onderzoek naar noor-
delijke, lokale zelfstandige nieuwswebsites, het uitnodigen van journalisten voor 
een startbijeenkomst en het uitwisselen van kennis via een nieuws-
brief/facebookgroep, een subsidie vraagt van “een paar duizend euro”.29 Vervol-
gens zou het organiseren van kennisbijeenkomsten, marketing voor het werven 
van lezers, het inkopen van stockfoto’s en berichtgeving, een full-service bureau 
en het gezamenlijk ontwikkelen van een nieuw verdienmodel een structurele 
subsidie vragen van “enkele tienduizenden euro’s”. 
 
Het nog op te richten Noordelijk Mediafonds waar Siepe en Van Ruiten voor pleit-
ten, zou volgens Riensema als financier kunnen optreden.30 Daarnaast zou de 
Noordelijke mediacoöperatie na verloop van tijd, evenals de Friese mediacoöpe-
ratie, moeten kunnen draaien op giften van lezers, kijkers en luisteraars. Zoals 
bekend is het Noordelijk Mediafonds nog niet opgericht. De Noordelijke mediaco-
operatie is evenmin van de grond gekomen. 

 

f) Limburg Centraal: meerdere platforms  
Ook de provincie Limburg kwam met een samenwerkingsinitiatief, waarin naast 
traditionele media, nieuwe spelers de ruimte krijgen om een plek te verwerven in 
het regionale journalistieke landschap.31 Ook is het de bedoeling dat er voor 
Limburg Centraal een nieuwe, kleine redactie wordt opgericht. Voor het pilotjaar 
werd een subsidiebedrag van 1 miljoen euro vrijgemaakt. Doel is dat hiernaast 
gebruik gemaakt gaat worden van co-financiering door investeringsfondsen en 
derden. De provincie wil een subsidieregeling instellen voor alle media. Deze re-
geling stimuleert samenwerking en onderzoeksjournalistiek, is gericht op het 
bieden van opleidingsmogelijkheden, en  bevordert journalistieke innovatie. 
 
Belangrijk is dat de provincie wil optreden als stakeholder in Limburg Centraal. 
Zij ziet zichzelf als belanghebbende en kiest voor een actieve initiërende rol. 
Daarbij vergaart ze informatie en meningen vanuit de samenleving (outside-in) 
met als doel verschillende partijen (media en andere informatieleveranciers, pu-

                                                      
29

 Noordelijke mediacoöperatie & Noordelijk Mediafonds, Riensema, 2015.  
30

 ‘Tijd voor een noordelijk mediafonds’, Leo Siepe en Joep van Ruiten, 2015; 

http://www.denieuwereporter.nl/2015/02/tijd-voor-een-noordelijk-mediafonds/ 
31

 Nota Regionaal Mediacentrum Limburg Centraal, 2014; http://www.limburg.nl/dsresource?objectid=49754&type=org 



 
21 

bliek en privaat; lokale overheden en maatschappelijke instellingen) bijeen te 
brengen. Een ‘regiegroep’ moet de voortgang in de gaten houden. 
 
Men kiest hier niet voor één website voor de hele provincie (zoals 1Limburg), 
maar voor verschillende platforms met zowel een fysieke als een digitale plek 
voor verschillende regio’s. Deze platforms zijn gebaseerd op drie karakteristie-
ken. Ten eerste is er ‘Limburg Radar’, waarop thema’s compleet worden aange-
boden. Dat wil zeggen dat een onderwerp wordt uitgelicht aan de hand van fei-
ten, opinies, historische contexten en toekomstimplicaties; zaken die bij de ge-
vestigde media soms worden gemist. Ten tweede is er ‘Rotonde Limburg’, verge-
lijkbaar met het Open Podium zoals bij het Friese mediacentrum. Hierop wordt 
gebruik gemaakt van user-generated-content. Tenslotte is er een platform ge-
naamd ‘L Primo’ voor jongeren dat niet primair op nieuws is gericht.  
 
De drie platforms zijn na het eerste subsidiejaar nog niet zichtbaar. Ook is er nog 
geen zicht op een “regionaal mediacentrum”. Wel zijn er eind 2015 subsidies 
toegekend aan zeven partijen (van de ruim 40 die een aanvraag hadden ge-
daan), die allemaal een deel van de doelen voor hun rekening zouden gaan ne-
men. Het beoogde platform is tot nu toe nauwelijks van de grond gekomen, zegt 
hoofdredacteur van L1, Leo Hauben. “Limburg Centraal is redelijk dood”. Hij wijt 
dit aan het feit dat men bij een fysiek mediacentrum niet zomaar een aantal me-
dia op één hoop kan gooien. “Als je een aantal lokale media bij elkaar gooit in 
een fysiek regionaal mediacentrum, dan zie je vaak dat één medium overheer-
send is. En die heeft niks aan de bijdragen van die anderen, want dat levert geen 
meerwaarde op.” Daarnaast meent hij dat content die door lokale media wordt 
gemaakt, niet altijd nuttig is voor andere partijen. De provincie wil in de loop van 
2016 de resultaten evalueren en besluit op basis daarvan over een vervolg. 
 

g) Lokaal en regionaal: Mediacentrum Twente 
In tegenstelling tot de andere initiatieven voor een regionaal mediacentrum, is 
het regionaal mediacentrum in Twente uit 2012 niet gesubsidieerd vanuit een 
fonds of stichting.32 In plaats van uit te gaan van één journalistieke organisatie 
in de regio, is het mediacentrum in Enschede een samenwerking tussen zeven 
lokale omroepen. Enschede FM is daarvan de grootste, en investeerde ook het 
meeste geld. Zo brengen de lokale omroepen hun eigen nieuws, maar wordt re-
gionaal nieuws gezamenlijk gebracht door een aparte groep vrijwilligers. De ra-
dio van het mediacentrum zendt bijvoorbeeld op elke gemeentelijke radiozender 
dezelfde ochtendshow uit, terwijl de radiozenders de rest van de dag hun eigen 
lokale nieuws uitzenden. Voor TV geldt hetzelfde principe. Via www.1Twente.nl 
kunnen programma’s van alle lokale omroepen worden bekeken. Op projectbasis 
werd samengewerkt met dagblad Tubantia.  
 
Het regionale mediacentrum in Twente heeft de ambitie om ‘een volwaardig 
journalistiek product neer te zetten’.33 Daarom heeft het centrum een gezamen-
lijk opleidingsprogramma opgezet voor journalisten of burgers die als lokale cor-
respondent willen werken (zie ook paragraaf 3.1.6). Hierbij wordt samengewerkt 
met onderwijsinstellingen in de regio, die het centrum eveneens financieel steu-
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nen. De aanschaf van technisch materiaal wordt ook samen gedaan, wat kosten-
besparend is.  
 
Vanaf 2014 werd de samenwerking met dagblad Tubantia groter. De betaalde 
krachten van de krant en de vrijwilligers van het mediacentrum begonnen aan 
een samenwerkingsverband voor het produceren van nieuws. Daarbij verhuisden 
de redacties van TV Enschede FM en de stadsredactie van Tubantia naar een ge-
zamenlijk pand. In 2015 werd hun samenwerking uitgebreid door een aparte re-
dactie (Newsroom Enschede)34 te openen, met journalisten van beide media. Het 
doel is om in de toekomst nog intensiever gezamenlijk nieuws te produceren.   
 
Eind 2015 kreeg de Newsroom als eerste de nieuwe subsidie (maximaal 
€450.000)35 van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek uit de regeling ‘Re-
gionale Journalistieke Samenwerking’, om de nieuwsvoorziening nog beter te 
maken. Media-opleidingen blijven samenwerken met deze Newsroom. Zo kunnen 
studenten ervaring opdoen op de redactie, en krijgen zij inspraak in kwesties 
zoals het bereiken van een bepaalde publieksgroep.  

 

h) Lokaal en regionaal: RTVNH, RTi Hilversum en HilversumsNieuws 
In de regio Hilversum werd in 2015 eveneens een regionaal mediacentrum (Me-
diacentrum Gooi en Vechtstreek) gestart, waarin de regionale omroep RTVNH, de 
lokale omroep RTi Hilversum (leider in het project) en het huis-aan-huisblad Hil-
versumsNieuws (Mediabedrijf Enter media) intensiever gingen samenwerken. De 
content die door de redacties geproduceerd wordt, wordt aan elkaar doorgele-
verd en er zijn mogelijkheden om grotere journalistieke producties op te zetten. 
Ook is er een gezamenlijke redactieruimte ingericht in Hilversum; redacteuren 
zitten dus fysiek bij elkaar. Het centrum staat in de toekomst open voor meerde-
re media in de Gooi en Vechtstreek. Momenteel voelen die zich echter gepas-
seerd. Zo vraagt Hilversum 1 zich af waarom andere lokale bladen niet zijn mee-
genomen in de samenwerking, en welke rol de gemeente in dat besluit heeft ge-
speeld.36  
 
De samenwerking is een gevolg van toezegging van burgemeester Pieter Broer-
tjes om de lokale omroep in de stad een impuls te geven. Hiermee wil de ge-
meente de Mediastad nog meer op de kaart zetten. De gemeente Hilversum is 
dan ook verantwoordelijk voor de voorzieningen van de redactie, zoals huisves-
ting, en voor subsidies. Op deze manier wordt niet de journalistiek zelf gesubsi-
dieerd, maar wel de faciliteiten die daarvoor nodig zijn. Alex Beishuizen is tame-
lijk positief over deze ontwikkeling, vooral vanwege het feit dat overheden zich 
op deze manier niet bemoeien met de berichtgeving zelf. “Het is goed dat ze 
zorgen voor een plek waar journalisten kunnen werken. Kranten waren vaak ge-
vestigd op dure locaties. Nu kan er gezocht worden naar samenwerking met an-
dere locaties, zoals de bibliotheek, waar journalisten hun werk kunnen doen en 
tegelijkertijd toegankelijk zijn voor het publiek.” 
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i) Bijenkorfmodel en samenwerking met buurtjournalisten  
Aanvullend op regionale mediacentra is het initiatief dat ook wel wordt aange-
merkt als een bijenkorfmodel. Het idee erachter is dat er wordt samengewerkt 
tussen regionale en lokale media, wat we bij sommige mediacentra ook al enigs-
zins terug zagen komen. Hierbij kan er gedacht worden aan ‘een netwerk van 
lokale cellen met daarboven een kleine centrale redactie’.37 Dit betekent dat er 
vaste lokale verslaggevers zijn die cross-mediale content produceren voor het 
netwerk van regionale en lokale media. Het netwerk kan dan zelf, onder leiding 
van de centrale redactie, selecteren wat door wie wordt gepubliceerd. Naast deze 
intensievere vorm van samenwerking, waarin content met elkaar wordt gedeeld, 
bestaan er initiatieven die enkel bestaan uit redacties van burgerjournalisten of 
uit samenwerkingen die niet gericht zijn op het delen van content, maar op bij-
voorbeeld gedeelde verdienmodellen.  

 

3. Ad-hoc samenwerking 

 
Waar in regionale mediacentrale wordt gestreefd naar structurele en duurzame 
samenwerking tussen media in een verschillende regio, zijn er ook vormen van 
ad-hoc samenwerking, waarbij mediapartijen eenmalig een project opzetten voor 
het maken van journalistieke producties.  Die vinden veelal plaats rond specifie-
ke onderwerpen (zoals live-events, ondernemersprogramma’s) of gebeurtenissen 
(bijvoorbeeld verkiezingen). Een voorbeeld van eerstgenoemde vorm van sa-
menwerking is het maandelijkse televisieprogramma “Ondernemend” van RTV 
Meppel, Boom en RTV Drenthe. Een voorbeeld van het tweede is het onder-
zoeksproject naar Project-X in Haren dat Dagblad van het Noorden en RTV Noord 
opzetten en hen een journalistieke prijs, de Tegel, opleverde. 
 
Voordelen van ad-hoc samenwerkingsverbanden zijn dat ze relatief laagdrempe-
lig zijn, er een concreet gezamenlijk product wordt gemaakt en media dus ruimte 
bieden om te experimenteren en “aan elkaar te snuffelen”.  Bovendien kan voor 
eenmalige projecten waarbij de continuïteit niet hoeft te worden gegarandeerd 
en geen wijzigingen plaatsvinden in de betrokken organisaties, relatief gemakke-
lijk externe financiering in de vorm van subsidies of andere bijdrages worden 
gevonden. Omdat er in Nederland een scala is aan kleine en grotere voorbeelden 
van ad-hoc samenwerking, volgt hieronder ter illustratie een enkele casus die het 
principe duidelijk maakt. 
 

a) Provinciale Statenverkiezingen 
Van oktober 2010 tot en met oktober 2011 werkten de Leeuwarder Courant, het 
Friesch Dagblad en Omrop Fryslân samen om nieuws te produceren rondom de 
Provinciale Statenverkiezingen. De samenwerking werd gesubsidieerd (met ruim 
€90.000) door de Persinnovatieregeling van het Stimuleringsfonds voor de Jour-
nalistiek.38  
 
Journalistieke producties werden onderling gedeeld en ook geplaatst op de web-
site “Fryslankiest”. De kranten leverden voornamelijk (nieuws)artikelen en Om-
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rop Fryslân video- en geluidsmateriaal. Ook konden Twitteraars reageren via een 
apart blok op de website en was er een gedeelte met informatie over de politieke 
provinciale partijen, kandidaten, standpunten en thema’s. Binnen het samenwer-
kingsverband had het Friesch Dagblad daarnaast de taak om een debatavond te 
organiseren, zond Omrop Fryslân zowel via radio als televisie debatten en een 
programma rondom de verkiezingsuitslag uit (wat ook te volgen was via de web-
site), en was de Leeuwarder Courant eindverantwoordelijk voor de site en een 
speciale verkiezingsbijlage. Samen hielden ze een enquête onder Friese kiezers.  
 
 “De ene keer hadden we overleg bij ons, dan bij de Omrop, en dan weer bij het 
Friesch Dagblad”, vertelt Maarten Pennewaard, projectleider van de ad hoc sa-
menwerking en werkzaam bij De Leeuwarder Courant. Zo werd er een basis van 
gelijkwaardigheid gecreëerd tussen de partijen, ondanks dat NDC Mediagroep 
formeel eindverantwoordelijk was in het project. “Als projectleider had ik meer 
een administratieve rol dan dat de Leeuwarder Courant zei: wij zijn de grootste 
dus wij zijn de baas.” 
 
Bij de ad hoc samenwerking werd niet gekozen om met kleinere media samen te 
werken. “Leeuwarder Courant, Omrop Fryslan en Friesch Dagblad waren de par-
tijen die voorheen over en weer zaten te kissebissen, dus het leek ons al ambiti-
eus genoeg om deze drie bij elkaar te krijgen. Het zou alleen maar ingewikkelder 
worden als er nog meer partijen aansloten.” Pennewaard is positief over de ad 
hoc samenwerking met Omrop Fryslan en het Friesch Dagblad: 
 

“We voelden ons eerst sterke concurrenten van elkaar. Dat was soms wel 
een beetje overdreven. Terwijl er ook momenten zijn waarop we elkaar 
kunnen versterken. Toen ik met vertegenwoordigers van Omrop Fryslân en 
het Friesch Dagblad om tafel ging zitten, voelden we ons ineens collega’s. 
Dat was echt een verademing. We zagen in dat de samenwerking meer 
mogelijkheden biedt en dat, naarmate de samenwerking vorderde, de ver-
schillen tussen de media niet zo groot waren als we eerst vonden. De 
grootste winst was dan ook dat we elkaar hebben leren vinden, waardoor 
projecten als ‘FinsteropFryslan’ en het Fries Regionaal Mediacentrum zijn 
gaan rollen. In kan me niet heugen dat er in de samenwerking conflicten 
zijn geweest, het verliep reuze soepel. (..) Als we hadden geweten dat de 
samenwerking zo gemakkelijk zou verlopen, hadden we misschien nog wel 
wat groter kunnen uitpakken.” 

 
Toch is het project niet voortgezet. Volgens de projectleider zou dit te verklaren 
kunnen zijn vanuit het feit dat de Leeuwarder Courant in een crisis terechtkwam 
waarbij veel medewerkers van NDC Mediagroep andere functies kregen. “Daar-
door is de blik weer wat meer naar binnen gekeerd. We waren teveel met onszelf 
bezig. Ik denk dat dat ook gold voor het Friesch Dagblad.”  
 
Pennewaard ziet structurele samenwerking niet als oplossing voor het behoud 
van regionale journalistiek. Volgens hem was dit ad hoc project eerder een “leu-
ke aanvulling” op de bestaande media. “Ik denk niet dat het samenvoegen van 
twee krantentitels en de regionale omroep goed zou zijn voor de regionale jour-
nalistiek. Iedereen heeft zijn eigen rol en signatuur. De kerncompetenties zijn te 
verschillend.” Wel denkt Pennewaard dat in de toekomst, bij bijvoorbeeld vol-
gende verkiezingen, weer samengewerkt kan worden.  
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4. Bredere samenwerking met ook niet-journalistieke partijen  

 
Waar in een mediacentrale professionele journalistieke organisaties samenwer-
ken, participeren in andere scenario’s ook burgers en maatschappelijke organisa-
ties. Onderzoeker en consultant Jan Bierhoff, die de basis legde voor Limburg 
Centraal, voorziet bijvoorbeeld één platform waarop mediabedrijven, cross-
mediale producenten, burgers (zoals bloggers) en provincie en gemeentes sa-
menkomen.39 Aanvullend hierop wordt ook wel gepleit voor een beleid waarin de 
journalistiek samenwerkt met instanties zoals scholen, bibliotheken en archie-
ven.40 Overheden zoals de provincie zouden daarbij zorg moeten dragen voor de 
randvoorwaarden en faciliteiten, en private partijen, met de media voorop, voor 
de inhoud. 
 
Leidende gedachte is dat een mediacentrum laagdrempelig zou moeten zijn en 
voor iedereen in een bepaalde regio toegankelijk. Ook zou het niet alleen om 
journalistiek moeten draaien. Het verstrekken van informatie die nuttig is voor 
burgers is het uitgangspunt. Hierbij zouden professionele journalisten informatie-
stromen in goede banen kunnen leiden. Daarnaast moet volgens Bierhoff het 
idee worden losgelaten dat een mediacentrum een gemeente of hele provincie 
bedient. Beter is het om podia te creëren voor ‘sociaaleconomisch en cultureel 
samenhangende’ gebieden. 
 
Waar de plannen hiervoor in Limburg nog vooral op de tekentafel bestaan, zijn er 
elders in Nederland en in de Verenigde Staten initiatieven die elementen hieruit 
al in de praktijk brengen. 
 

a) Netwerken van burger-correspondenten 
Een aantal nieuwsorganisaties in Nederland heeft in de afgelopen jaren, veelal 
met weinig succes, geëxperimenteerd met het opzetten van netwerken van bur-
ger-correspondenten die materiaal aanleveren dat vervolgens kan worden geïn-
tegreerd in de nieuwsproductie. De NOS probeerde dat met NOS-Net en kran-
tenuitgever PCM (nu de Persgroep) met Skoeps.  
 
RTV Noord-Holland startte in 2012 het RTV Noord-Hollands Nieuwsnetwerk. Hier-
in zijn na de pilot van twee jaar zo’n tien burgercorrespondenten werkzaam.41 De 
correspondenten verslaan lokaal nieuws uit hun leefomgeving. Zij ontmoeten 
elkaar een paar keer per jaar op de centrale redactie en worden geschoold aan 
de hand van workshops. Binnen het Nieuwsnetwerk delen voorts kleine omroe-
pen en burger-sites lokaal nieuws en lokale kennis met de grote regionale om-
roep RTV Noord-Holland. Anderzijds deelt RTV Noord-Holland haar expertise en 
content met de kleinere, lokale omroepen en websites. Het Nieuwsnetwerk lijkt 
een succes te zijn; onlangs sloot de lokale omroep in Den Helder zich nog aan, 
nadat het netwerk in 2015 al zo’n dertig lokale partijen aan zich had gebonden.42 
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In 2012 kreeg NDC Hyperlokaal uit de subsidieregeling Regionale Samenwerking 
van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek €40.000 om samenwerking op te 
zetten met zelfstandige hyperlokale nieuwssites.43 Het speerpunt hierbij is dat 
NDC Mediagroep de websites helpt professioneler te worden; niet in de content 
die wordt gepubliceerd, maar vooral in commerciële en technische zin. Zo onder-
steunt NDC de websites bij het opzetten van een verdienmodel of een nieuwe 
app. Hierdoor hebben de journalisten achter de nieuwssites meer tijd om zich te 
concentreren op de journalistieke inhoud. Doel is het waarborgen van het lokale 
nieuwsaanbod op bestaande hyperlokale websites en op nieuwssites die nog 
worden opgericht. Het geld dat wordt verdiend aan advertenties, gaat vervolgens 
naar de hyperlokale websites en voor een klein deel naar NDC. Inmiddels werkt 
NDC aan plannen om dit verder op poten te zetten.  
 

b) Projecten gericht op versterking lokale democratie 
Ook vanuit projecten die niet voortkomen vanuit mediaorganisaties maar uit 
stichtingen die democratische participatie pogen te bevorderen, wordt gewerkt 
aan het bevorderen van “burgerjournalistiek”. De Democratic Challenge is bij-
voorbeeld een experiment dat voortkomt uit de ‘Agenda Lokale Democratie’ van 
de overheid.44 Voor de challenge kunnen ideeën ingestuurd kunnen worden om 
de lokale democratie te bevorderen, waarbij buurtjournalisten een grote rol spe-
len. Een selectie van deze plannen krijgt financiering van het ministerie van BZK.  
 
Zo is in Nijmegen een initiatief ingestuurd door Jimmy’s Nijmegen (jongerenor-
ganisatie), Nimma TV (lokale jongerentelevisie) en enkele raadsleden, waarbij 
geprobeerd wordt om jongeren en de politiek in de regio weer bij elkaar te bren-
gen.45 In een talkshow, die wordt geproduceerd door een redactie van jongeren 
en wordt uitgezonden op de lokale zender N1, worden onder andere politici geïn-
terviewd over lokale kwesties. Zo wil men jongeren bewust maken van thema’s 
in de politiek en van de invloed die zij daarop uit kunnen oefenen. Tegelijkertijd 
verwachten de initiatiefnemers dat politici zo meer inzicht krijgen in wat jonge-
ren bezighoudt. Het is de bedoeling dat jongeren via Facebook en Twitter kunnen 
reageren en ideeën kunnen aandragen voor nieuwe items. Naast N1 zouden de 
initiatiefnemers graag willen samenwerken met scholen, waarbij ook scholieren 
meewerken aan een uitzending. De redactie zal worden geleid door een zoge-
naamde Jeugdverbinder, die toeziet op de vergaderingen en de journalistieke 
houding van de jongeren.  
 
Een ander initiatief waarbij lokale burgers worden betrokken bij de regionale of 
lokale journalistiek, is Citizenresearch.46 Het idee hierachter is dat journalisten in 
opdracht van gemeentes en provincies semi-journalistieke producties maken. 
Burgers en bedrijven kunnen zo hun kennis en ervaringen delen over zaken 
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waarmee de overheid worstelt. Hierdoor worden burgers betrokken bij de politiek 
en kunnen problemen beter worden aangepakt. Een ander initiatief, het burger-
netwerk, wil een website en een app waarmee burgers lokale en regionale maat-
schappelijke kwesties kunnen inbrengen die zij belangrijk vinden.47 Dit zou dan 
als input moeten dienen voor onderzoeksjournalistiek. Ook partners (zoals over-
heden en bedrijven) krijgen via het platform inzicht in de (tussen)resultaten van 
de onderzoeken en kunnen ook aanvullende informatie geven. Het initiatief zou 
als pilot in Midden-Limburg van start moeten gaan.  

 
‘De Staat van Tilburg’ wil kennisgroepen oprichten waarin Tilburgers met speci-
fieke expertise (denk hierbij aan armoede, verkeer, veiligheid, kunst, onderwijs, 
zorg, wonen en gezondheid) samenwerken.48 De bedoeling is dat elke kennis-
groep geleid en gecoacht wordt door een of meerdere betaalde journalisten. Zo 
worden er als het ware kleine redacties gevormd, die met elkaar bepalen hoe en 
waarover gepubliceerd wordt. Doel is om zoveel mogelijk mensen te betrekken 
bij lokale kwesties en een platform te bieden voor maatschappelijke organisaties 
in de stad. Publicaties zullen worden geplaatst op een website die gekoppeld is 
aan een app; ook wordt nagedacht over de mogelijkheid om eens in de twee we-
ken een papieren versie uit te brengen. Voor minima zijn alle publicaties vrij be-
schikbaar; andere Tilburgers kunnen lid worden voor enkele tientjes per jaar. 
Verder is het de bedoeling dat lokale stichtingen adverteren.  
 

c) Teaching hospitals  
In teaching hospitals, die met name in de VS en Zuid-Afrika zijn opgericht, wer-
ken journalistieke opleidingen aan universiteiten samen met (for-profit) lokale 
media.49 Het lokale medium wordt daarbij soms overgenomen door de universi-
teit en op non-profitbasis gefinancierd. Een andere constructie is een Limited 
Liability Company waarbij de winst naar bijvoorbeeld beurzen voor studenten 
gaat.  
 
Zo werd in 2003 Rhodes University in Zuid-Afrika eigenaar van de krant Grocotts' 
Mail, die kopje onder dreigde te gaan. De universiteit zag de meerwaarde voor 
studenten om hun journalistieke vaardigheden in te zetten voor een ‘echt’ lokaal 
medium en daardoor goed voorbereid te worden op het werk na de opleiding. In 
2006 zette de redactie, bestaande uit de studenten en vaste stafleden een digita-
le versie van de krant op: Grocott's Mail Online. Dit Zuid-Afrikaanse project 
wordt gesteund door de Knight Foundation. Naast studenten kunnen ook burgers 
bijdragen. Zij kunnen artikelen en foto’s insturen, die worden geplaatst op de 
website en soms ook in de krant. De universiteit biedt daarnaast journalistieke 
trainingen aan voor lezers.50   
 
In de VS werken de Philadelphia Inquirer, Philadelphia Daily News, Philly.com, 
WHYY, Newsworks en 900-AM WURD samen met studenten van Temple Universi-
ty tijdens lokale verkiezingen. De studenten maakten reportages, ter aanvulling 
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van het snelle nieuws van de lokale media, en richtten zich daarbij vooral op een 
jonger publiek. Het inzetten van studenten in regionale redacties wordt door de 
Knight Foundation in de Verenigde Staten sterk aangemoedigd.51 Een vergelijk-
bare samenwerking gesteund door deze stichting vond plaats tussen The Annis-
ton Star en de University of Alabama.  

 

d) Stichtingen als uitgever 
Vijf jaar geleden werd door de Geraldine R. Dodge Foundation in samenwerking 
met de Knight Foundation een nieuw programma gelanceerd om lokale gemeen-
schappen in New Jersey samen te brengen en te informeren. Hierbij werden 
nieuwe vormen van journalistiek opgezet. Een voorbeeld hiervan is de steun aan 
de New Jersey News Commons.52 Dit centrum stimuleert nieuwe start-ups en 
verenigt (hyperlokale) media-organisaties om kennis en content te delen. Een 
ander initiatief, ‘The local newslab’, werkt samen met redacties, universiteiten en 
stichtingen in New Jersey om nieuwe businessmodellen te ontwikkelen voor loka-
le journalistiek.53 Zo werd via crowdfunding bijna 45.000 dollar ingezameld bij 
meer dan 300 donateurs. Volgens het lab zou dit een van de belangrijkste in-
komstenbronnen voor lokale redacties kunnen zijn. Bijkomend voordeel is dat 
donateurs tevens feedback kunnen geven en de lokale gemeenschap zo meer 
betrokken raakt bij het medium. Daarnaast werden er publieke fora opgezet 
(Free Press; Media Mobilizing Project), waarop burgers in contact komen met 
lokale autoriteiten en journalisten.54 
 
5. Overheidsfinanciering van nieuwsorganisaties en journalisten 

 
a) De overheid als adverteerder 

Van oudsher zijn gemeentes en de provincie belangrijke adverteerders voor me-
dia. Voor het plaatsen van (wettelijke) bekendmakingen, maar ook voor bijvoor-
beeld city marketing werd volop geadverteerd in nieuwsmedia. Met de opkomst 
van het internet hebben overheden meer mogelijkheden om zelf de burger te 
bereiken. Dit heeft geleid tot grotere communicatie-afdelingen die functies heb-
ben overgenomen die traditioneel door de journalistiek werden vervuld. Daar-
naast is er in aanbestedingsprocedures voor gemeentepublicaties volgens uitge-
vers een tendens zichtbaar van hoge eisen tegen een zo laag mogelijke prijs. De 
verschuiving van budgetten en de race naar beneden in de aanbestedingen, lei-
den ertoe dat er minder geld vloeit naar de regionale journalistiek. Uitgevers 
stellen daarom dat een overheid die de taak van journalistiek in de democratie 
serieus neemt, meer budget zou moeten reserveren voor advertenties. Zij zien 
dit als de meest “zuivere” manier van overheidsfinanciering. 
 
In de Verenigde Staten pleit de Dodge Foundation daarnaast voor structurele 
advertenties door (lokale) stichtingen.55 Hierbij zou er sprake zijn van een win-
win situatie: de stichting krijgt de mogelijkheid om haar boodschap te versprei-
den onder de lokale bevolking,  terwijl lokale media financieel worden gesteund. 
Ook denken zij aan overheidscampagnes via bijvoorbeeld hyperlocals. Hierdoor 
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wordt een specifieke doelgroep bereikt en vergaart de website inkomsten vanuit 
die advertenties. Op deze manier zijn media niet afhankelijk van subsidies, maar 
wordt er op een andere manier ‘verdiend’ aan overheden. 
 

a) Deens model (NVJ) 
In Denemarken krijgen regionale redacties steun van de landelijke overheid, 
zonder dat deze zich met de inhoud van journalistieke producties bemoeit. De 
Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) bepleit dit model ook voor Neder-
land. De organisatie gelooft in een stimulans vanuit de landelijke, provinciale of 
gemeentelijke overheid; niet alleen voor de publieke omroep, maar ook voor 
commerciële nieuwsorganisaties. Regionale fondsen zoals die in Friesland (Fries 
Mediafonds) en Limburg (Limburg Centraal) worden door NVJ-secretaris Thomas 
Bruning bekritiseerd. De lokale overheid zou zich teveel bemoeien met de inhoud 
van de initiatieven. Ook zouden de fondsen te veel projectgericht zijn, en dus 
geen blijvende steun geven. Dit terwijl volgens Bruning de journalistiek juist een 
continue stimulans nodig heeft. Bovendien zou die gericht moeten zijn op journa-
listen in plaats van het oprichten van centra, organisaties of platforms.56  
 
In het Deense model krijgen journalistieke bedrijven gedurende een vaste perio-
de een bedrag, dat afhankelijk is van de omvang van het redactionele budget. 
Deze stimulans kan maximaal €2.679.528 (20 miljoen kronen) per nieuwsorgani-
satie bedragen, met een maximum van 35 procent van de totale loonkosten. Het 
is hierbij niet van belang of redacties werken met vaste krachten of freelancers. 
Wel moeten zij een bepaald bereik hebben, redactioneel onafhankelijk zijn van 
politieke- of publieke partijen, regelmatig aandacht besteden aan politieke en 
maatschappelijke onderwerpen (cultuur, gezondheid, economie of wetenschap), 
tenminste een derde van de journalistieke productie zelf maken en moeten zij 
een minimale redactionele omvang (van 3 tot 5 vaste medewerkers) en budget 
hebben.57 Hierdoor heeft, volgens Bruning, vrijwel elk initiatief kans op een fi-
nanciële stimulans vanuit de regering. De vraag is echter of dit wel zo is; de sub-
sidies zijn voornamelijk gericht op bestaande organisaties. Startende initiatieven 
zullen vaak niet aan de voorwaarden voldoen. 
 

b) Subsidies voor individuele journalisten 
Waar in het Deens model arbeidsplaatsen worden gefinancierd bij mediabedrij-
ven, wordt ook wel gepleit voor de financiering van individuele journalisten. On-
derzoeker Alexander Pleijter wil per gemeente journalisten aan het werk zetten. 
Dit zou volgens hem bekostigd kunnen worden uit een deel van het geld dat nu 
naar de regionale omroepen gaat. Dit zou ook gebruikt kunnen worden voor 
nieuwe websites waarop de verslaggevers kunnen publiceren. Daarnaast pleit hij 
voor journalisten die op provinciaal niveau werken, en voor een hoofdredacteur 
per provincie. Het idee is vooralsnog niet uitgewerkt of door andere partijen als 
‘realiseerbaar’ aangemerkt. 58  
 
In het verlengde hiervan liggen de experimenten van diverse gemeenten om 
journalisten in te huren voor het verslaan van gemeenteraadsvergaderingen. Dit 
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gebeurde bijvoorbeeld in de gemeenten Heerenveen, Achtkarspelen en Rens-
woude. Hoewel de politiek niet over de inhoud gaat, was ook hier de vraag of er 
wel sprake is van onafhankelijke verslaggeving. De Nederlandse Vereniging van 
Journalisten (NVJ) was daarom vanaf het begin gekant tegen dit initiatief. Zij 
vindt het “niet de juiste oplossing voor de verschraling van de regionale journa-
listiek”. De gemeente Renswoude is inmiddels gestopt omdat het te duur was. 
Ook de gemeentelijke verslaggever in Heerenveen gestopt. Bestaande media 
wilden de berichten van de journalist over de raadsvergaderingen niet overne-
men. Hierdoor waren er wel artikelen, maar bereikten die nauwelijks een pu-
bliek.59 

 

6. Journalistieke producties door overheden 

 

a) Provinciaal journaal 
De provincie Friesland maakt sinds begin 2016 een eigen weekjournaal dat iede-
re vrijdag is te bekijken, in zowel het Fries als het Nederlands. In het journaal 
wordt teruggeblikt op actuele onderwerpen in de afgelopen week, en vooruitge-
keken naar de volgende. Daarnaast worden projecten in de provincie belicht. Via 
deze weg hoopt de provincie de burger meer bij Friesland te betrekken. Ze is 
hiermee de eerste provincie die deze manier van voorlichting kiest. Tot nu toe 
trekken de weekjournaals meer dan 10.000 kijkers (via Youtube, Facebook en de 
regionale commerciële zender GPTV).60  
 
Het weekjournaal wordt gemaakt door communicatiemedewerkers van de pro-
vincie en staat los van journalistieke organisaties. Persvoorlichter Marcel de Jong 
beschrijft het als een vorm van overheidscommunicatie; een digitale nieuwsbrief 
voor inwoners van Friesland. “In de filmpjes die we maken, schuwen we de kriti-
sche vraag niet. Als er fouten zijn gemaakt, verbloemen we die niet. We probe-
ren de informatie zo puur mogelijk te brengen, maar wel met de provincie als 
afzender.” Hij benadrukt dat het journaal niet als vervanging dient van journalis-
tieke producties in de regio. Toch verschaft het journaal wel informatie over pro-
vinciale kwesties en bereikt het burgers via platforms als Facebook en Twitter. 
Het weekjournaal kost daarnaast weinig. 
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Hoofdstuk 3 
Het Drentse medialandschap in kaart 
 
Hoe ziet het Drentse medialandschap eruit? In dit hoofdstuk wordt een onder-
scheid gemaakt naar de verschillende mediaplatforms waarop wordt gepubli-
ceerd: print, radio, televisie en online. Doel is om een beeld te geven van de be-
staande infrastructuur voor lokaal en regionaal nieuws in Drenthe. Gezien het 
bestek van deze verkenning, is geen onderzoek verricht naar de hoeveelheid 
nieuws in en over de verschillende Drentse steden, dorpen en gemeenten, en 
evenmin naar de aard en kwaliteit van de berichtgeving. Op basis van onder-
staande kan dus niet worden geconcludeerd of in voldoende mate aan de 
nieuws- en informatiebehoeftes van burgers wordt voorzien en of er in de pro-
vincie “witte vlekken” zijn waar onvoldoende nieuwsaanbod is. Hiervoor zou ver-
volgonderzoek moeten worden gedaan. 
 

1. Print 
 
Bij de printmedia is onderscheid gemaakt tussen dagbladen, weekbladen en 
huis-aan-huis bladen. Deze worden hieronder besproken. Daarnaast verschijnen 
er talloze dorps- en wijkkranten in Drenthe. Gezien het weinig journalistieke ka-
rakter van die bladen, hun geringe invloed en beperkte verschijningsgebied wor-
den deze hier buiten beschouwing gelaten. 
 

a) Dagbladen (1 titel) 
 

Dagblad van het Noorden 
In Drenthe verschijnt één regionaal dagblad: Dagblad van het Noorden (DvhN). 
De hoofdvestiging, waar algemeen hoofdredacteur Evert van Dijk en titelhoofd-
redacteur Pieter Sijpersma kantoor houden, is gevestigd in Groningen. Regiokan-
toren zijn er in Assen en Emmen. Uitgever is NDC Mediagroep. Die omschrijft het 
dagblad als regionaal betrokken, betrouwbaar, kritisch, onmisbaar en vernieu-
wend. Volgens de uitgever zijn de lezers veelal ouder dan 35 jaar. Meer dan de 
helft heeft een gemiddeld opleidingsniveau; zowel laag- als hoogopgeleiden ma-
ken een kwart van het lezerspubliek uit. Voorts hebben lezers in meerderheid 
ofwel een hoog, ofwel een laag inkomen. De meeste lezers zijn of in loondienst, 
of al gepensioneerd.61   
 
Dagblad van het Noorden had aan het eind van het derde kwartaal van 2015 een 
betaalde oplage van 97.598. Dat cijfer omvat het aantal abonnees in Drenthe en 
Groningen. Volgens hoofdredacteur Van Dijk zijn de aantallen abonnees in beide 
provincies ongeveer gelijk. Overigens is het aantal abonnees in vergelijking met 
hetzelfde kwartaal in 2014 gezakt met 3,2 procent. In cijfers zijn dat ruim vier-
duizend abonnees. In de afgelopen decennia is de redactie van de krant voortdu-
rend ingekrompen. Daarbij is gepoogd de verslaggeverij zoveel mogelijk te ont-
zien. Het Dagblad kiest ervoor te focussen op grotere nieuwsontwikkelingen, 
nieuws te duiden en wil volgens Van Dijk vooral ook de gevolgen van beleid laten 
zien. Het wil niet louter het nieuws volgen maar onderscheidend zijn met eigen 
verhalen. Wel geeft de hoofdredactie aan dat qua redactionele bezetting de on-
dergrens wel is bereikt. 
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b) Nieuwsbladen (5 titels) 

 

Naast het Dagblad van het Noorden verschijnen in Drenthe vijf andere abonnee-
kranten. Deze nieuwsbladen verschijnen niet dagelijks, maar één tot drie keer 
per week. Ze worden uitgegeven door Boom Regionale Uitgevers uit Meppel. Ko-
ninklijke Boom werd in 1841 in diezelfde plaats opgericht. Inmiddels is de regio-
nale uitgeverij uitgegroeid tot een concern met meerdere vestigingen, onder 
meer in Den Haag en Amsterdam. In Meppel is het onderdeel Boom Regionale 
Uitgevers gevestigd. Vanuit daar worden onder andere de nieuwsbladen voor de 
provincie Drenthe uitgegeven en verspreid.62  
 

De missie van Boom Regionale Uitgevers is het bieden van een relevant, onaf-
hankelijk regionaal en lokaal informatieplatform. Het bedrijf wil een commercieel 
verantwoord, en betrouwbare, betrokken en gezaghebbende leverancier van 
nieuws en informatie zijn. Verantwoordelijk voor alle titels is hoofdredacteur 
Hans van Velzen. Een bureauredactie maakt, gesteund door een schil van free-
lancers, zowel de nieuws- en weakbladen als de websites. Qua lezersprofiel wil 
Boom in principe alle inwoners ouder dan 12 jaar in de verspreidingsgebieden 
bedienen.  
 

Hoogeveensche Courant 
De Hoogeveensche Courant verschijnt als 
abonneekrant (op maandag en vrijdag) en 
als gratis huis-aan-huis blad (op woens-
dag). De gecombineerde oplage van beide 
titels is 33.000. Het verspreidingsgebied is 
de gemeente Hoogeveen en het zuiden 
van de gemeente De Wolden. Overigens 
heeft de Hoogeveensche Courant ook een 
advertentiecombinatie met Steenwijker 
Courant en Meppeler Courant. Deze heb-
ben samen een oplage van 66.000 exem-
plaren. 

 

Nieuwe Ooststellingwerver 
De Nieuwe Ooststellingwerver verschijnt 
een keer per week op woensdag. Het is 
een advertentiecombinatie met het gratis 
weekblad Griffioen Oost en wordt ver-
spreid in de Friese gemeenten Ooststel-
lingwerf, Heerenveen (gedeeltelijk), Op-
sterland (gedeeltelijk) en in een deel van 
de Drentse gemeente Noordenveld.  Ge-
zamenlijk hebben beide titels een oplage 
van 14.335 exemplaren.  
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De Stellingwerf 
Ook De Stellingwerf verschijnt op woens-
dag, maar dan in Friese gemeenten West-
stellingwerf, een gedeelte van Ooststel-
lingwerf en een gedeelte van de Drentse 
gemeente De Wolden. De advertentiecom-
binatie met gratis weekkrant Griffioen West 
bedraagt 12.890 exemplaren.  

 

Meppeler Courant 
Het nieuwsblad de Meppeler Courant be-
staat al bijna 175 jaar. Tegenwoordig ver-
schijnt ze drie keer per week - op maan-
dag, woensdag en vrijdag - in een oplage 
van 12.250 exemplaren. Op maandag be-
vat de krant een sportbijlage, op woensdag 
een cultuurbijlage en op vrijdag het week-
endkatern.  Het verspreidingsgebied van 
Meppeler Courant is de gemeente Meppel, 
de gemeente Staphorst, een deel van de 
gemeente Westerveld, een deel van de 
gemeente De Wolden, een deel van de 
gemeente Steenwijkerland, een deel van 
de gemeente Hardenberg, een deel van de 
gemeente Dalfsen en een deel van de ge-
meente Zwartewaterland.  
 

Steenwijker Courant 
Evenals de Meppeler Courant verschijnt 
ook de Steenwijker Courant drie keer per 
week. De laatste is iets jonger, namelijk 
165 jaar oud. De oplage van de abonnee-
krant is 5.890 exemplaren, die iedere 
maandag, woensdag en vrijdag worden 
bezorgd. Ook hier krijgen de lezers een 
sport-, cultuur- en weekeindbijlage. Het 
verspreidingsgebied van de Steenwijker 
Courant bevat de gemeente Steenwijker-
land en een deel van de gemeente Wes-
terveld.  

 

c) Huis-aan-huis bladen (27 titels) 
 
In de provincie Drenthe worden door vier uitgevers gratis huis-aan-huis bladen 
verspreid. NDC Mediagroep geeft negen weekbladen uit en Boom Regionale Uit-
gevers heeft elf titels onder beheer. Een derde speler is Uitgeverij Media-Totaal 
Noord die in Drenthe twee titels uitgeeft. Eveneens een kleinere speler is uitge-
verij Noordpers BV uit het Groningse Uithuizen die vijf titels uitgeeft. Hieronder 
worden de weekbladtitels per uitgever gepresenteerd.  
 



 
34 

NDC Mediagroep 
NDC Mediagroep geeft negen weekbladen uit in verschillende delen van Drenthe. 
Het verspreidingsgebied van enkele titels overlapt elkaar enigszins. Voor de 
weekbladen bij NDC Mediagroep is Froukje Nijholt verantwoordelijk. Op de web-
site vermeldt de uitgever bij ieder weekblad hetzelfde weekblad- en lezerspro-
fiel.63 Een door NDC Mediagroep uitgegeven weekblad wil kort en vlot, lokaal en 
regionaal geschreven nieuws brengen. Er is speciale aandacht voro lokale onder-
nemers en human interest verhalen. Daarnaast, zo valt te lezen, wordt in de 
weekbladen ook regelmatig aandacht geschonken aan thema’s als cultuur en 
evenementen. Wat betreft het lezersprofiel verschillen de weekbladen van DvhN. 
Zo heeft bijna de helft van de lezers een laag 
inkomen. Het opleidingsniveau van de lezers 
ligt wel ongeveer gelijk aan dat van DvhN, al 
lezen iets minder hoogopgeleiden de huis-
aan-huis bladen. De leeftijdscategorie van de 
lezers verschilt eveneens weinig: vooral men-
sen van 35 of ouder lezen weekbladen. De 
categorie 50-64 is met 31% het sterkst ver-
tegenwoordigd.  
 

Da’s Mooi 

Dit weekblad wordt verspreid in de gemeen-
ten De Wolden en Westerveld, en valt ook in 
een deel van de gemeente Meppel op de mat. 
Het wordt op dinsdag bezorgd. De oplage van 
Da’s Mooi is 28.750 exemplaren.  
 

Gezinsblad 
Het Gezinsblad verschijnt in de gemeente As-
sen en ‘ruime omgeving’, aldus NDC Media-
groep. In de praktijk blijken dit flinke gedeel-
ten van de gemeentes Tynaarlo, Aa en Hunze 
en Midden-Drenthe te zijn. Het weekblad 
heeft een oplage van 52.100 exemplaren.  
 

Kanaalstreek 
Kanaalstreek verschijnt iedere woensdag in 
de gemeenten Borger-Odoorn, Vlagtwedde, 
Stadskanaal en een klein deel van Aa en Hun-
ze. Het weekblad vormt een advertentiecom-
binatie met Ter Apeler Courant. Afzonderlijke 
oplagecijfers zijn onbekend; tezamen hebben 
beide huis-aan-huis bladen een oplage van 
41.550 exemplaren. Saillant detail is dat dit 
weekblad grensoverschrijdend wordt ver-
spreid, zowel in de provincie Groningen 
(Vlagtwedde en Stadskanaal) als in de provincie Drenthe (Borger-Odoorn).  
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Krant van Coevorden 
Ook de Krant van Coevorden is een gecombi-
neerde advertentie-editie. Samen met de 
ZuidOosthoeker heeft het weekblad een opla-
ge van 64.100 exemplaren. Het verschijnt 
iedere dinsdag in de gemeenten Emmen en 
Coevorden en in een klein deel van de ge-
meente Borger-Odoorn.  
 
 
 
 

Krant van Hoogeveen 
Iedere dinsdag wordt de Krant van Hoogeveen 
bezorgd in de ruime omgeving van de ge-
meente Hoogeveen. Dit komt in de praktijk 
neer op een gedeelte van de gemeenten De 
Wolden, Coevorden en Midden-Drenthe. Het 
weekblad heeft een oplage van 31.750 exem-
plaren.  
 
 
Midweek 
Iedere woensdag verschijnt Midweek in de 
gemeenten Leek, Marum en in de kop van 
gemeente Noordenveld. Tezamen met het Ro-
der Journaal heeft het huis-aan-huis blad een 
oplage van 31.300 exemplaren. Ook Midweek 
wordt interprovinciaal verspreid. Leek en Ma-
rum zijn Groningse gemeenten, Noordenveld 
is Drents.  
 

Roder Journaal 
Het Roder Journaal verschijnt iedere woens-
dag, maar opvallend en in tegenstelling tot de 
overige twee advertentiecombinaties, worden 
Midweek en Roder Journaal  in een ander ver-
spreidingsgebied bezorgd. Roder Journaal ver-
schijnt namelijk in de gemeente Noordenveld 
en een deel van de gemeente Tynaarlo. Hij is 
tevens niet provincie-overschrijdend, waar 
Midweek dat wel is.  
 

Ter Apeler Courant 
De Ter Apeler Courant heeft samen met de 
Kanaalstreek een oplage van 41.550 exempla-
ren. De weekkrant verschijnt iedere woensdag 
in gemeenten Vlagtwedde, Stadskanaal, Bor-
ger-Odoorn en een deel van Aa en Hunze en 
is net als Kanaalstreek provinciegrensover-
schrijdend.  



 
36 

ZuidOosthoeker 
De laatste van zes combinatieweekbladen is de 
ZuidOosthoeker. In combinatie met Krant van 
Coevorden heeft het weekblad een oplage van 
64.300. Het verschijnt wekelijks op dinsdag in 
de gemeenten Emmen, Coevorden en het zui-
delijke puntje van Borger-Odoorn.  
 
 
 

Boom Regionale Uitgevers 
Een tweede grote speler op de markt van weekbladen is Boom Regionale Uitge-
vers. Evenals de betaalde nieuwsbladen worden ook de gratis huis-aan-huis bla-
den vanuit Meppel uitgegeven en verspreid. Voor deze kranten geldt dezelfde 
missie als die van de abonneekranten. Samen moeten ze een zo groot mogelijk 
bereik hebben. Uitgeverij Boom geeft zestien huis-aan-huiskranten uit, waarvan 
elf in delen van de provincie Drenthe verschijnen. Net als bij de nieuwsbladen is 
Hans van Velzen verantwoordelijk hoofdredacteur. Het beschreven lezersprofiel 
verschilt per weekblad.64 Overigens dateert het onderzoek dat Boom Regionale 
Uitgevers liet uitvoeren door Synovate van 2010. Of deze bevindingen nog hele-
maal up-to-date zijn, is moeilijk te zeggen.  
 

Coevorden HuisAanHuis 
Het weekblad Coevorden HuisAanHuis verschijnt 
wekelijks op woensdag. Het heeft een oplage 
van 21.645 exemplaren en verschijnt in de hele 
gemeente Coevorden, een klein deel in het zui-
den van de gemeente Emmen en in een klein 
deel van de Overijsselse gemeente Hardenberg. 
Onder inwoners van 13 jaar en ouder in het 
verspreidingsgebied leest 96% van de mannen 
Coevorden HuisAanHuis regelmatig. Vrouwen 
lezen het blad aanzienlijk minder: bijna 80% 
van de vrouwen leest het weekblad weleens. In 
de drie verschillende leeftijdscategorieën (13-

34, 35-49 en 50+) lezen respectievelijk 67%, 
75% en 71% van de inwoners wekelijks de 
weekkrant.  Van lezers met zowel hoge, midden, 
als lage inkomens leest ruim 70% iedere week 
Coevorden HuisAanHuis.   
 

De Krant van Midden-Drenthe 
Weekblad De Krant van Midden-Drenthe is een 
gecombineerde advertentie-editie. Onder de 
naam MWW-combinatie heeft de krant, samen 
met De Westervelder en De Wolder Courant een 
oplage van 36.605 exemplaren. De Krant van 
Midden-Drenthe verschijnt iedere woensdag in 
de gemeente Midden-Drenthe en in een deel van de gemeente Hoogeveen. 
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Bijna 90% van zowel de mannen als de vrouwen in het gebied leest De Krant van 
Midden-Drenthe weleens. Wekelijks liggen de cijfers enigszins lager, zo rond 
60% van de vrouwen en 70% van de mannen leest De Krant van Midden-
Drenthe wekelijks. Minder dan de helft van de inwoners tussen 13 en 34 leest de 
krant wekelijks (45%). Vooral 50-plussers lezen de krant wekelijks significant 
vaker: 75% geeft aan dit te doen. Een groot deel (ongeveer 70%) van de ge-
middeld en lager opgeleiden leest het weekblad wekelijks. Bij hoger opgeleiden 
ligt dit cijfer enigszins lager. Iets meer dan de helft van inwoners met de hogere 
inkomens leest wekelijks.  
 

De Nieuwe Meppeler 
Weekblad De Nieuwe Meppeler verschijnt ie-
dere dinsdag in de gemeente Meppel en een 
deel van de Overijsselse gemeente Steenwij-
kerland. De oplage van De Nieuwe Meppeler is 
17.150 exemplaren.  
 Opvallend is het aantal lezers in de ver-
schillende leeftijdscategorieën. Van de inwo-
ners van 35 tot en met 49 jaar oud leest bijna 
90% wekelijks het huis-aan-huisblad. In de 
jongste leeftijdscategorie leest echter maar 
66% van de inwoners De Nieuwe Meppeler af 
en toe. Dit geldt voor 92% van de 50-
plussers.  
 Van de mannen in het verspreidingsgebied leest 70% de krant wekelijks. 
Bij de vrouwen is dat 60%. Opvallend is ook hoge aantal mensen met lagere in-
komens dat De Nieuwe Meppeler leest. Ruim 85% van die groep leest het week-
blad elke week. Bij midden- en hoge inkomens ligt het percentage lager: tussen 
65% en 70%.  
 

De Staphorster 
De Staphorster wordt iedere dinsdag ver-
spreid in de Overijsselse gemeente Staphorst, 
een deel van de Overijsselse gemeente Dalf-
sen en in een deel van zowel gemeente Mep-
pel als gemeente De Wolden. De oplage van 
de weekkrant is 18.560 exemplaren.  
 Opvallend is dat meer mensen met lage 
en hoge inkomens de krant lezen dan mensen 
met een gemiddeld inkomen. In de eerste 
twee categorieën leest bijna 65% van de in-
woners iedere week De Staphorster. Slechts 
45% van de inwoners met een gemiddeld in-
komen doet dat. Overigens lezen inwoners in 
de jongste leeftijdscategorie de krant het 
minst: iets meer dan de helft van lezers van 13 tot en met 49 jaar oud. Twee 
derde van de 50-plussers leest wekelijks De Staphorster. Voor de middelste leef-
tijdsgroep is dat 62%. Verder leest twee derde van de mannen het weekblad als 
het wekelijks op de mat valt. Iets meer dan de helft van alle vrouwen in het ver-
spreidingsgebied doet dat ook.  
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De Westervelder  
Weekblad De Westerveld is, zoals eerder be-
schreven, een advertentiecombinatie met De 
Wolder Courant en De Krant van Midden-
Drenthe, de MWW-combinatie. De kranten 
hebben samen een oplage van 36.605. De 
Westervelder verschijnt iedere woensdag in 
de gemeente Westerveld en heeft eenzelfde 
lezersprofiel als De Krant van Midden-
Drenthe. Overigens is van De Westervelder 
geen afbeelding van het verspreidingsgebied 
beschikbaar. Op de naastgelegen kaart is de 
gemeente De Wolden geaccentueerd in felro-
ze en niet de gemeente Westerveld, hoewel 
de kaart wel een duidelijk overzicht geeft van 
het verspreidingsgebied van de drie verschil-
lende MWW-combinatiekranten.  
 

De Wolder Courant 
Evenals De Westervelder en De Krant van Midden-Drenthe verschijnt De Wolder 
Courant iedere woensdag. Gezamenlijke oplage: ruim 36 duizend exemplaren. 
De krant verschijnt in de gemeente De Wolden en heeft hetzelfde lezersprofiel, 
als de twee hierboven beschreven huis-aan-huis bladen. 
 

Drenthe Journaal 
Iedere donderdag verschijnt weekblad Dren-
the Journaal. De oplage van de krant is 
38.660 exemplaren. Deze worden verspreid 
over verschillende gemeenten, namelijk de 
gemeente Assen, de gemeente Aa en Hunze, 
het noordelijke gedeelte van de gemeente 
Midden-Drenthe, het zuidelijke gedeelte van 
de gemeente Noordenveld en het zuidelijke 
gedeelte van de gemeente Tynaarlo. Opval-
lend is dat slechts ongeveer de helft van alle 
inwoners in het verspreidingsgebied Drenthe 
Journaal leest. 45% van de mannen in het gebied leest de krant wekelijks, 55% 
van de vrouwen doet dat. Dat cijfer geldt eveneens voor inwoners in de twee 
oudste leeftijdscategorieën: iets meer dan de helft leest het weekblad iedere 
week. Opvallend is het lage aantal inwoners uit de jongste leeftijdscategorie. 
Slechts 28% van die groep leest de krant wekelijks en minder dan de helft zegt 
de krant af en toe te lezen. Overigens leest bijna 60% van de inwoners met lage 
inkomens Drenthe Journaal. Bij de hoge inkomens is dat ruim 40%.  
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Emmen.nu 
In een oplage van 46.500 exemplaren ver-
schijnt Emmen.nu wekelijks op donderdag in 
de gemeente Emmen. Van zowel de mannen 
als vrouwen in het verspreidingsgebied leest 
de helft (51%) iedere week Emmen.nu. Op-
vallend is dat van de drie inkomensgroepen, 
de hoogstopgeleiden het hoogste percentage 
wekelijkse lezers heeft, namelijk ruim 60%. 
Van de andere twee inkomensgroepen leest 
minder dan de helft het weekblad iedere 
week. Slechts 38% van de jongeren leest 
Emmen.nu wekelijks, al zegt 81% dat af en 
toe te doen. Van de middelste en oudste leef-
tijdsgroep lezen respectievelijk 64% en 52% 
wekelijks het huis-aan-huisblad.  
 

Griffioen Oost 
Het weekblad Griffioen Oost vormt een ad-
vertentiecombinatie met de abonneekrant 
Nieuwe Ooststellingwerver. Het huis-aan-
huisblad verschijnt iedere woensdag in de 
Friese gemeente Ooststellingwerf, een ge-
deelte van de Friese gemeente Heerenveen, 
een gedeelte van de Friese gemeente Opster-
land en een gedeelte van de gemeente Noor-
denveld. Griffioen Oost heeft samen met 
Nieuwe Ooststellingwerver een oplage van 
14.335. Een lezersprofiel is niet beschikbaar.  
 

Griffioen West 
Griffioen West heeft samen met de abonnee-
krant Stellingwerf een oplage van 12.890 
exemplaren. Iedere woensdag ligt Griffioen 
West op de mat in de Friese gemeente West-
stellingwerf, een deel van de Friese gemeente 
Ooststellingwerf en een deel van de gemeente 
Westerveld, al is de laatste niet zichtbaar op 
de verspreidingskaart. Een lezersprofiel is niet 
beschikbaar.  

Hoogeveensche Courant 
De Hoogeveensche Courant verschijnt als 
gratis weekblad en nieuwsblad. Tezamen 
hebben beiden een oplage van 33.000 exem-
plaren. Op woensdag wordt het huis-aan-
huisblad bezorgd in de gemeente Hoogeveen 
en de zuidelijke helft van gemeente De Wol-
den. Een lezersprofiel is niet bekend. De 
Hoogeveensche Courant vormt een adverten-
tiecombinatie met Steenwijker Courant en 
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Meppeler Courant. De oplage van de advertentiecombinatie bedraagt 66.000 
exemplaren. 
 

Uitgeverij Media Totaal Noord BV  
Uitgeverij Media Totaal Noord65 uit Roden geeft in Drenthe twee huis-aan-huis 
bladen uit. Volgens Maria Wijnands van de uitgeverij schrijven redacteuren van 
de weekbladen vooral over het kleine nieuws in de verspreidingsgebieden. Ze 
schrijven over alles dat dichtbij de mensen staat, aldus Wijnands. Het ‘dichtbij’ 
aspect is het voornaamste speerpunt van de 
missie van de uitgever. Sport, onderwijs en 
politiek vindt men bij Media Totaal Noord be-
langrijk. Mensen die daarin interesse hebben, 
lezen de weekbladen. Per titel is een redac-
teur verantwoordelijk voor de inhoud.  
 

De Vriezer Post 
De Vriezer Post wordt verspreid in de omge-
ving van Tynaarlo, Vries en Zuidlaren. De op-
lage van het weekblad is 18.000 exemplaren.  

 

De Krant 
Weekblad De Krant verschijnt in de omgeving 
van Roden. De oplage is 44.000 exemplaren.  
 

Noordpers BV 
Uitgeverij Noordpers BV uit het Groningse Uit-
huizen geeft in Drenthe vijf weekbladen uit, 
die gratis huis-aan-huis verspreid worden.66 
Wat betreft de redactionele inhoud van de 
kranten is niet meer informatie beschikbaar 
dan dat Noordpers BV een bron van informatie 
op het gebied van sport, cultuur en regionaal nieuws wil zijn. De missie van 
Noordpers BV is om het lokale nieuws te brengen en dichtbij de mensen te staan. 
Lezers van weekbladen van Noordpers zijn geïnteresseerd in het kleine, lokale 
nieuws. Elke titel heeft een eigen redacteur die verantwoordelijk is voor de in-
houd van de krant.   
 

De Nieuwsbode 
De Nieuwsbode verschijnt op woensdag in de Groninger plaatsen Stadskanaal, 
Musselkanaal, Ter Apel, Ter Apelkanaal en Onstwedde. In Drenthe verschijnt zij 
in Valthermond, Sellingen, Westerwolde, Nieuw-Weerdinge, Borger en De Mon-
den. De oplage van De Nieuwsbode is 36.000 exemplaren.  

 

OostermoerNoordenveld 
In een oplage van 19.500 stuks verschijnt iedere woensdag in Zuidlaren en om-
streken weekkrant OostermoerNoordenveld.  
 
 

                                                      
65

 Informatie en de afbeeldingen van verspreidingsgebieden zijn afkomstig van http://www.media-totaal.nl/ 
66

 Informatie en de afbeelding van verspreidingsgebieden zijn afkomstig van http://www.noordpers.nl 
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De Schakel 
Weekkrant De Schakel wordt in in driehoek 
Zuidlaren – Assen – Stadskanaal verspreid in 
een oplage van 14.500 exemplaren. Ook deze 
weekkrant verschijnt op woensdag.  
 

De Veldenkrant 
De Veldenkrant wordt iedere woensdag ver-
spreid in het gebied tussen Assen en Hooge-
veen. Haar oplage is 18.000 exemplaren.  
 

De Zuidenvelder 
In het gebied rondom Emmen en Klaziena-
veen valt iedere dinsdag De Zuidenvelder op 
de mat. De oplage van dit huis-aan-huis blad 
is 52.500 exemplaren. 
 

Overige printmedia 
De grote uitgeverijen zijn niet de enige spelers op de geprinte informatiemarkt 
van Drenthe. Op lokaal niveau wordt regelmatig informatie verstrekt via de eer-
dergenoemde dorpskranten of, in de grotere plaatsen als Meppel, Hoogeveen, 
Assen en Emmen, via wijkkranten. Er worden echter zoveel dorps- en wijkkran-
ten verspreid, zowel betaald als gratis, dat het weinig zin heeft deze in kaart te 
brengen. Hun verspreidingsgebieden zijn dermate klein, evenals hun lezersaan-
tallen, dat op iedere titel toespitsen weinig toevoegt. Desalniettemin zijn deze 
lokale informatiebronnen wel het vermelden waard.  
 

2. Radiozenders 
 
Naast het landelijke aanbod van commerciële en publieke zenders, zijn in Dren-
the een aantal regionale radiokanalen, zowel publiek als commercieel. Alle radio-
zenders zenden hun programmering uit via de ether. Enkelen overlappen elkaar 
wat betreft zendbereik. Afbeeldingen van het zendbereik per radiozender zijn 
bijgevoegd.67 Tevens zijn ze allemaal via internet te beluisteren. Overigens kent 
Drenthe veel meer regionale radiozenders dan onderstaande. Die zijn echter ille-
gaal, de zogenaamde zendpiraten. Hoewel zij populair zijn, worden ze vanwege 
hun status en onregelmatige etheraanwezigheid niet meegenomen in het over-
zicht. Bovendien brengen zij voornamelijk muziek en weinig nieuws. Ditzelfde 
geldt voor enkele internetradiostations, die eveneens niet meegenomen worden 
in het overzicht. 
 

a) Publieke radiozenders (10 zenders) 
 

Drenthe kent een aantal publieke radiozenders die door de overheid worden ge-
financieerd via het afgedragen kijk- en luistergeld.68  
 
 

                                                      
67

 Afbeeldingen zijn afkomstig van http://www.fmscan.org 
68

 Informatie is afkomstig van de websites van omroepen en/of individuele gesprekken met betrokkenen.  
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Radio Drenthe 
Radio Drenthe is onderdeel van de regionale 
omroep RTV Drenthe. Het is de grootste pu-
blieke omroep van de provincie en is te be-
luisteren in heel Drenthe, een groot deel van 
Groningen en Friesland en in de kop van 
Overijssel via de ether op 90.8 FM en 99.3 
FM. De omroep zetelt in Assen en zendt via 
de mast in Hoogersmilde.  
 Radio Drenthe (en RTV Drenthe in zijn 
algemeenheid) wil een ‘betrouwbare en onaf-
hankelijke informatiebron’ zijn. De omroep wil 
de spil zijn in de Drentse samenleving, zo is 
te lezen op hun website. Vandaar de slogan: 
‘Altijd in de buurt’. Onderwerpen als nieuws, 
sport, politie, kunst en cultuur zijn speerpun-
ten voor Radio Drenthe. Bovendien is Radio Drenthe de provinciale calamiteiten-
zender. Hoofdredacteur van Radio Drenthe is Dink Binnendijk.  
 De speerpunten komen terug in de verschillende programma’s die op de 
radiozender te horen zijn. Zo worden in ‘Cassata’ op zaterdagmiddag de Drentse 
politiek en actuele discussies in de provincie besproken. Het dagelijkse nieuws-
programma van de omroep, voor zowel radio als tv is ‘Drenthe Nu’, dat meerde-
re keren per dag wordt uitgezonden. ‘Radio Drenthe Sport’ houdt luisteraars op 
vrijdag, zaterdag en zondag op de hoogte van alle ontwikkelingen en uitslagen in 
de provinciale sportwereld. Overigens wordt ook ieder uur nationaal nieuws uit-
gezonden. Op de radio maakt RTV Drenthe dagelijks in totaal twaalf uur nieuws, 
in naleving van de eerste prioriteit van de omroep, aldus Dink Binnendijk: 
nieuwsgaring en –verspreiding.  
 Radio Drenthe is marktleider bij de radio in de provincie. Volgens het na-
tionaal luisteronderzoek is was Radio Drenthe in 2014 de best beluisterde radio-
zender van Drenthe en liet het daarmee landelijk zenders achter zich. Voor 2015 
zijn nog geen cijfers bekend. Uit eigen onderzoek van RTV Drenthe blijkt dat we-
kelijks 100.000 luisteraars de zender aanzetten. 17% van de Drenten luistert 
maandelijks naar Radio Drenthe. 25% van het publiek van de omroep stemt af 
op de radio. Van de categorie 50-59 jaar in Drenthe luistert 20% naar Radio 
Drenthe. De 60-plussers steken met kop en schouders boven alle andere groe-
pen uit: 37% van de 60-plussers is luisteraar. Van de Drenten jonger dan 50 jaar 
luistert 17% naar Radio Drenthe.  
 

Radio Assen 
De radiozender Radio Assen maakt onderdeel 
uit van de lokale omroep RTV Assen. De zen-
der is volledig gericht op de gemeente Assen, 
maar is ook in omliggende gemeenten te ont-
vangen via de etherfrequentie FM 107.8. Over 
het aantal luisteraars is niets bekend. 
  Radio Assen heeft als hoofdtaak om de 
inwoners van Assen van nieuws en informatie 
te voorzien, zo is te lezen op de website van 
de omroep. Het is onduidelijk wie verant-
woordelijk is voor de informatievoorziening 
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van Radio Assen. Overigens bestaat slechts een deel van de programmering uit 
eigen programma’s. De overige uren worden ingevuld met non-stop muziek. De 
eigen programmering wordt gemaakt door een team van vrijwilligers.  

Een aantal programma’s voorziet in informatievoorziening en nieuws-
gerelateerde onderwerpen. Zo brengt ‘Asserlei’ iedere ochtend voornamelijk 
nieuws en informatie, afgewisseld met muziek. Het programma wordt dagelijks 
twee keer herhaald. Op zondagmiddag staat ‘Asserlei Sport’ op het programma: 
een wekelijks programma met de laatste uitslagen en ontwikkelingen in de Asser 
sportwereld. Iedere dinsdag is ‘Tussen Zeuit, Zuur & Zolt’ te beluisteren, het 
streektaalprogramma van de omroep. Hierin komt eveneens regionieuws aan 
bod. Tot slot is er ‘Kerkjournaal’, een religieus programma met nieuws uit de 
verschillende kerkbladen.  

 

Radio Meppel 
Als onderdeel van publieke omroep RTV 
Meppel zendt Radio Meppel uit in de ge-
meente Meppel en omgeving. Via de ether 
is de zender te beluisteren op frequentie 
93.0 FM. Radio Meppel is te ontvangen in 
Meppel en omgeving. Overigens is niet dui-
delijk hoeveel mensen luisteren naar Radio 
Meppel; luistercijfers ontbreken. 

De missie van het radiostation wordt 
in één zin omschreven: het informeren van 
inwoners van de gemeente over gebeurte-
nissen dicht bij huis. Hans Wolfs is als voor-
zitter eindverantwoordelijk voor de informa-
tie die Radio Meppel aan haar luisteraars 
voorschotelt. Hij verplicht zijn vrijwilligers 
minimaal vijftig procent van hun zendtijd te besteden aan informatie en educa-
tie. Volgens Wolfs moet een lokale zender als Radio Meppel de democratie die-
nen. De vrijwilligers worden regelmatig bijgeschoold. Daarnaast maakt de om-
roep gebruik van professionele apparatuur. Bovendien heeft de omroep stagiai-
res in dienst middels een samenwerkingscontract met Boom Regionale Uitgevers. 
Zij zitten zoveel mogelijk op het actuele nieuws.  

Evenals bij Radio Assen wordt slechts een deel van de uitgezonden pro-
gramma’s gemaakt door de omroep zelf. In tegenstelling tot de lokale radiozen-
der in Assen, zendt Radio Meppel geen non-stop muziek uit tijdens de gaten in 
de programmering maar schakelt zij over naar Radio Drenthe, waarbij uiteraard 
ook de nieuwsbulletins worden uitgezonden. Er zijn een aantal informatieve pro-
gramma’s op Radio Meppel die erop ingericht zijn de inwoners van de gemeente 
te informeren. Programmamakers hebben de eindverantwoordelijkheid qua invul-
ling en nieuwsvoorziening. Zo is ‘Kijk op Meppel’ een actualiteitenprogramma dat 
zich richt op het nieuws en de activiteiten in de gemeente. Het programma wordt 
iedere zaterdag uitgezonden en wekelijks meerdere keren herhaald. Het pro-
gramma ‘Jos Rabelink’, naar de gelijknamige presentator, heeft ruimte voor ont-
wikkelingen in de gemeente en nieuws van eigen bodem. ‘Sport Lokaal’ staat 
volledig in het teken van nieuws over en uitslagen van de lokale sportwedstrijden 
en sporters. Het programma ‘Afterschool’ is een informatief programma voor en 
door jongeren in de gemeente.        
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Radio Emmen 
Al in 1988 had de gemeente Emmen haar 
eigen omroep, gerund door vrijwilligers: Ra-
dio Emmen, later uitgegroeid tot RTV Em-
men. Tien jaar lang, van 1994 tot 2004, 
werkten betaalde krachten middels Mel-
kertbanen voor de omroep. Hierdoor kon 
een eigen 24-uurs-programmering op de 
radio worden gemaakt. Toen in 2004 de 
Melkertbanen werden opgeheven, moest de 
radiozender noodgedwongen afschalen naar 
slechts een gedeeltelijk eigen programme-
ring, volledig verzorgd door vrijwilligers. 
Inmiddels maakt de omroep weer 24 uur 
per dag, zeven dagen per week program-
ma’s.  

Radio Emmen is in de gemeente Emmen te beluisteren via etherfrequentie 
107,6 FM. De radiozender zegt professioneel te willen werken. Programmafor-
mats moeten up-to-date zijn, aldus de website van de omroep. Zij wil een “com-
plete” doelgroep aanspreken, waarmee wordt bedoeld iedereen van jong tot oud. 
Door veel in de regio aanwezig te zijn, bijvoorbeeld bij evenementen, wil Radio 
Emmen zichtbaar zijn voor de burgers in de gemeente Emmen. Ze wil betrokken 
zijn bij de gemeenschap en op de hoogte zijn van wat er in de regio speelt. Radio 
Emmen wil relevante interviews en achtergrondinformatie aan luisteraars bieden, 
passend bij het actuele nieuws.  
 Hoewel de website van de omroep veel inkijk biedt in de missie, het ont-
staan en de invulling van Radio Emmen, wordt geen melding gemaakt van luis-
tercijfers. Hoeveel mensen daadwerkelijk van het actuele nieuws in Emmen op 
de hoogte worden gehouden door het luisteren naar de zender, is dus niet duide-
lijk. Ook is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de invulling van de pro-
grammering en individuele programma’s.  
 Een deel van die individuele programma’s is, zoals de zender claimt, in-
derdaad gericht op het informeren van luisteraars. Zo wordt op werkdagen van 
08.00 uur tot 09.00 uur ‘Ochtendeditie’ uitgezonden. Het programma bevat in-
formatie en amusement uit de regio. Ook op werkdagen, maar dan van 15.00 
uur tot 17.00 uur: ‘Middageditie’, een nieuws- en actualiteitenprogramma met 
nieuws uit de regio, het weer en de agenda met activiteiten in de omgeving. 
Daartussen zit ‘Vitaal in de middag’, met Novum Nieuws en het Radio Emmen 
nieuwsbulletin. Na ‘Middageditie’ volgt dagelijks ‘Call it a day’, waarin muziek, 
luchtig nieuws en entertainment elkaar afwisselen. Behalve op zondag, dan heet 
het programma ‘Call it a week’. Vrijdagavond staat in het teken van nieuws en 
uitslagen in de lokale sportwereld met ‘RTV Emmen sport’. Tot slot biedt ‘Tus-
senstation’ iedere zaterdag de actualiteiten van het weekend.  Een uitzondering 
op de dagelijkse programmering is ‘De raad vandaag’: iedere laatste donderdag 
van de maand wordt live verslag gedaan van de gemeenteraadsvergadering van 
Emmen.  
 

Radio Hoogeveen 
Op etherfrequentie 106,8 FM zendt  Radio Hoogeveen uit, het radiostation voor 
de gemeente Hoogeveen en omstreken. De informatie over de zender op de 
website is enigszins gedateerd en komt uit 2012. De zender meldt dat de dage-
lijkse coördinatie in handen is van een, al dan niet vrijwillige, pro-
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gramma/bedrijfsleider. Om de grote ver-
scheidenheid aan culturen en achtergronden 
bij de inwoners van Hoogeveen aan bod te 
laten komen, krijgt iedere redactie een grote 
mate van vrijheid, aldus de website. Onge-
veer 70 medewerkers zijn wekelijks bezig 
Radio Hoogeveen in de lucht te houden. Wie 
algeheel verantwoordelijk is, is onduidelijk. 
Overigens is ook onduidelijk hoeveel luis-
teraars Radio Hoogeveen heeft; luistercijfers 
zijn niet bekend.  
 Wat betreft de missie van de zender en 
de daarbij behorende invulling van de pro-
grammering is nauwelijks iets bekend. Wel is 
er uit het programma-aanbod op te maken 
dat Radio Hoogeveen niet alleen een muziek-
station is. Zo wordt in ‘Avondje Hoogeveen’ 
rechtstreeks verslag gedaan van de gemeenteraadsvergadering, eens per twee 
weken op donderdagavond. Iedere zaterdagochtend wordt in ‘Goedemorgen 
Hoogeveen’ het nieuws van de week besproken en geeft een columnist zijn me-
ning over de actualiteiten.  De vraag is echter of deze programmering nog actu-
eel is.  

Als er geen gemeenteraadsvergadering is, wordt op donderdagavond 
‘Goedenavond Hoogeveen’ uitgezonden, een informatief avondprogramma met 
onder meer cultuur, sport, interviews en reportages uit Hoogeveen en omgeving. 
Eens per twee weken staat ‘Ontbijt met politiek geruis’ op de programmering. 
Het programma richt zich op de politiek, met debat en interviews. Ook Radio 
Hoogeveen heeft een religieus programma, ‘Perspectief’. Wekelijks wordt op 
dinsdagavond kerkelijk nieuws en de kerkelijke agenda. Het wekelijkse actuali-
teitenprogramma van de omroep ‘REGIORADIO’, met nieuws uit de regio, is ie-
dere woensdagavond onderdeel van de programmering. Tot slot heeft ook Radio 
Hoogeveen een sportprogramma met het laatste nieuws, live verslagen en uit-
slagen. ‘Sportlokaal’ wordt iedere zaterdag- en zondagmiddag uitgezonden.  
 

Radio Borger-Odoorn 
Radio Borger-Odoorn maakt deel uit van 
de lokale omroep RTV Borger-Odoorn. Vol-
gens de website is de televisiekant nog in 
ontwikkeling. Het doel van de omroep, die 
sinds 2004 bestaat, is het bieden van ‘een 
programma […] dat in zodanige mate is 
gericht op de bevrediging van de in de 
gemeente levende maatschappelijke, cul-
turele, godsdienstige en geestelijke be-
hoeften’. De zender wordt volledig in de 
lucht gehouden door vrijwilligers. Luister-
cijfers zijn niet bekend.  
 Voorzitter Roel Withaar zegt dat Ra-
dio Borger-Odoorn ieder wat wil bieden. Zo 
richt de zender zich op actualiteiten en 
nieuws, zendt het rechtstreeks kerkdien-
sten en raadsvergaderingen van de gemeente Borger-Odoorn uit en haalt het 
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wekelijks gasten in haar programma’s die iets te maken hebben met de regio. Bij 
Radio Borger-Odoorn zijn programmamakers verantwoordelijk voor de invulling. 
De eigen programma’s van Radio Borger-Odoorn, dat in de omgeving via 106,0 
FM te ontvangen is via de ether, zijn niet voldoende om 24 uur per dag uit te 
zenden. De gaten worden, net als bij Radio Meppel, ingevuld door over te scha-
kelen naar Radio Drenthe. Een bewuste keuze, aldus Withaar, omdat ze in de-
zelfde provincie zitten.  
 Een deel van de eigen programma’s is gericht op nieuws en actualiteiten. 
Zo heeft ook Radio Borger-Odoorn twee sportprogramma’s, ‘Sport op zondag’ en 
‘Sport op vrijdag’. Beiden worden in samenwerking met Radio Emmen gemaakt. 
In ‘Radio Actief’ voert de presentator op dinsdagavond wekelijks een gesprek 
met een inwoner van de gemeente Borger-Odoorn over een actueel onderwerp. 
Sociaal-culturele informatie komt aan bod in het wekelijkse programma ‘Muziek 
waar u van houdt’, dat op woensdag wordt uitgezonden en op zaterdag wordt 
herhaald. Evenals Radio Hoogeveen en Radio Assen heeft ook Radio Borger-
Odoorn een religieus programma. In ‘Glorieklanken’ horen luisteraars nieuws uit 
de regio op kerkelijk gebied. Ook wordt er, zoals bij andere omroepen, live ver-
slag gedaan van de gemeenteraadsvergaderingen van Borger-Odoorn, op don-
derdag eens per drie weken. Tot slot is er ‘De week belicht’, dat op zaterdagoch-
tend wordt uitgezonden. Het programma is vooral gericht op lokaal nieuws, acti-
viteiten, achtergronden en interviews. Een journaal heeft Radio Borger-Odoorn 
nog niet, maar daar zijn wel plannen voor, aldus Withaar.  
  

Radio Loco 
De lokale radiozender van de gemeente Coe-
vorden en omstreken is Radio Loco. Samen 
met NieuwsNet Coevorden vormt Radio Loco 
de lokale omroep. Ongeveer dertig medewer-
kers houden de zender op vrijwillige basis in 
de lucht. Radio Loco is te vinden op de FM-
frequenties 105,4 en 106,3. Naast muziek 
brengt het radiostation lokaal nieuws en de 
lokale agenda, aldus de website. Wat gold 
voor alle voorgaande lokale radiozenders, 
geldt ook voor Radio Loco: het is niet bekend 
wie de keuzes maakt wat betreft (redactione-
le) invulling van de programma’s. Ook zijn 
geen luistercijfers bekend.  
 De programmering laat zien dat het 
informeren van luisteraars een van de doelen van de omroep is. Meerdere pro-
gramma’s zijn erop ingericht om de luisteraars op de hoogte te houden van het 
actuele nieuws in de regio Coevorden. Zo is het iedere maandagmiddag ‘Tijd 
voor Timmer met Rolf Timmer’. Daarin onder meer aandacht voor het nieuws, de 
agenda van de week, het weer en een sportoverzicht van het voorgaande week-
end. Daarnaast wordt dagelijks ‘Loco Actueel’ uitgezonden, waarin de actualitei-
ten in de regio worden besproken. Op dinsdag een afgeleide daarvan, namelijk 
‘Loco Actueel met Diny Leferink’, waarin ook nieuws, het weer, de bedrijven in de 
regio, de gemeente en achtergronden aan bod komen. Evenals Radio Meppel 
heeft ook Radio Loco een programma voor en door scholieren: ‘SliM Schoolradio’, 
dat wekelijks op vrijdagmiddag wordt uitgezonden.  
In tegenstelling tot alle andere lokale radiozenders heeft Radio Loco geen sport-
programma. Wel is er aanvullende programmering, omdat ook een deel van de 
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zendtijd niet ingevuld kan worden door eigen programma’s. Voor de gaten wordt 
wederom gebruik gemaakt van de programmering van Radio Drenthe.  
 

Streekradio  
Streekradio, te beluisteren op 104,8 FM, 
wordt vanuit Zuidwolde uitgezonden. De ra-
diozender voor zuidoost-Drenthe wil, naar 
eigen zeggen, ‘verrassend dichtbij’ zijn. Ze 
brengt het laatste (sport)nieuws en reporta-
ges uit de regio. Naar eigen zeggen is de 
succesfactor van het radiostation dat ‘de ra-
diomakers midden in de samenleving’ 
staan.69 Ieder uur is op Streekradio het lan-
delijke en internationale nieuws te horen. De 
gehele programmering van het radiostation 
is verder in eigen handen; er wordt geen gebruik gemaakt van randprogramme-
ring van bijvoorbeeld Radio Drenthe. 

Uit het ruime aanbod van programma’s blijkt dat Streekradio het informe-
ren van de inwoners in zuidoost-Drenthe zeer serieus neemt. Van maandag tot 
en met vrijdag en op zondag is ’s ochtends ‘Verrassend Vroeg’ te horen, met 
nieuws uit de regio. Dat programma wordt gevolgd door ‘Werkstation’, waarin de 
luisteraar ieder half uur op de hoogte wordt gehouden van het nieuws uit de re-
gio. ‘104.Schaft’ is het dagelijkse lunchprogramma, met regionieuws, weer, ver-
keer en showbizznieuws. ’s Middags keert ‘Werkstation’ terug. Dit is echter geen 
herhaling van het ochtendprogramma, maar een hervatting met dezelfde com-
ponenten als de ochtend. Aan het eind van de middag start dagelijks ‘Vrij Dicht-
bij’, wederom met ieder half uur het nieuws uit de regio, weer en verkeer. Iedere 
maandag kijkt Streekradio aan het begin van de avond terug op het sportweek-
end in ‘De Derde Helft’. De dag sluit dagelijks met ‘Verrassend Laat’, waarin de 
luisteraar wederom op de hoogte wordt gehouden van het streeknieuws. Op 
donderdagavond is het tijd voor ‘Studio Politiek’, waarin live verslag wordt ge-
daan van de raadsvergadering van gemeente De Wolden. Indien er geen raad-
vergadering is, bespreken de presentatoren met gasten het nieuws uit de poli-
tiek.  

Ook in het weekend heeft Streekradio actualiteitenprogramma’s. Zo klinkt 
op zaterdagochtend ‘Iedereen Vroeg Op’, met nieuws en evenementen uit de re-
gio, nationaal en internationaal nieuws, uitgebreide weersinformatie en de och-
tendkranten. Vanaf het middaguur klinkt zaterdag ‘Smaakmakers’, over nieuws, 
achtergronden en de agrarische sector. Op zaterdagmiddag verslaan verslagge-
vers live sportwedstrijden in “Aanvallen!’. Net als andere lokale radiozenders, 
besteedt ook Streekradio tijd aan religie. In het programma ‘Ronduit Zondag’ is 
iedere zondag een kerkdienst uit de gemeente te horen. In ‘Streek op Zondag’ 
komen wekelijks de activiteiten in de regio aan bod, alsmede het sportoverzicht. 
Dat laatste onderwerp wordt ook aangesneden in het op het programma aanslui-
tende ‘De Verlenging’.  
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Tynaarlo Lokaal 
Radiozender Tynaarlo Lokaal is de lokale ra-
diozender voor de inwoners van de gemeente 
Tynaarlo. Cees Kosse is station manager en 
verantwoordelijk voor de presentatoren van 
de programma’s. Daarnaast is hij hoofdre-
dacteur van ‘Tynaarlo Vandaag’ en ‘Tynaarlo 
Informatief’. De zender meldt haar missie op 
haar website: ‘zoveel mogelijk inwoners van 
de gemeente te informeren en te amuseren. 
De omroep richt zich op alle inwoners door in 
de programma's zoveel mogelijk maatschap-
pelijke, geestelijke, culturele en economische 
aspecten van de samenleving van Tynaarlo te 
belichten’.70 Kosse zegt vooral objectief te 
willen blijven en zoveel mogelijk aan hoor en 
wederhoor te willen doen. Hij geeft echter 
aan dat het lastig is om vrijwilligers te krij-
gen. Wel kunnen vrijwilligers via OLON, de 
overkoepelende organisatie voor lokale om-
roepen in Nederland, op cursus techniek en 
presenteren.  
 De radiozender is via de ether te beluisteren op frequenties 105.9 FM en 
107.4 FM. Bij de omroep zijn zo’n vijftig vrijwilligers betrokken om de boel in de 
lucht te houden. Iedere werkdag zendt de omroep uit van 18.00 tot 22.00 uur. 
Op donderdag duurt de uitzending een uurtje langer, tot 23.00 uur. Op zaterdag 
en zondag is de programmering bijna de gehele dag in handen van Tynaarlo Lo-
kaal. De overige zendtijd wordt ingevuld met de programmering van Radio Dren-
the. De keuze voor Radio Drenthe is niet geheel voor de hand liggend. De inwo-
ners van de gemeente voelen zich volgens Kosse meer verbonden met de stad 
Groningen en dus RTV Noord. Maar, omdat Tynaarlo in de provincie Drenthe ligt, 
is gekozen voor RTV Drenthe.  
 Om 18.00 uur wordt iedere dag een half uur muziek met streektaal uitge-
zonden. Dagelijks wordt daarna om 18.30 uur gestart met ‘Tynaarlo Informatief’. 
Eerst komen drie minuten ‘Tynaarlo Vandaag’, met het nieuws van de dag. Kosse 
verzamelt de drie belangrijkste berichten over de gemeente en maakt daar in 
een paar zinnen berichten van. Zijn nieuws haalt hij uit andere media, van Twit-
ter, de site van de politie en de site van de gemeente. Hij heeft geen mankracht 
om eigen nieuws te produceren. De rest van het halve uur wordt gevuld met 
twee gasten, actualiteiten en het weer met weerman Christian van Kammen uit 
Eelde. Op vrijdag is geen live-uitzending van ‘Tynaarlo Informatief’; dan wordt 
een compilatie van de week uitgezonden. 

Een sportredactie van 5 mensen zorgt voor de gasten in het sportpro-
gramma ‘Tynaarlo’s Sport Lokaal’, dat op maandag van 19.00 uur tot 21.00 uur 
wordt uitgezonden. Naast gasten zijn het laatste sportnieuws, reportages en in-
terviews met oud-sporters te horen. Op dinsdag wordt eens per maand de 
raadsvergadering van de gemeente Tynaarlo live uitgezonden. Liever heeft Kosse 
iemand ter plaatse om verslag te doen, maar daar heeft hij naar eigen zeggen 
geen mensen voor. Een freelance-journalist inhuren is onmogelijk vanwege het 
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budget. Dat is namelijk achtduizend euro per jaar. Extra inkomsten door reclame 
zijn niet mogelijk, omdat er geen mankracht voor is. 

Om de week op zondagochtend klinkt de kerkdienst uit de gereformeerde 
kerk. Eerder klonk iedere week een dienst uit een van de vier kerken in de ge-
meente, maar zij zenden tegenwoordig zelf hun diensten uit via internet. Kosse 
betreurt dit, omdat hij niet geassocieerd wil worden met één kerk, maar zo ob-
jectief mogelijk wil zijn. In de rest van het weekend komen nieuws en/of actuali-
teiten niet aan in een van de programma’s op Tynaarlo Lokaal.  

Luistercijfers van Tynaarlo Lokaal zijn er niet. Kosse legt uit dat er te wei-
nig geld is om mee te werken aan dergelijke onderzoeken. Ze zijn simpelweg te 
duur. Toch heeft de zender een indicatie. Na een ruwe schatting komt Tynaarlo 
Lokaal uit eigen onderzoek uit op ongeveer vijfduizend luisteraars per dag. Vol-
gens Kosse is dat vergelijkbaar met het aantal luisteraars van Radio 2 in de ge-
meente. Het aantal van vijfduizend is inclusief de luisteraars via de website en 
degenen die uitzendingen terugluisteren.  
 

Radio Aa en Hunze 
Het radiostation voor de gemeente Aa en 
Hunze is gevestigd in Annen en draagt de-
zelfde naam als de gemeente: Radio Aa en 
Hunze. Via de ether is de zender op frequen-
tie 105.6 FM te beluisteren. De programme-
ring wordt volledig door vrijwilligers verzorgd. 
Een uitgebreid profiel van elke vrijwilliger is 
te vinden op de website. Secretaris van de 
omroep is Luc Ensing. Hij vertelt dat er geen 
speciale nieuwsprogramma’s worden ge-
maakt, maar dat programmamakers vrij zijn 
nieuws mee te nemen in hun programma’s.  

Overigens wordt een klein deel van de 
programmering ingevuld door Radio Drenthe. 
Een bewuste keuze, aldus Ensing: het past 
prima bij de omroep. De eigen programme-
ring van Radio Aa en Hunze beslaat vooral muziek. Maar de omroep kent ook 
iedere dinsdag een uurtje ‘Aa en Hunze Belangriek’, met daarin de actualiteiten, 
kunst, cultuur, politiek, zorg en al het andere dat in de gemeente speelt. De in-
formatie wordt vooral overgenomen uit andere media. Regelmatig zijn politieke 
spelers te gast, zo meldt de omschrijving van het programma. Iedere woensdag 
aan het begin van de avond klinkt het jongerenprogramma. Tijdens de twee uur 
uitzending wordt een klein gedeelte van de tijd aandacht besteed aan het 
nieuws. Iedere tweede zaterdag van de maand wordt het programma ‘Met het 
kleed op tafel’ uitgezonden, een informatief praatprogramma waarin over het 
lokale bedrijfs- en verenigingsleven wordt gesproken. Tot slot wordt op zondag 
aan het eind van de de middag in ‘Sport’ nieuws over het gelijknamige onder-
werp besproken. Maar muziek blijft de boventoon voeren en is het belangrijkst, 
aldus Ensing.  
 

b) Commerciële radiozenders (3 zenders) 
 

De provincie Drenthe kent naast tien regionale en lokale publieke zenders ook 
een aantal regionale commerciële zenders. Onder de regionale commerciëlen 
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worden de zenders geschaard die niet gesteund worden door publiek geld en zich 
in een Drentse plaats gehuisvest hebben. Natuurlijk zijn meer commerciële ra-
diostations te ontvangen in Drenthe. Echter, landelijke commerciële zenders als 
RADIO 538 en Skyradio, en regionale commerciële zenders die niet vanuit Dren-
the actief zijn, zijn geen onderdeel van het Drentse medialandschap en worden 
derhalve buiten beschouwing gelaten.  
  

Gigant FM 
Het commerciële radiostation Gigant FM werd 
in 2005 opgericht. De uitzendingen verliepen 
in eerste instantie via de kabel en het inter-
net. In het voorjaar van 2006 bleek, aldus de 
website van het radiostation, dat er in de 
omgeving behoefte was aan een familiezen-
der in de ether.71 Gigant FM werd vanaf dat 
moment uitgezonden op 104.7 FM en was te 
beluisteren in de gemeenten Coevorden, 
Borger-Odoorn en Emmen. 

Inmiddels is Gigant FM niet meer via 
de ether te beluisteren. Vanuit de studio in 
Erica wordt alleen nog op de kabelfrequenties 
104.7 mHz en 101.9 mHz en via internet uit-
gezonden. Dagelijks luisteren honderden 
mensen, zo valt te lezen op de website van 
de radiozender. Ook zou de internetstream 
een van de best beluisterde in Nederland 
zijn. Absolute cijfers zijn echter niet voor-
handen.  

Gigant FM richt zich voornamelijk op 
muziek. De zender staat naar eigen zeggen 
bekend als vervanger voor de bijna uit de 
ether verdwenen piratenzenders. De muziek 
is bij jong en oud populair, zo meldt de web-
site.72 Overigens is de zender niet geheel 
gefocust op muziek. Zo wordt ieder uur het 
Novum Nieuws uitgezonden. Ook enkele 
programma’s voorzien luisteraars van infor-
matie. In ‘Kris kras het weekend door’ wordt 
iedere zaterdagochtend het nieuws uit de 
landelijke kranten, het weer en andere ‘leu-
ke wetenswaardigheden’ besproken. Op vrij-
dagavond staat het programma ‘De Vos draait’ op de programmering. Daarin 
opmerkelijk nieuws en de geschiedenis van de dag, maar ook opmerkelijke 
nieuwsfeiten en ongewone actualiteiten. Ook in ‘Visser en Co’ het weer, nieuws 
van de dag en opmerkelijk nieuws. Wie verantwoordelijk is voor de actualiteiten 
in deze programma’s, is niet duidelijk.  
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Radio Continu 
Radio Continu, het commerciële radiostation dat vanuit de studio in 2e Exlo-
ermond programma’s maakt, is te beluisteren in Noord- en Midden-Nederland via 
de ether. In Drenthe zijn meerdere frequenties beschikbaar waarop de zender te 
horen is, namelijk 92.4 FM, 92.6 FM, 92.7 FM, 93.4 FM, 96.0 FM en 104.7 FM. De 
zender besteedt naar eigen zeggen hoofdzakelijk aandacht aan muziek.73 Ook 
meldt de website dat de luistercijfers hoog zijn, in alle leeftijdscategorieën.74 Ab-
solute cijfers zijn op aanvraag verkrijgbaar, alsmede een luisteraarsprofiel. Niet 
duidelijk is of Radio Continu ook het laatste nieuws uitzendt, zoals Gigant FM dat 
doet. In de programmering wordt op  geen enkele wijze gerefereerd aan enige 
vorm van nieuws.  
 

Simone FM 
De derde en laatste commerciële regionale 
radiozender is Simone FM, waarvan de in-
vulling vanuit de studio in Emmen wordt 
verzorgd. Dagelijks is van 07.00 uur ’s och-
tends tot 19.00 uur ’s avonds – op vrijdag 
en zaterdag tot 21.00 uur – is de pro-
grammering live, ingevuld door verschillen-
de dj’s. De avond- en nachtprogrammering 
is non-stop muziek, afgewisseld met ieder 
uur een nieuwsbulletin van Novum Nieuws. 
Simone FM zegt de populairste regionale 
zender in Noord- en Oost-Nederland te 
zijn.75 In Drenthe is de zender via de ether 
te ontvangen op frequenties 91.3 FM, 92.9 
FM, 96.0 FM en 101.7 FM. De primaire 
doelgroep van de zender is de groep men-
sen van 20 tot 49 jaar.  
 Hoewel muziek een belangrijk speerpunt voor de radiozender is, is het niet 
het enige dat op Simone FM te horen is. Het radiostation zegt op haar website 
bewust ook nieuws en regio-informatie te bieden. De slogan luidt dan ook ‘Echte 
Radio’. Uitzendingen worden aangevuld met het nieuws van Novum, actualiteiten 
uit de regio en weers- en verkeersinformatie. Ook in de programmering is de fo-
cus op informatievoorziening terug te zien. Iedere werkdag vanaf 07.00 uur 
wordt het programma ‘De Vos is Los’ uitgezonden, met daarin het laatste regio-
nieuws, -weer en -verkeer. In het daaropvolgende dagelijkse programma ‘Best 
Classics’ wordt in ieder geval om elf uur het nieuws uitgezonden. Vanaf het mid-
daguur dagelijks ‘Patrick!’ met de, volgens de programma-omschrijving, leukste 
nieuwtjes. De dagelijkse programmering gaat verder met ‘Typisch Anton’, met 
wederom het laatste nieuws, weer en verkeer. De avond eindigt dagelijks, behal-
ve op vrijdag en in het weekend, met ‘Roy op je radio’, al is van dat programma 
geen omschrijving en blijft het onduidelijk of ook hierin nieuws aan bod komt. 
Voor het programma ‘Best Classics’ geldt overigens in het weekend dezelfde in-
vulling. De zondagmiddag is voor ‘Beetje Blom’, met het nieuws dat het nieuws 
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net niet haalde die week. Onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor het nieuws 
dat buiten Novum Nieuws geproduceerd wordt.   
 

3. Televisie76 
 

a) Publieke zenders (6 zenders) 

 

TV Drenthe 
De televisiezender TV Drenthe maakt samen met Radio Drenthe onderdeel uit 
van regionale omroep RTV Drenthe in Assen. De zender is te zien via de kabel 
(het kanaal is afhankelijk van de aanbieder), digitenne (op kanaal 22) en satel-
liet (Astra 3, 23.5 Oost). De televisiezender heeft dezelfde missie als zijn tegen-
hanger op de radio, namelijk een betrouwbare en onafhankelijke informatiebron 
zijn, onmisbaar voor de Drenten. De hoofdredacteur is, net als bij Radio Drenthe, 
Dink Binnendijk.   
 De programmering van TV Drenthe wordt niet de hele dag gevuld. De om-
roep maakt zelfs slechts één dagelijks tv-programma van een half uur, aldus 
Binnendijk: het nieuws. De programmering begint om 17.00 uur met dat dage-
lijkse nieuwsbulletin ‘Drenthe Nu’, dat ieder uur herhaald wordt tot de volgende 
ochtend 06.00 uur.  

Naast het nieuws brengt de tv-zender ook informatieve programma’s en 
programma’s over sport, achtergronden en cultuur. Deze wisselen elkaar af en 
worden niet elke week uitgezonden. Vaak worden ze doorlopend tot de volgende 
ochtend 06.00 uur herhaald, net als ‘Drenthe Nu’. Op weekdagen wordt ook ie-
dere dag het ‘NOS Journaal’ uitgezonden om 18.00 uur. Iedere zondag zendt TV 
Drenthe ‘Onze club’ uit, een sportprogramma met daarin amateurvoetbal uit de 
provincie. Overigens bestaan nog twee sportprogramma’s: ‘FC Emmen’ en ‘TV 
Drenthe Sport’. Het eerste wordt iedere zaterdag uitgezonden en staat volledig in 
het teken van voetbalclub FC Emmen. Het laatste wordt alleen uitgezonden bij 
grote sportevenementen in de regio. Eens per maand wordt op zondag een uit-
zending van ‘Ondernemend’ uitgezonden en meerdere keren herhaald. Het pro-
gramma richt zich op sociaaleconomische ontwikkelingen in de regio en wordt 
gemaakt met Boom Regionale Uitgevers en RTV Meppel.  
 De bereikcijfers van TV Drenthe zijn, volgens de website van de omroep, 
goed. 180.000 Drenten kijken wekelijks. Overigens kijkt 52% van de gebruikers 
van de omroep naar televisie, meer dan de helft van alle mensen die op enige 
wijze gebruik maakt van de content die RTV Drenthe op radio, televisie en inter-
net uitzendt. Meer dan de helft van van alle Drenten vanaf dertig jaar kijkt naar 
TV Drenthe. 30% van de Drenten jonger dan dertig doet dat ook. In vergelijking 
met de radiozender van RTV Drenthe is de televisietak veel populairder, met 
name onder jongere Drenten.  
  

TV Assen 
TV Assen is onderdeel van de lokale omroep RTV Assen. De doelstelling van de 
radio geldt ook voor de televisie: het zijn van de nieuws- en informatievoorzie-
ning voor Assen en directe omgeving. TV Assen is te ontvangen via aanbieder 
Ziggo op het analoge kanaal 7 en het digitale kanaal 41. De omroep heeft geen 
aparte televisieprogrammering en zendt dus op tv enkel de radioprogrammering 
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uit. Het beeld wordt gevuld door een kabelkrant met reclame.  Over kijkcijfers 
en een kijkersprofiel is helaas niets bekend.  
 

TV Meppel 
De televisiezender TV Meppel is onderdeel van de lokale omroep RTV Meppel. De 
televisiezender wordt zowel digitaal als analoog uitgezonden door KNP, Lijbrandt 
en Ziggo. De kanalen zijn afhankelijk van de aanbieder. Over kijkcijfers is niets 
bekend. Een kijkersprofiel is er niet.  

Evenals TV Assen wordt op de televisiezender van de Meppeler omroep 
een kabelkrant uitgezonden. De omroep noemt dat Tekst-TV. Het geluid bij de 
kabelkrant op televisie wordt gevoed door de radio-uitzending. De missie van de 
omroep is duidelijk: informeren. Duidelijk is dat TV Meppel daarin een stapje 
verder gaat dan TV Assen. De televisiezender heeft eigen programma’s en een 
eigen camerateam van 25 vrijwilligers, die de straat op gaan indien nodig. Een 
van de programma’s is ‘Ondernemend’ op zaterdag, in samenwerking met RTV 
Drenthe en Boom. Daarnaast wordt wekelijks op donderdag ‘In gesprek met…’ 
uitgezonden, een interview met een Meppeler. Tot slot wordt ieder uur van de 
dag de ‘NOS nieuwsminuut’ uitgezonden.  

De samenwerking met Boom Regionale Uitgevers is een bewuste keuze, 
aldus Wolfs. De professionele redacteuren van Boom kunnen een kwaliteitsim-
puls bieden aan de regionale omroep. Bovendien levert aanwezigheid op meerde-
re platforms (krant, tv, radio en internet) meer bekendheid en belangstelling op. 
Dit is dus een win-win-situatie voor alle betrokkenen.  
   

TV Emmen 
TV Emmen is onderdeel van de lokale omroep RTV Emmen. Evenals TV Meppel 
en TV Assen zendt TV Emmen een kabelkrant uit met nieuws, reclame, foto’s, de 
plaatselijke agenda en op de achtergrond de programmering van Radio Emmen. 
Wie verantwoordelijk is voor de invulling van deze kabelkrant is niet duidelijk. 
Wel meldt RTV Emmen dat redacteuren de berichten schrijven en dat de doel-
stelling is een zo objectief mogelijke informatiebron te zijn.  
 De eigen programma’s van de televisiezender, die te zien is op het analoge 
Ziggokanaal 40 en via KPN digitenne op kanaal 578, zijn schaars. Alleen bij grote 
evenementen wordt verslag gedaan. Af en toe zijn de uitzendingen live vanaf 
locatie. Wie naar de kabelkrant en sporadische uitzendingen van TV Emmen kijkt 
is niet duidelijk.  
 

StreekTV 
StreekTV deelt zijn onderkomen met Streekradio in Zuidwolde. De website geeft 
geen duidelijk beschreven missie of taak die de zender zichzelf toedicht, maar 
aannemelijk is dat deze dezelfde is als die van Streekradio. De uitzendingen op 
televisie bestaan uit kabelkrant ‘Tekst TV’, met regionale service-informatie, of 
‘Visual Radio’, waarbij live mee wordt gekeken in de radiostudio. De televisiezen-
der maakt ook een videojournaal, maar wanneer dit wordt uitgezonden of ge-
maakt is niet duidelijk. Onduidelijk is of er nog meer programma’s zijn en wie 
verantwoordelijk is voor de inhoud. Ook is onbekend hoeveel kijkers StreekTV 
heeft.  
 

NieuwsNet Coevorden 
Over NieuwsNet Coevorden is niets bekend, anders dan dat het onderdeel uit-
maakt van dezelfde omroep als Radio Loco in Coevorden. Op televisie wordt in 
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ieder geval de kabelkrant uitgezonden, maar wie daarvoor verantwoordelijk is 
wordt niet gemeld. Kijkcijfers en programmering zijn onbekend.  
 

TV Borger-Odoorn 
De omroep RTV Borger-Odoorn wil graag een televisiezusje voor de radiozender 
Radio Borger-Odoorn. Of en wanneer deze er komt, is nog onduidelijk.  
 

b) Commerciële zenders (1 zender) 
 

Podium.TV 
Podium.TV is sinds maart 2014 de commerciële televisiezender voor Friesland, 
Groningen en Drenthe. De zender zegt vooral veel aandacht te willen besteden 
aan human interest en regionale sport, bij voorkeur live evenementen. Podi-
um.TV meent dat andere regionale media steeds meer alleen regionaal nieuws 
brengen en minder aandacht besteden aan sport en cultuur. De zender wil meer 
zendtijd besteden aan dingen die leven binnen de regio. Bewust wordt geen on-
derscheid gemaakt tussen provincie- of taalgrenzen.  

De programmering kent verschillende programma’s die regelmatig worden 
herhaald. Hierbij is geen nieuwsprogramma of journaal. Wel wordt op maandag 
‘SPORT’ uitgezonden, een half uur durend programma vanaf 17.00 uur met aan-
dacht voor sport uit de regio, het laatste nieuws en achtergronden. Dat wordt 
gevolgd door ‘FC Emmen TV’, met het laatste nieuws van voetbalclub FC Emmen. 
Op dinsdag tot en met vrijdag zendt de zender om 17.00 uur ‘Puur Noord’ uit, 
een dagelijkse talkshow van een half uur, met onderwerpen als het bedrijfsleven, 
kunst, cultuur, regio en amusement. Op vrijdag om 18.30 uur is het tijd voor 
‘ZwartWit’, een gesprek met iemand die de afgelopen week in het nieuws is ge-
weest. Ook in het weekend kent de zender een praatprogramma: ‘Week-eind’, 
een mix van nieuws, informatie en amusement. Podium.TV heeft meer pro-
gramma’s, maar deze zijn niet zozeer gericht op het verspreiden van informatie 
over het actuele nieuws en worden derhalve niet verder besproken.  
 
4. Internet 

 
Het Drentse medialandschap kent een grote diversiteit aan online nieuwsbron-
nen.77 Zo verspreiden de grote nieuwsorganisaties, zoals Dagblad van het Noor-
den, RTV Drenthe en de nieuwsbladen, hun eigen nieuws natuurlijk ook via in-
ternet. Zij blijken de voornaamste bronnen voor andere nieuwswebsites. Onder 
andere de lokale omroepen en lokale websites die geen of een kleine redactie 
hebben, noemen hen veelvuldig als bron in hun berichtgeving. De lokale, vaak 
door vrijwilligers gerunde redacties, zijn kennelijk niet in staat in voldoende mate 
eigen nieuws te produceren. Zij gebruiken daarom nieuws van andere media om 
hun bezoekers van het laatste nieuws te kunnen voorzien.  

Voor de volledigheid van dit onderzoek is allereerst gezocht op nieuwswebsi-
tes die over de gehele provincie Drenthe berichten. Via Google is gezocht op de 
term ‘nieuwswebsite Drenthe’ Daarna is gekeken naar de inhoud op de websites 
van de streekbladen die in de verschillende delen van Drenthe worden verspreid. 
Hetzelfde geldt voor de websites van de lokale en regionale commerciële omroe-
pen. Tot slot is per grote plaats (Meppel, Emmen, Assen, Hoogeveen en Coevor-
den) en per gemeente gezocht met de zoekterm ‘nieuwswebsite [plaats of ge-
meente]’.  
                                                      
77

 Informatie is afkomstig van publicaties op de websites zelf en/of individuele gesprekken met betrokkenen. 
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a) Nieuwswebsites over geheel Drenthe  
 

www.dvhn.nl  
De website dvhn.nl maakt deel uit van uitgeverij NDC Mediagroep. De website 
draagt dezelfde naam als de afkorting voor de krant, Dagblad van het Noorden. 
Hierop worden nieuwsberichten uit de krant, alsmede berichten die speciaal voor 
de website worden geproduceerd, gepubliceerd. De verantwoordelijke chef voor 
de website van Dagblad van het Noorden is Jan Rozendaal. 
 Het lezersprofiel van de website wordt door NDC Mediagroep online gede-
finieerd. Zo zijn er 440.000 unieke bezoekers per maand op dvhn.nl. De grootste 
groep zijn de mensen tussen 35 en 49 jaar oud. De groep bedraagt 35% van de 
online bezoekers. De kleinste groep zijn de 65-plussers. Slechts 7% van de be-
zoekers van dvhn.nl valt in die categorie. Over het algemeen zijn de websitebe-
zoekers midden tot hoogopgeleid (90%). Het aantal pageviews is niet bekend.  
 De missie van dvhn.nl is hetzelfde als die van de krant, aangezien voor-
namelijk berichten worden gepubliceerd die ook in de krant worden gepubliceerd. 
De berichten zijn zowel Gronings als Drents. Er wordt in de bovenste berichten-
balk op de voorpagina, met de belangrijkste berichten, geen onderscheid ge-
maakt tussen provincies. In de daaronder volgende berichtenblokken wel: Dren-
the heeft zijn eigen blok. De berichten zijn zowel gratis als betaald (plusartike-
len). Ook is er extra content te vinden die niet in de krant terug is te zien, zoals 
video’s, liveblogs en fotoseries.  
 

www.rtvdrenthe.nl 
Ook regionale omroep RTV Drenthe heeft zijn eigen website. Hierop kunnen be-
zoekers uitzendingen en nieuwsitems terugkijken en –luisteren. Ook staat er ex-
tra materiaal op de website in de vorm van nieuwsberichten. Soms zijn deze 
aangevuld met audio of video. Er kan overigens ook gefilterd worden op nieuws 
per gemeente. De visie en missie zijn vermoedelijk dezelfde als die van radio en 
televisie. Erik Wijnholds is chef Nieuws en medeverantwoordelijk voor de berich-
ten die online verschijnen. Gemiddeld zijn dat zo’n veertig berichten per dag.  
 De website van RTV Drenthe trekt bijna 500.000 unieke bezoekers per 
maand en heeft ongeveer 4,5 miljoen pageviews per maand, zo is online te le-
zen. Veel van de bezoekers komen via Facebook, zo’n 40%, vertelt hoofdredac-
teur Dink Binnendijk. Volgens hem betekent dat ook dat RTV Drenthe online veel 
jong bereik heeft.  
 

www.qnieuws.nl 
Via de website qnieuws.nl zijn 112-nieuwtjes uit de buurt te vinden, zo meldt de 
website. Het is onderdeel van Berlok BV. Bezoekers kunnen een provincie aan-
klikken, een plaats of een postcode invullen en daarmee de laatste nieuwtjes uit 
hun omgeving opvragen. Overigens worden alle gemeenten in kaart gebracht, 
maar zijn slechts van twee gemeenten websites met een actieve redactie: Em-
men (emmen.qnieuws.nl) en Tynaarlo (tynaarlo.qnieuws.nl). Van de overige ge-
meenten zijn de berichten al een aantal jaren oud. Wie de beheerders zijn van de 
twee actieve websites, hoe zij aan hun nieuws komen en hoeveel bezoekers de 
site maandelijks trekt is niet bekend. Vermoedelijk is de variant uit Tynaarlo niet 
meer actief.   
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www.112regiodrenthe.nl 
Op de contactpagina van de website 112regiodrenthe.nl wordt vermeld dat de 
website slechts 112-nieuws verzamelt van andere nieuwsbronnen in Drenthe. De 
website zegt het meest actuele en complete 112-nieuws uit de regio Drenthe te 
hebben. Op welke wijze de nieuwsberichten worden vergaard, wie er achter de 
website zit en hoeveel bezoekers deze lezen, is niet duidelijk.  
 

www.kilroynews.net 
De actualiteitensite voor het Overijsselse IJsselland en Zuid-Drenthe, zo noemt 
de website kilroynews.net zichzelf. Don Stolwijk is uitgever, coördinator en ver-
slaggever. De site is een initiatief van US Media, het mediabedrijf van Stolwijk 
dat in het Overijsselse Slagharen staat geregistreerd. Stolwijk startte KilroyNews 
omdat hij merkte dat er in zijn omgeving behoefte aan snelle berichtgeving van 
112-nieuws was. Twaalf freelancers werken elk in een eigen gebied en leveren 
materiaal. Het aantal unieke bezoekers ligt op 800.000 per maand, aldus Stol-
wijk. Hij heeft geen inzicht in het lezersprofiel.  
 

www.112nederland.nl/drenthe 
De Groningse pers- en 112-fotograaf Martin Nuver beheert naast zijn populaire 
website 112-groningen.nl ook de website 112nederland.nl. Per provincie worden 
de meest actuele 112-berichten getoond. Op de pagina voor de provincie Dren-
the zijn alleen links naar berichten op andere websites te lezen. Er worden geen 
eigen berichten gepubliceerd. De RSS-feed is een bewuste keuze geweest, aldus 
Nuver. Het is lastig om een site landelijk dekkend te krijgen. De website is be-
doeld als overzichtssite, zodat bezoekers het 112-nieuws makkelijk en snel kun-
nen vinden. De site staat op een laag pitje, zegt Nuver.  De website van 112 
Nederland heeft gemiddeld 4.500 unieke bezoekers per dag. Hoeveel bezoekers 
specifiek op de Drentse pagina kijken, houdt Nuver niet bij.  
 

www.newspower.nl 
De website met nieuws uit Noord- en Oost-Nederland, newspower.nl, staat gere-
gistreerd in Klazienaveen. De website met voornamelijk politieberichten had in 
2014 7,3 miljoen pageviews. Wie er achter de nieuwssite zit is niet duidelijk, 
evenals het aantal unieke bezoekers op de site.  
 

www.112inactie.nl 
De website 112inactie.nl brengt alleen 112-berichten uit de provincie. Er ver-
schijnen dagelijks meerdere berichten op. Het is onduidelijk wie deze website 
beheert. Het staat geregistreerd bij WH Media uit Zwinderen. Er zijn geen be-
zoekcijfers en paginaweergaven bekend. Ook is niet duidelijk wie bezoekers zijn 
van 112inactie.nl.  
 

www.compactmedia.nl/www.nieuwsflyer.nl 
De twee URL’s leiden naar dezelfde website: compactmedia.nl. Deze website 
brengt vrijwel dagelijks een nieuwe berichten, voornamelijk met politie/112-
nieuws, zowel uit Drenthe als Groningen en Friesland. Berichten over Drenthe 
zijn in de meerderheid. Wie de website beheert en waar degene zijn nieuws van-
daan haalt is niet bekend. Dat geldt ook voor bezoekcijfers, bezoekersprofiel en 
paginaweergaven.  
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www.112fotografiemedia.nl 
De nieuwssite 112fotografiemedia.nl is in handen van onder anderen Arjan Tien. 
Hij brengt op zijn website bijna uitsluitend 112-nieuws, afgewisseld met een en-
kel nieuwsbericht. De berichten komen zowel uit Drenthe, Groningen en de kop 
van Overijssel. Tien heeft een eigen productiebedrijf, AT Media, en publiceert 
dagelijks meerdere nieuwsberichten. Hij is niet de enige die schrijft en produ-
ceert voor de website. Meerdere redacteuren gaan op pad. De bezoekcijfers of 
paginaweergaven zijn niet bekend. Ook is er geen bezoekersprofiel voorhanden.   
 

www.noordernieuws.nl 
Noordernieuws.nl is begonnen als hobby. Op de website worden vooral 112-
berichten geplaatst uit Drenthe, maar ook uit de provincies Groningen en Fries-
land. Ingmar Vos, een van de twee eigenaren en oprichters, stelt dat Noorder-
Nieuws al het 112-nieuws zo snel en goed mogelijk wil brengen. De redactie be-
staat uit zes personen. Een van hen bepaalt of berichten geplaatst worden en 
redigeert die ook indien nodig. Ook heeft NoorderNieuws samenwerkingsverban-
den met 25 persfotografen uit alle drie provincies. Deze leveren overigens ook 
aan andere persbureaus die 112-nieuws verspreiden. In februari 2016 lag het 
aantal unieke bezoekers op bijna 8000. Het aantal paginaweergaven was ruim 
15.000. Vos heeft geen vastomlijnd idee over de doelgroep. 
 

www.tweenul.nl 
TweeNul is een website van uitgever NDC Mediagroep die zich richt op het ama-
teurvoetbal van het Noorden. Van dag tot dag wordt het actuele nieuws bijge-
houden, evenals de uitslagen en het programma van het amateurvoetbal. Ver-
antwoordelijk voor tweenul.nl is chef digitaal Jan Rozendaal. Volgens de uitgeve-
rij is de website de grootste en meest populaire in zijn soort. Zo komen maande-
lijks 120.000 unieke bezoekers op de site en heeft het 1,2 miljoen pageviews per 
maand. Overigens zijn dat cijfers uit 2014, dus niet de meest recente. Overigens 
worden ook de paginaweergaven per regio gepresenteerd. De regio ZuidOost-
Drenthe is veruit het populairst en heeft als enige meer dan een miljoen weerga-
ven per maand. 

 

b) Nieuwswebsites van de huis-aan-huis bladen (19 websites) 
 
Bijna alle uitgevers van weekbladen hebben ook nieuwswebsites gekoppeld aan 
hun weekbladentitels. De enige uitgeverij die dat niet doet, is NoordPers BV uit 
het Groningse Uithuizen. Daarvoor heeft de uitgeverij een reden, aldus Hans Ko-
ning, directeur van Noordpers BV. Hij kijkt liever de kat uit de boom, zolang on-
line nog niets of niet voldoende geld wordt verdiend. Pas als er een business mo-
del is, stapt zijn bedrijf in internet. Deze strategie heeft, volgens Koning, al flink 
wat bespaard, omdat volgens hem negen van de tien internetavonturen misluk-
ken.  
 

Nieuwswebsites weekbladen van NDC Mediagroep 
Ieder weekblad van NDC Mediagroep heeft een eigen website waarop berichten 
worden gepubliceerd. De uitgeverij zegt dat al haar websites het laatste lokale 
en regionale nieuws willen brengen.78 Dit moet kort, vlot en actueel zijn. De sites 
worden doorlopend up-to-date gehouden door online gespecialiseerde journalis-
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 Informatie en cijfers weekbladen online: http://www.ndcmediagroep.nl/merken/ 
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ten. Zo wordt, aldus NDC Mediagroep op haar website, het online bereik geopti-
maliseerd. Hieraan moet ook aanwezigheid op sociale media bijdragen. De uitge-
ver wil zo de mogelijkheid tot discussie stimuleren en het nieuws breder ver-
spreiden. 
 Wat betreft het lezersprofiel van de websitebezoekers zitten er nauwelijks 
verschillen tussen de cijfers. Van de meesten zijn de cijfers zelfs exact hetzelfde. 
Zo zijn de bezoekers even vaak man als vrouw. De ruime meerderheid valt bin-
nen de leeftijdscategorie 25 tot 64 jaar: 72%. Onderverdeeld in twee separate 
categorieën zijn de meeste bezoekers tussen de 45 en 64 jaar oud (37%). De 
andere 35% zijn tussen de 25 en 44 jaar oud. Ruim tweederde van de lezers is 
gemiddeld opgeleid. Wanneer het lezersprofiel van een website van dit algemene 
patroon afwijkt, zal dit hieronder worden aangegeven.  
  

www.dasmooi.nl 
De website van weekblad Da’s Mooi brengt het nieuws van gemeenten Wester-
veld, De Wolden en Meppel. Hij heeft 18.000 unieke bezoekers per maand. De 
pageviews komen per maand op een aantal van 40.000. Het lezersprofiel van 
www.dasmooi.nl verschilt wel enigszins van het profiel dat bij vrijwel alle andere 
weekbladen wordt geschetst. Zo is het aantal lezers in de categorie 45 tot 64 
jaar wel gelijk, namelijk 37%. Maar, het aantal lezers in de categorie 25 tot 44 
jaar is lager: 31%. Onduidelijk is of het weekblad ook op sociale media actief is.  

 

www.gezinsblad.nl 
Het nieuws uit Assen en omgeving staat ook op de website van weekblad Ge-
zinsblad, gezinsblad.nl. De website heeft 16.000 unieke bezoekers per maand en 
31.000 pageviews.  
 

www.krantvancoevorden.nl 
Van de website krantvancoevorden.nl die wordt verspreid in Emmen en Coevor-
den, zijn geen bezoekcijfers of pageviews bekend. Het weekblad vormt namelijk 
een advertentiecombinatie met Zuidoosthoeker. Deze combinatie is eveneens 
doorgetrokken naar de websites van beide titels. Gecombineerd heeft krantvan-
coevorden.nl 34.000 unieke bezoekers per maand en 72.000 pageviews.  
 

www.kanaalstreek.nl 
Ook weekblad Kanaalstreek heeft een gecombineerde advertentieoplage, samen 
met Ter Apeler Courant. Dus, voor de website van het weekblad kanaalstreek.nl 
met nieuws uit de Groninger gemeenten Vlagtwedde en Stadskanaal en de 
Drentse gemeente Borger-Odoorn geldt hetzelfde als voor de vorige website wat 
betreft de bezoekcijfers: deze zijn eveneens gecombineerd. Zo heeft kanaal-
streek.nl samen met terapelercourant.nl 26.000 unieke bezoekers per maand. 
De twee hebben samen 70.000 pageviews.  
 

www.krantvanhoogeveen.nl 
De website krantvanhoogeveen.nl, met het laatste nieuws uit Hoogeveen en om-
geving, heeft 12.000 unieke bezoekers per maand en 26.000 pageviews per 
maand.  
 

www.midweek.nl 
Ook de website van Midweek kent geen eigen bezoekersaantallen. Het is een ad-
vertentiecombinatie met de website van Roder Journaal. Maandelijks komen er 
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naar beide sites samen 22.000 unieke bezoekers en worden 43.000 pagina’s be-
keken met nieuws uit de Groninger gemeenten Leek en Marum en de Drentse 
gemeente Noordenveld.  
 

www.roderjournaal.nl 
Voor de website van Roder Journaal geldt hetzelfde als voor midweek.nl.  
 

www.terapelercourant.nl 
Voor de website van Ter Apeler Courant zou hetzelfde moeten gelden als voor 
kanaalstreek.nl, wat betreft bezoekcijfers en pageviews. Echter, de informatie 
over terapelercourant.nl geeft andere informatie. Zo zouden er 31.000 unieke 
bezoekers per maand zijn. Ook de pageviews liggen hoger: 94.000 per maand.  
 

www.zuidoosthoeker.nl 
Voor de website van Zuidoosthoeker zou hetzelfde moeten gelden als voor 
krantvancoevorden.nl. Maar, hier verschilt de informatie over unieke bezoekcij-
fers (26.000 per maand) en pageviews (67.000).  
 

Nieuwswebsites week- en streekbladen van Boom Regionale Uitgevers 
Niet alle week- en streekbladen van Boom Regionale Uitgevers hebben een eigen 
website. Over de websites die wel in de lucht zijn, meldt de uitgever dat het re-
gionale nieuwswebsites zijn, waarop lokaal nieuws centraal staat.79 Boom zegt op 
haar eigen website snel en betrouwbaar nieuws te brengen. Bovendien wijst de 
uitgever op de integratie met sociale media.  
 Boom Regionale Uitgevers meldt dat de bezoekers van de websites in haar 
beheer tevreden zijn. Zij geven de websites een 7 en vinden ze makkelijk in ge-
bruik, aldus de uitgever. Er wordt per website geen specifiek bezoekersprofiel 
gegeven. Volgens het algemene profiel zijn de bezoekers even vaak man als 
vrouw en tussen 35 en 55 jaar oud. Ook zijn ze gemiddeld opgeleid en hebben 
ze interesse in lokaal nieuws, sport, binnenlands nieuws, politiek, wonen en uit-
gaan. Veel meer dan pageviews en bezoekcijfers wordt door de uitgeverij niet 
gepubliceerd.  
 

www.coevordenhuisaanhuis.nl 
De website coevordenhuisaanhuis.nl heeft nieuws over de regio Coevorden en 
omstreken. De website heeft 43.513 unieke bezoekers per maand en 214.306 
pageviews.  
 

www.dekrantvanmiddendrenthe.nl 
De website van weekblad De Krant van Midden-Drenthe, over de gemeente Mid-
den-Drenthe en omstreken, wordt maandelijks door 25.932 unieke bezoekers 
bekeken. Zij bekijken samen 62.965 pagina’s per maand.  
 

www.drenthejournaal.nl 
Weekblad Drenthe Journaal trekt maandelijks 15.624 unieke bezoekers naar 
haar website met nieuws over de gemeente Assen en omstreken. De website 
heeft 38.818 pageviews per maand.  
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 Informatie en cijfers weekbladen online: http://www.boomregionaleuitgevers.nl/onze_media/internet. 
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www.emmen.nu 
Emmen.nu heeft 81.226 unieke bezoekers per maand en 461.207 pageviews. De 
website verspreidt nieuws over de gemeente Emmen.  
 

www.hoogeveenschecourant.nl 
Hoogeveensche Courant, week- en streekblad voor de gemeente Hoogeveen en 
omstreken, trekt maandelijks 32.484 unieke bezoekers naar de website. Zij be-
kijken 69.134 pagina’s per maand.  
 

www.meppelercourant.nl 
Nieuws over de Overijsselse gemeente Staphorst en de Drentse gemeenten Mep-
pel, De Wolden en Westerveld verschijnt op meppelercourant.nl. De website van 
het streekblad wordt maandelijks door 51.872 unieke bezoekers bekeken. De 
site heeft 69.134 pageviews per maand.  
 

www.nieuweooststellingwerver.nl 
Op nieuweooststellingwerver.nl lezen 12.582 unieke bezoekers per maand 
nieuwsberichten over de Friese gemeente Ooststellingwerf en een deel van de 
omgeving dat zich uitstrekt tot in Drenthe. Samen bekijken de bezoekers 87.876 
pagina’s per maand.  
 

www.steenwijkercourant.nl 
Streekblad en abonneetitel Steenwijker Courant, met nieuws uit de Overijsselse 
gemeente Steenwijkerland en omgeving waartoe ook Zuid-Drenthe behoort, 
trekt maandelijks 40.831 unieke bezoekers naar haar website. Het aantal page-
views per maand is 283.428.  
 

Nieuwswebsites weekbladen van Media-Totaal Noord 

Ook de twee weekbladen van uitgeverij Media-Totaal Noord zijn online te vinden. 
Op de website wordt geen bezoekersprofiel gegeven, en bezoekcijfers en page-
views zijn niet voor handen. Die zijn onbekend bij het bedrijf, aldus Maria Wij-
nands. De redactie van de huis-aan-huis-bladen is ook verantwoordelijk voor de 
inhoud van de websites. De missie is dan ook hetzelfde. Volgens Wijnands is on-
line wel een beetje een worsteling en krijgen de websites niet de aandacht die ze 
verdienen. Papier heeft prioriteit. Daar wordt het geld verdiend. Alleen nieuws 
dat al algemeen bekend is, bijvoorbeeld uit persberichten, verschijnt online. Al 
het eigen nieuws wordt bewaard voor de weekbladen.  
 

www.vriezer-post.nl 
Op de website van De Vriezer Post wordt nieuws uit de gemeente Tynaarlo en 
omstreken gepubliceerd. Iedere week worden op dezelfde dag alle berichten on-
line gezet. Wie daarvoor verantwoordelijk is, is niet duidelijk.  
 

www.dekrant-info.nl 
dekrant-info.nl brengt het laatste nieuws over de Groninger gemeenten Leek en 
Marum, de Groningse plaats Hoogkerk en de gemeente Noordenveld. Wederom 
staat hierop het eigen nieuws uit het weekblad. Op deze website worden, in te-
genstelling tot de andere website van Media-Noord Totaal, wel dagelijks nieuws-
berichten gepubliceerd. Wie daarvoor verantwoordelijk is, is niet duidelijk.  
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c) Nieuwswebsites van lokale omroepen 
 

Vrijwel iedere lokale omroep heeft ook een website waarop nieuwsberichten ver-
schijnen. Niet allemaal publiceren ze evenveel nieuws, vermoedelijk omdat ze 
vooral gerund worden door vrijwilligers. Daarom zal per nieuwswebsite worden 
aangegeven hoe regelmatig er nieuwe berichten verschijnen. Overigens wordt 
ook bij geen enkele website melding gemaakt van het aantal unieke bezoekers 
en pageviews. Ook is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het nieuws op alle 
websites. Wanneer die verantwoordelijke wel bekend is, zal dit worden aangege-
ven.  
 

www.rtvassen.com 
Op de website van omroep RTV Assen verschijnt regelmatig nieuws, maar niet 
dagelijks.  
 

www.rtvmeppel.nl 
Meerdere keren per dag verschijnen nieuwsberichten uit de gemeente Meppel op 
rtvmeppel.nl. Zij worden, evenals de radio- en televisie-uitzendingen, gemaakt 
door vrijwilligers en stagiaires. Ook wordt beeld en audio online gezet.  
 

www.rtvemmen.nl 
Op rtvemmen.nl verschijnen regelmatig nieuwe berichten met nieuws over de 
gemeente Emmen, maar niet dagelijks.  
 

www.radiohoogeveen.nl 
De website van Radio Hoogeveen bevat nauwelijks nieuws over Hoogeveen. De 
berichten die op de website staan, gaan vooral over de eigen zender. Overigens 
zijn de berichten erg gedateerd. Het laatste bericht is van juni 2015.  
 

www.rtvborger-odoorn.nl 
Ook RTV Borger-Odoorn bericht vooral over de eigen zender. Nieuwsberichten 
over de gemeente Borger-Odoorn worden nauwelijks gepubliceerd. Overigens 
publiceerde de lokale omroep in 2015 maar twee berichten op haar website. 
Evenals bij Radio Hoogeveen zijn berichten gedateerd. De laatste is van decem-
ber 2015.  
 

www.radioloco.nl 
De omroep Radio Loco en kabelkrant NieuwsNet Coevorden publiceren bijna da-
gelijks nieuwe berichten met nieuws uit de gemeente Coevorden op hun website 
radioloco.nl. Toch wordt de homepage niet regelmatig vernieuwd; dezelfde be-
richten staan wekenlang op die plek.  
 

www.streekradio.nl 
De website van de omroep voor de gemeente De Wolden publiceert slechts af en 
toe nieuwe berichten, zo twee tot vier per maand.  
 

www.tynaarlolokaal.nl 
De lokale omroep Tynaarlo Lokaal publiceert op haar website geen eigen nieuws-
berichten over de gemeente Tynaarlo. In een klein kolommetje rechts op de 
website is regionieuws te vinden. Dit komt van website hetnieuws.in via een au-
tomatische feed.  
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www.radioaaenhunze.nl 
Radioaaenhunze.nl publiceert af en toe eigen nieuws over de gemeente Aa en 
Hunze. Ongeveer wekelijks wordt er berichten toegevoegd. Secretaris Luc Ensing 
vertelt dat dat een bewuste keuze is, om mensen uit de gemeente op de hoogte 
te houden van het laatste nieuws. Hij is verantwoordelijk voor de website. Be-
richten worden niet zelf gemaakt, maar herplaatst. Er is geen tijd om zelf nieuws 
te maken. De omroep werkt regelmatig samen met de omroep van Borger-
Odoorn. Voor de toekomst zou volgens Ensing één platform makkelijk zijn, zodat 
het nieuws goed te vinden is. Er is volgens hem in de gevestigde media te weinig 
klein lokaal nieuws.  
 

d) Websites van commerciële radiozenders 
 

Op de websites van commerciële zenders Radio Continu, Simone FM en Gigant 
FM wordt geen nieuws verspreid. De eerste en de laatste radiozender hebben wel 
regelmatig eigen nieuws over de zender, maar daartoe blijft de nieuwsvoorzie-
ning beperkt.  
 

e) Hyperlocals 
 

Onder overige lokale nieuwswebsites worden de sites geschaard die de actualitei-
ten in verschillende delen van Drenthe brengen, maar niet gelieerd zijn aan een 
uitgeverij, lokale en regionale omroep of een commercieel radiostation. In de 
praktijk komt dat in Drenthe neer op een bonte verzameling van sites waarvan 
sommigen (semi-)professioneel zijn, andere een bijproduct zijn van (kleine) me-
diabedrijven die hun geld met andere activiteiten verdienen, en weer anderen 
draaien op vrijwilligers of vooral een hobby-project zijn. Ook de inhoudelijke ver-
schillen, in kwantiteit en kwaliteit van de berichtgeving, zijn groot. Met enkele 
eigenaren van hyperlocals is geen contact geweest, waardoor informatie beperkt 
is gebleven tot dat wat op de websites zelf te vinden was.  
 

www.regiomeppel.nl 
De actualiteitensite regiomeppel.nl is onderdeel van Persbureau Wever. De site 
brengt het nieuws voor Zuidwest-Drenthe en het Overijsselse IJsselland-West. 
Over bezoekcijfers, bezoekersprofielen en pageviews is niets bekend. Ook is niet 
duidelijk wie verantwoordelijk is voor de inhoud op de site.  
 

www.112kanaalstreek.nl 
Op de nieuwswebsite voor de Kanaalstreek, 112kanaalstreek.nl, is dagelijks het 
112-nieuws uit de omgeving te vinden. De website maakt melding van het aantal 
bezoekers: tussen 4500 en 5000 unieke bezoekers per dag. Een bezoekersprofiel 
wordt niet gegeven. Over het aantal pageviews is niets vermeld. Ook is het on-
duidelijk wie verantwoordelijk is voor de inhoud van de website, al moeten e-
mails aan Ron Wubs worden gericht.  
 

www.mediaflits.nl 
De website mediaflits.nl zegt het nieuws uit de regio te brengen. Onduidelijk is 
echter welke regio dit is. Ook dateert het laatste bericht van eind januari 2016. 
Verder wordt niets vermeld over het aantal bezoekers, hun profiel, pageviews en 
de redactie of uitgever.  
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www.regiohoogeveen.nl 
Op de website regiohoogeveen.nl wordt het laatste nieuws uit de regio Hooge-
veen gepubliceerd. De berichtgeving wordt verzorgd door vrijwilligers die lezers 
op de hoogte willen houden. Dit wordt nadrukkelijk gemeld op de website, vertelt 
mede-oprichter André Koobs die verantwoordelijk is voor de inhoud, om fouten 
te verklaren en om de organisatie te vrijwaren van bijvoorbeeld klachten bij de 
Raad van de Journalistiek. Volgens Koobs is regiohoogeveen.nl de meest actuele 
site van de regio en heeft die het nieuws vaak als eerste online. Daarnaast biedt 
de site een agenda en een filmrubriek, maar ook reactiemogelijkheden. Discussie 
hoort volgens Koobs bij een hyperlokale website. Hij stuurt de redactie aan. Re-
dactieleden gaan zelf op pad of herschrijven persberichten, aangeleverde stuk-
ken en berichten van andere media.  
 De website regiohoogeveen.nl trekt naar eigen zeggen 147.000 bezoekers 
per maand en meer dan 5.500 per dag. In januari 2016 trok de website ruim 
50.000 unieke bezoekers, aldus Koobs. Het aantal pageviews ligt op 400.000 per 
maand. De bezoekersgroep is heel breed, aldus Koobs: van jong tot oud en van 
laag- tot hoogopgeleid.  
 

www.assercourant.nl 
De online Asser Courant wordt gemaakt door Robbert Willemsen. De website 
brengt nieuws en achtergronden uit Assen en directe omgeving. Daarnaast biedt 
hij reportages, interviews, opinies, columns en fotoseries. Asser Courant is uit 
nood geboren, vertelt Willemsen. Door een reorganisatie bij NDC Mediagroep 
moest hij op zoek naar ander werk. Hij besloot zijn eigen nieuwsmedium te be-
ginnen. Alles wat op Asser Courant gepubliceerd wordt, schrijft Willemsen zelf. 
Hij neemt geen nieuws een op een over van andere media, maar herschrijft wel 
berichten die hij zelf kan verifiëren. Daarnaast schrijft hij informatie die hij dat 
zelf niet kan checken toe aan andere media.  

Als voormalig verslaggever van het Dagblad van het Noorden wil Willem-
sen met zijn journalistieke kennis en kunde het onderscheid maken. Hij heeft 
een netwerk van bronnen opgebouwd en wil het nieuws uit Assen brengen dat de 
andere, vooral gevestigde media laten liggen. Volgens hem hebben samenlevin-
gen behoefte aan goede journalistiek op lokaal niveau. Daarom is hij in dat gat in 
de markt gesprongen.  
 Sinds de start van Asser Courant in juni 2014 heeft Willemsen 2,5 miljoen 
bezoekers naar zijn website weten te trekken. Hij schat dat ongeveer 25 tot 30 
procent daarvan unieke bezoekers zijn. Die aantallen stijgen nog steeds, zegt hij. 
Opvallend genoeg ligt de piek in het bezoekersprofiel bij jongeren tussen de 25 
en 35 jaar oud, uit alle lagen van de samenleving. Ook ouderen weten zijn web-
site te vinden, aldus Willemsen. 
 

www.nieuwsemmen.com 
Nieuwsemmen.com wil de inwoners van Emmen op de hoogte te houden van het 
laatste nieuws uit Emmen en omgeving. Hoofdredacteur Nico Klaster heeft de 
website opgericht omdat hij van mening was dat er nog geen goede actuele 
nieuwssite was. De site is onderdeel van FoxEyeMedia uit Emmercompascuum, 
het multimediabedrijf van Klaster. Een redactie van drie man verzorgt het laatste 
nieuws. Klaster is eind verantwoordelijk en checkt het nieuws. Dit gebeurt echter 
pas als het al online staat, omdat Klaster naar eigen zeggen niet 24 uur per dag 
zijn medium kan bewaken. In februari 2016 trok de website ruim 36.000 unieke 
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bezoekers en dat leverde bijna 300.000 pageviews op. Klaster kan niet exact 
zeggen wie zijn site bezoeken, maar aan de hand van zijn Facebookvolgers stelt 
hij dat zijn bezoekers tussen de 18 en 54 jaar oud zijn.  
 

www.borgerodoorn.com 
De website borgerodoorn.com brengt het laatste nieuws, activiteiten en bedrij-
ven in de gemeente Borger-Odoorn. Bezoekers kunnen zelf via de site activitei-
ten toevoegen. De nieuwsfeed werkt echter niet. Daarom wordt deze website ook 
verder buiten beschouwing gelaten wat betreft bezoekcijfers en dergelijke.  
 

www.112hoogeveen.nl 
De website 112hoogeveen.nl brengt het nieuws van Hoogeveen en omstreken zo 
snel mogelijk online. Naast nieuwsberichten produceert 112 Hoogeveen ook vi-
deo- en fotoreportages. Daarnaast is op de website is te lezen dat er geen saaie, 
lange artikelen worden gepubliceerd. Behalve de rechtbankverslagen, die kunnen 
af en toe wat langer zijn. De redactie bestaat uit vijf mensen die nieuws vooral 
vergaard via sociale media. Daarnaast heeft oprichter en eigenaar Freddie Prins 
in de loop der jaren een netwerk van tipgevers opgebouwd. Prins is degene die 
de laatste check doet voor een artikel online wordt gezet. Met zijn redactie heeft 
hij duidelijke afspraken gemaakt over wat wel en niet online wordt gezet, bij-
voorbeeld wat betreft privacy en onherkenbaarheid.  
 Gemiddeld komen er zo’n vijf tot zevenduizend unieke bezoekers per 
maand naar de website van 112 Hoogeveen. De bezoekers zijn heel divers: van 
jong tot oud, laag- en hoogopgeleid, aldus Prins. Het aantal pageviews wordt 
niet bijgehouden.  
 

www.meternieuws.nl 
Op meternieuws.nl wordt actueel nieuws uit Noord-Nederland gebracht. De web-
site is onderdeel van Persbureau Meter, waarvan Harm Meter de eigenaar is. 
Over bezoekcijfers is niets bekend.  
 

www.0522.nl  
Naar eigen zeggen brengt 0522.nl ‘het echte nieuws’ uit de regio. Vanuit Meppel 
wil het nieuws met een bite brengen, evenals interviews en columns. Student 
journalistiek aan de Hogeschool Windesheim, Eric de Jong, is mede-eigenaar. Hij 
beheert de site naast zijn studie en werkt tevens als tekstschrijver bij het IT be-
drijf Teziweb dat ook aandelen in de site heeft. De Jong is de enige die berichten 
publiceert op 0522.nl.  Hij wil niet per se het laatste nieuws brengen, maar juist 
interessant nieuws. Het onderscheid daartussen legt hij overigens niet uit. Hij wil 
een ander geluid laten horen uit de regio, maar doet dat wel op basis van pers-
berichten die andere media ook krijgen, zegt hij.  
 0522.nl heeft gemiddeld 15.000 unieke bezoekers per maand en 18.000 
paginaweergaven. De Jong heeft een duidelijk profiel van zijn lezers: zijn groot-
ste doelgroep zijn mannen en vrouwen tussen 45 en 54 jaar oud. Ook mensen 
tussen 24 en 44 jaar oud zijn regelmatige bezoekers van zijn website.  
 

www.ineeldepaterswolde.nl 
De website met nieuws over de dorpen Eelde en Paterswolde wil de dorpen voor-
zien van de laatste informatie. Op de website wordt melding gemaakt van een 
heuse redactie, onder leiding van Tom Lenting en Frank van Driel. Tevens wordt 
samenwerkt met fotograaf Martin Druppers van 112 Eelde. Lenting begon de 
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website als advertentieplatform voor ondernemers in Eelde en Paterwolde, omdat 
hij vond dat advertenties in de plaatselijke dorpskrant vrij duur waren. Om be-
zoekers te trekken werd ook besloten nieuws uit de dorpen te brengen.  
Lenting wil het dorp voorzien van het dorpsnieuws. De dorpskrant verschijnt 
maar een keer per week en bevat volgens hem vaak oud nieuws. Hij schrijft 
niets zelf en gaat niet zelf op pad. Hij krijgt alles aangeleverd, iets dat hij dorpe-
lingen stimuleert te doen. Daarnaast plaatst hij berichten uit andere media met 
bronvermelding door. Zijn zusje helpt en redigeert berichten. In 2015 had InEel-
dePaterswolde 86.000 unieke bezoekers en 367.336 paginaweergaven. Hoe zijn 
bezoekersprofiel eruitziet, weet Lenting niet.  
 

www.ditisroden.nl 
Ditisroden.nl brengt het laatste nieuws uit Roden en de regio. Op de website 
staat zowel eigen nieuws als nieuws uit andere media. De laatste wordt altijd 
vermeld. Verdere informatie wat betreft redactie en cijfers wordt niet gemeld. 
 

www.rodenactueel.nl 
Een tweede website met nieuws uit de omgeving van Roden is rodenactueel.nl. 
De actualiteitensite brengt naar eigen zeggen nieuws in een ander jasje. De re-
dactie wil burgers op de hoogte houden van gebeurtenissen van maatschappelijk 
belang. De website moet een platform voor discussie zijn, aldus Roden Actueel. 
Wie de redactie vormt, hoeveel mensen de site bekijken en waar het nieuws 
vandaan wordt gehaald, is niet duidelijk. Beheerder Arjan Feenstra wilde niet 
meewerken aan het onderzoek.  
 

www.ditispeize.nl 
De website ditispeize.nl brengt recente berichten met nieuws over en de agenda 
van Peize. De website is opgericht door Marten de Blecourt en is een uit de hand 
gelopen hobby. Als huisvader heeft hij tijd om op pad te gaan voor zijn website. 
Hij schrijft alle berichten zelf en plaatst niets zomaar op zijn website. De Blecourt 
trekt dagelijks ongeveer 1.500 unieke bezoekers. Dat zijn vooral mensen uit het 
dorp en de omgeving. Zijn bezoekers zijn mensen tussen 40 en 70 jaar oud.  
 

www.112eelde.nl 
Zoals al eerder genoemd is Martin Druppers verantwoordelijk voor 112eelde.nl, 
de nieuwswebsite met 112-berichten uit Tynaarlo en omstreken.  Hij is zijn web-
site begonnen omdat hij zijn hobby als persfotograaf wilde uitbreiden. Druppers 
gaat op pad en verzorgt alle berichtgeving. Een medewerker checkt de berichten 
naderhand nog op taal en spelling. Druppers vermoedt dat zijn lezers uit de ge-
meente Tynaarlo en omstreken komen. Daarnaast denkt hij dat vooral andere 
media zijn website in de gaten houden. Over gemiddelde bezoekersaantallen is 
niets bekend. Wel kreeg Druppers in februari 5017 unieke bezoekers op zijn 
website, goed voor 21.622 paginaweergaven.  
 

www.blikopwesterveld.nl 
De website maakt onderdeel uit van BlikOp.nl, een nieuwsorganisatie die lokaal 
wordt uitbesteed. Er worden regelmatig berichten geplaatst, maar niet dagelijks. 
Jack de Vries en zijn vriendin beheren de website. Ze dragen elke maand een 
bedrag af aan BlikOp om de naam te mogen voeren en maken in ruil daarvoor 
gebruik van alle faciliteiten die BlikOp biedt. Het nieuws wordt niet zelf vergaard; 
de site drijft op toegestuurde informatie en berichten die worden overgenomen 
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uit andere media. De vriendin van Jack bepaalt wat er op de website geplaatst 
wordt. Er wordt bewust gekozen om sensatienieuws als ongelukken en dergelijke 
niet te publiceren. Maandelijks komen er 1.500 unieke bezoekers naar de websi-
te, vooral mensen met lage en middeninkomens.   
   

www.weblog-dewolden.nl 
Deze website met nieuwsberichten uit de gemeente De Wolden wordt beheerd 
door Bennie Spin. Hij zegt altijd bovenop het nieuws te zitten; dagelijks worden 
nieuwe artikelen geplaatst. Spin gaat regelmatig zelf op pad, maar plaatst ook 
door uit andere media, vertelt hij. Hij heeft de website opgericht omdat er nog 
geen site was in de gemeente. Er komen 80.000 bezoekers naar zijn website, 
zegt Spin, maar verdere gegevens ontbreken. Via de website kan ook doorgeklikt 
worden naar andere websites van plaatsen in de gemeente De Wolden, die ook 
van Spin zijn. Dit zijn: www.dewijk.info, www.koekange.info, www.dorpruinen.nl, 
www.ruinerwold.info en www.zuidwolde.info. 
 
www.ruinen-alert-nieuws-site.nl 
De website van Ruinen Alert brengt het laatste nieuws en informatie uit gemeen-
te De Wolden, al worden niet dagelijks berichten geplaatst. Hans Westerman is 
de website begonnen in aanvulling op zijn Facebookpagina, waar hij het laatste 
nieuws over Ruinen publiceerde. Om te voorkomen dat hij, naar eigen zeggen, 
ellenlange verhalen op Facebook moest zetten, besloot hij de website te starten. 
Het is een privéinitiatief en geenszins de bedoeling om up-to-date nieuws te 
brengen. Westerman heeft geen idee van de bezoekcijfers  
 

www.ditisnorg.nl 
Ook het dorp Norg heeft zijn eigen nieuwswebsite, met alles over Norg en om-
streken. Op de website staat vermeld dat al het mogelijke nieuws gepubliceerd 
wordt. Er verschijnen dagelijks nieuwe berichten en de agenda is actueel. De hy-
perlocal is een samenwerking tussen Dat Staat Communicatie en de Zakenkring 
Norg en omstreken. Beiden zijn voor vijftig procent eigenaar. Willem Bakering 
van Dat Staat Communicatie is contactpersoon. Hij is ook verantwoordelijk voor 
de redactionele inhoud van ditisnorg.nl. De doelstelling van de twee betrokken 
partijen is een gezamenlijke, actuele website voor Norg en omgeving in de lucht 
te brengen en te houden.  

De website is een combinatie met de Norger Courant, een streekblad, ver-
telt Bakering. Hij acht die combinatie nodig, om zo op twee fronten de inwoners 
van Norg van informatie te voorzien. Bakering onderhoudt de website in zijn 
eentje. Hij krijgt wel stukken aangeleverd van anderen die hij op zijn website 
plaatst. Bakering wil vooral positief nieuws, maar schuwt de kritische noot naar 
eigen zeggen niet. Bewuste keuze is het minimaliseren van 112-nieuws, tenzij er 
een grote gebeurtenis is. Ook plaatst de eigenaar liever geen nieuws van andere 
websites door. Hij zegt er echter niet aan te kunnen ontkomen vanwege de ge-
ringe inkomsten die zijn hyperlocal oplevert. Indien hij doorplaatst, is dat altijd 
met bronvermelding.  

DitIsNorg.nl heeft ongeveer 1500 tot 2000 unieke bezoekers per dag. Dat 
komt voor een deel door de traffic die vanuit Facebook gegeneerd wordt, een 
platform waar ook DitIsNorg.nl actief op is. De meeste lezers van de website zijn 
van middelbare leeftijd, al worden door Facebook ook jongeren bereikt.  
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www.112-coevorden.nl 
112-coevorden.nl brengt 112-berichten uit Zuid-Drenthe, in de omgeving van 
Coevorden. De website linkt naar 112inactie.nl.  
 

www.nieuwsinassen.nl 
Op nieuwsinassen.nl worden dagelijks meerdere berichten gepubliceerd. Harry 
de Jong is zijn nieuwswebsite niet begonnen omdat hij de inwoners van Assen 
van nieuws wilde voorzien. Hij heeft de website opgericht om nieuwe SEO-
strategieën te testen. Inmiddels zegt hij alle andere media in Assen verslagen te 
hebben op het gebied van vindbaarheid in zoekmachines. De Jong plaatst alleen 
persberichten, teksten van andere media waarbij hij de eerste alinea’s herschrijft 
om de vindbaarheid te optimaliseren, of ingezonden teksten van anderen. De 
website meldt 58.000 unieke bezoekers per maand te hebben. 
 

www.assenstad.nl 
Op de nieuwswebsite assenstad.nl is het laatste nieuws over Assen te vinden, 
maar bijvoorbeeld ook vacatures en het winkelaanbod. Dagelijks worden meer-
dere berichten gepubliceerd die moeten bijdragen aan positieve beeldvorming. 
Eigenaar en beheerder Erik Smit stelt dat AssenStad is opgericht omdat andere 
media niet al het nieuws over Assen publiceren. Smit stuurt de redactie van vijf 
mensen aan. Twee redacteuren gaan daadwerkelijk op pad om zelf op zoek te 
gaan naar nieuws. De rest van de informatie komt binnen via persberichten en 
het netwerk van tipgevers dat is opgebouwd. Smit is eindredacteur en doet de 
laatste check voordat berichten online worden gezet.  

 Gemiddeld komen er per dag 3000 tot 5000 bezoekers naar de site. Over 
paginaweergaven doet Smit geen uitspraken. Wel vermeldt hij dat een aanzien-
lijk deel van zijn bezoekers naar de site komt via Facebook. Daar heeft Assen-
Stad 8.500 volgers.   

 

www.asserjournaal.nl 
De website van het AsserJournaal wordt in de lucht gehouden door Jan en Leni 
Hof. Op de website is te lezen dat hier niet langer nieuws verschijnt, maar dat hij 
vooral gevuld zal gaan worden met opinies over actuele vraagstukken in Assen. 
Het echtpaar Hof is beide journalist.  
 

www.hartjegieten.nl 
Hartjegieten.nl is de nieuwswebsite van Erik Riensema, journalist en tekstschrij-
ver. Hij brengt het laatste nieuws uit Gietenen houdt een actuele agenda bij. Op 
de website is te lezen dat hij nieuws van derden publiceert, alsmede persberich-
ten en af en toe eigen nieuws. Hij publiceert dagelijks meerdere berichten, af-
hankelijk van het aanbod en of hij tijd heeft. HartjeGieten is een nevenactiviteit 
die hij naast zijn mediabedrijf onderhoudt.  Riensema is de enige die publiceert 
voor de website. Sinds de start heeft de website gemiddeld 454 unieke bezoe-
kers per maand getrokken. Het aantal pageviews per maand ligt gemiddeld op 
18.607. Ook heeft hij ruim duizend volgers op Facebook. Hij zegt dat zijn bezoe-
kers uit alle leeftijdscategorieën komen en vrijwel allemaal inwoners van Gieten 
zijn. Een advertentiecontract met Action zorgt voor wat inkomsten. 
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www.moiassen.com 
Het nieuws uit de regio Assen wordt ook gebracht door moiassen.com. De websi-
te plaatst zowel nieuws- als 112-berichten. Meer informatie over de website en 
zijn beheerders is niet bekend.  
 

www.de-wolden.nieuws.nl  
De nieuwswebsite de-wolden.nieuws.nl wordt beheerd door Marja Jonkers, tekst-
schrijfster, vertaalster en journaliste. Ze publiceert nieuws uit de gemeente Mep-
pel. De website is een dochter van nieuws.nl, dat een regionaal netwerk van 
nieuwswebsites wil uitrollen. Er worden dagelijks berichten op de website ge-
plaatst, met informatie, persberichten, foto’s en nieuwtjes. Ook verschijnen er 
regelmatig fotoseries en lange verhalen. Jonkers beheerde de website in haar 
eentje, maar heeft onlangs twee vrijwilligers geworven. Vooral acquisitie kost 
veel tijd, waardoor minder tijd overblijft voor het daadwerkelijk uitvoeren van 
journalistiek. Ze heeft geen idee van het aantal bezoekers, maar vermoedt dat 
ze zo’n beetje de helft van de 26.000 inwoners van gemeente De Wolden be-
reikt. Haar bezoekers zijn tussen 18 en 40 jaar oud.  
 

www.meppel.nieuws.nl 
Voor meppel.nieuws.nl geldt hetzelfde als voor de-wolden.nieuws.nl: het is een 
dochterwebsite van nieuws.nl. Er verschijnen niet dagelijks nieuwe berichten, 
maar wekelijks. Het emailadres op de website is buiten gebruik.  
 

www.puurhollandscheveld.nl  
PuurHollandscheveld.nl is een verzamelplaats voor verenigingen en bedrijven in 
Hollandscheveld. Het is een initiatief van Plaatselijk Belang, Activiteitencommis-
sie ’t Oekie en Zakenvereniging Hollandscheveld. Naast informatie over het 
dorpsleven en bedrijven, biedt de website dagelijks tenminste één nieuwsbericht.  
Bert van der Weide is verantwoordelijk voor de inhoud. Hij vertelt dat de website 
is opgericht ten behoeve van de positieve beeldvorming van het dorp Holland-
scheveld. Bewust plaatst hij geen politienieuws, omdat dat nieuws al breed uit-
gemeten wordt in overige media. Gemiddeld komen er zo’n 300 unieke bezoe-
kers per dag naar de website. Dat zijn vooral dorpelingen, aldus Van der Weide.  
 

www.elim-drenthe.nl 
Elim-Drenthe.nl is ontstaan uit een samenwerking tussen Aalders IT, Plaatselijk 
Belang, de Culturele Vereniging en de Zakenvereniging. Op de website worden 
kleine nieuwsberichten gepubliceerd door vrijwilligers. Er wordt nadrukkelijk ge-
meld dat er geen beroepsjournalisten aan de website werken. Erna van Dijk en 
Peter Aalders worden genoemd als redacteuren.  
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Hoofdstuk 4 
Scenario’s voor steun aan de Drentse journalistiek 
 
Journalistiek is als zuurstof voor de democratie. Hoewel er geen wettelijke basis 
is, vergelijkbaar met die van bijvoorbeeld onderwijs of de rechterlijke macht, is 
de journalistieke rol in een vrije samenleving essentieel. De sociale en democra-
tische functies ervan zorgen ervoor dat burgers zich staande kunnen houden in 
een ingewikkelder wordende maatschappij. 
 
Er is om die reden veel voor te zeggen dat de overheid - op landelijk, provinciaal 
en gemeentelijk niveau - bijdraagt aan het zo goed mogelijk functioneren van de 
journalistiek. Dit geldt temeer nu veel marktpartijen het moeilijk hebben en ook 
de traditionele publieke omroepen onder druk staan. Het gevaar is reëel dat de 
markt niet kan voorzien in een afdoende infrastructuur voor lokale en regionale 
journalistiek en daarmee gepaard gaande kwantitatief en kwalitatief goede be-
richtgeving. Waar de maatschappelijke baten van journalistiek groot zijn, dreigt 
een situatie dat de financiële baten niet toereikend zijn om basale journalistieke 
functies overeind te houden. Onderzoeksbureau SEO constateerde in 2013 al dat 
dit ‘marktfalen naar verwachting vooral [zal] spelen bij producties met een rela-
tief kleine markt (zoals verslaggeving over kleinere regio’s)’.80 

 
Deze verkenning naar de staat van de journalistiek in Drenthe laat zien dat er 
inderdaad een reëel gevaar is dat in Drenthe gaten vallen in de journalistieke 
infrastructuur. Voor nieuws, achtergronden en duiding zijn inwoners vooral af-
hankelijk van RTV Drenthe, het Dagblad van het Noorden en, in het zuidwesten, 
de nieuwsbladen van Boom. De printmedia zijn in de laatste decennia flink ge-
zakt qua oplage met als gevolg dat hun journalistieke slachtkracht steeds verder 
wordt uitgehold. Dit betekent dat met name het DvhN scherpe keuzes moet ma-
ken voor onderwerpen die het volgt. Dat is niet per se slecht, maar het betekent 
wel dat het ook veel moeten laten liggen. RTV Drenthe zit met een half uur tele-
visie per dag, overdag radio en online berichtgeving op de minimale hoeveelheid 
om relevant te kunnen zijn. Het gevaar dreigt dat nieuwe bezuinigingen op de 
regionale omroepen haar onder een kritische grens duwen.  
 
De huis-aan-huisbladen, lokale omroepen en hyperlocals zijn niet in staat in het 
gat te springen. De eersten concentreren zich op human interest en nieuws over 
bedrijven, en hebben te maken met een race naar beneden in de advertentie-
inkomsten. Lokale omroepen werken met vrijwilligers en kampen met een ge-
brek aan continuïteit en kwaliteit. Hyperlocals zijn, een uitzondering daargelaten, 
door een gebrek aan inkomsten niet in staat om continue kwaliteit te leveren. 
Voor alle drie media geldt dat ze in grote mate afhankelijk zijn van persberich-
ten, ingezonden kopij en de berichtgeving door RTV Drenthe, DvhN en Boom. 
Kortom, hoewel het door het grote aantal spelers in de Drentse journalistiek op 
het eerste gezicht lijkt alsof er veel gebeurt, blijkt de berichtgeving bij nadere 
beschouwing beperkter te zijn. Waar het snelle nieuws zijn weg nog wel vindt, 
staan vooral de journalistieke genres die meer tijd, geld en professionaliteit ver-
gen onder druk. 
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Om de provincie Drenthe te ondersteunen in haar afwegingen rond eventuele 
steun aan de journalistiek in de provincie, heeft het Centre for Media and Journa-
lism Studies van de Rijksuniversiteit Groningen dit onderzoek verricht. Het blijkt 
dat ook Drenthe zich niet kan onttrekken aan de zorgen in de nieuwsindustrie. 
Maar dat wil niet zeggen dat er niet wordt nagedacht over oplossingen. Er zijn 
niet alleen veel (en veel verschillende) wensen en suggesties die leven in het 
Drentse werkveld, ook elders op de wereld is al veel geprobeerd om de situatie 
ten goede te keren. Met wisselend succes. 
 
Uit het onderzoek wordt duidelijk dat steun, hoe goed bedoeld ook, slechts onder 
specifieke voorwaarden effectief is. Voorzichtigheid is bovendien geboden waar 
het gaat om verstoring van de markt. Belangrijk is voorts dat hulp niet zozeer 
moet worden gegeven om journalistieke bedrijven en organisaties in stand te 
houden, maar dat daarentegen een kwantitatief en kwalitatief goede invulling 
van de nieuws- en informatiebehoefte van burgers leidend moet zijn. 
 
Scenario’s 

 
Een beperkt aantal scenario’s lijkt in de Drentse situatie realistisch. Deze zijn 
gevoed door de inventarisatie van eerdere initiatieven (zie hoofdstuk 2) en ge-
sprekken die wij hebben gevoerd met vertegenwoordigers van Drentse nieuws-
organisaties. Voor alle scenario’s geldt dat het van groot belang is voor de slaag-
kans en effectiviteit dat zij in nauw overleg met het journalistieke veld tot stand 
komen. Het is ook goed denkbaar dat wordt gekozen voor een combinatie van 
elementen uit deze scenario’s. 
 
Scenario 1: Specifieke hulp 
Door betrekkelijk kleine steunmaatregelen kan de provincie een brede groep 
journalistieke ondernemingen helpen. 
 
Scenario 2: Mediafonds 
Een mediafonds kan op belangrijke journalistieke onderdelen (zoals innovatie of 
onderzoek) stimulerend optreden. 
 
Scenario 3: Samenwerkingen 
Door in drie of vier regionale clusters samen te gaan werken, kunnen binnen 
Drentse media kosten gedeeld worden en kunnen burgers en de markt via werk-
afspraken beter worden bediend.  
 
1. Specifieke hulp 
 
Huis-aan-huiskranten en lokale nieuwsbladen hebben jarenlang hun exploitatie 
draaiende gehouden dankzij de advertenties die ze kregen van de lokale overhe-
den. Provincies deden hetzelfde in regionale dagbladen. Met het wegvallen van 
de wettelijke plicht om alle lokale bekendmakingen in zo’n weekkrant te publice-
ren, hielden meer en meer gemeenten het voor gezien. Anderen probeerden in 
aanbestedingen het onderste uit de kan te halen. 
 
Gemeenten en provincies zijn er door de jaren heen van overtuigd geraakt dat ze 
de communicatie net zo goed in eigen hand kunnen nemen. Ze bouwen een web-
site en gaan er vervolgens van uit dat de burgers hen daar wel weten te vinden. 
Voor de openingstijden van de paspoortbalie zal dat zeker het geval zijn, maar 
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dat geldt minder voor de actuele berichten die bijvoorbeeld op basis van politieke 
besluitvorming worden geplaatst. Juist omdat het van democratisch belang is dat 
een overheidsinstantie haar daden en activiteiten transparant maakt, kan de 
communicatie daarover het beste gebeuren op plekken waar toch al een groot 
relevant publiek aanwezig is. Op nieuwsplatforms dus.  
 
Door ruimte in te kopen bij journalistieke organisaties, laat de overheid het mes 
dus aan twee kanten snijden: meer aandacht voor de eigen activiteiten en steun 
voor de journalistieke infrastructuur. Vanuit de provincie kan dat op diverse ma-
nieren en langs diverse kanalen opgepakt worden. Algemene Drentse berichten 
in het dagblad of op RTV Drenthe, specifieke regionale berichten in de lokale ka-
nalen die daar het beste bij aansluiten. Daarnaast zijn er diverse stichtingen en 
aan de provincie gerelateerde diensten (bijvoorbeeld rond zaken als cultuur en 
welzijn) die - mits daartoe gestimuleerd door de provincie - soortgelijke activitei-
ten kunnen ontplooien.  
 
Een ander idee dat uit de sector zelf kwam is het vermelden waard: door een 
premie (van pakweg 50 euro) te zetten op aanwezigheid bij en/of verslaglegging 
van het politieke proces, kan een betere informatievoorziening over maatschap-
pelijk relevante zaken worden bewerkstelligd. Immers, door juist op de platforms 
die toch al veel bereik hebben het publiek te informeren over hetgeen zich af-
speelt in Provinciale Staten en/of gemeenteraad, kan dit soort informatie een 
logische en natuurlijke plek krijgen. Ten overvloede: de verslaggever is vrij wat 
betreft aanpak en nieuwskeuze. 
 
2. Mediafonds 
 
Kerngedachte achter een mediafonds is dat de provincie Drenthe het tot haar 
taak rekent om het creëren en verspreiden van maatschappelijk relevante jour-
nalistiek te faciliteren. Deze steun heeft tot doel alle Drentenaren de kans te bie-
den zich goed te laten informeren over onderwerpen die van invloed kunnen zijn 
op hun leven.  
 
Elke organisatie die zich met openbaar toegankelijke journalistiek bezighoudt, 
zou een aanvraag moeten kunnen doen, voor een incidentele journalistieke acti-
viteit, een samenhangende reeks activiteiten of het stimuleren van een innova-
tie. Terughoudendheid is geboden bij het financieren van reguliere bedrijfsvoe-
ring of activiteiten, aangezien juist dergelijke steun marktverstorend kan wer-
ken. Het gaat altijd om informatieve, onafhankelijke, transparante, feitelijke, 
complete en faire journalistiek. Onderwerpkeuze, platform en mediumtype zijn 
niet gelimiteerd maar altijd maatschappelijk relevant in een Drentse context. Bo-
vendien moet het om onderwerpen of initiatieven gaan die “de markt” nu laat 
liggen. Het verdient aanbeveling hierbij niet zozeer in te zetten op het financie-
ren van incidentele journalistiek-inhoudelijke producties maar als voorwaarde te 
stellen dat projecten bijdragen aan een versterking van de journalistieke in-
frstructuur in Drenthe. 
 
De eindproducten kunnen variëren van journalistieke producten (een artikel, een 
tv-item, een datavisualisatie) tot innovaties waarvan de uitkomst nog niet hele-
maal scherp is. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een app die ruwe provinciedata 
omzet in toegankelijke informatie. Of aan een project waarbij meerdere partners 
journalistieke of bedrijfsmatige samenwerking willen zoeken. Een suggestie van-
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uit het veld was bijvoorbeeld een database voor agendanieuws, bekendmakingen 
en persberichten op te zetten waaruit iedereen in Drenthe kan putten voor zijn 
eigen berichtgeving. Het is aan de journalistiek zelf om deze zaken te initiëren, 
de provincie moet daar zo ver mogelijk van weg blijven. Hoe beter maatschappe-
lijke relevantie gecombineerd (of vermengd) kan worden met commerciële rele-
vantie, des te groter de slagingskansen. Commercie is daarbij dus geen tegen-
kracht, maar een onmisbaar onderdeel van de balans, zeker om een project kans 
te geven na afloop van de initiële steun. 
 
Om vermenging van politiek met journalistiek te voorkomen, is het noodzakelijk 
om een onafhankelijke toetsingscommissie in het leven te roepen. Voorbeelden 
daarvan zien we in Friesland en Limburg. Deze commissie kan zowel vooraf als 
achteraf een functie hebben. Zo kan de specifieke maatschappelijke behoefte 
vooraf in samenspraak met vertegenwoordigers van de Drentse mediasector 
worden bepaald. De commissie beoordeelt welke projecten subsidiabel zijn en 
prioriteert ze. En uiteindelijk is het aan deze commissie om te beoordelen of het 
doel is bereikt.  
 
3. Samenwerking 

 
Samenwerking tussen elkaar beconcurrerende media ligt in Drenthe niet direct 
voor de hand, zo heeft deze verkenning duidelijk gemaakt. Er is koudwatervrees 
(“wat gaat mij dit brengen?”), er is arrogantie (“dat is voor ons niet nodig”) en er 
is scepsis (“dit lost het probleem niet op”). Ook wordt gewezen op de waarde 
van concurrentie in de journalistiek: dat houdt media en verslaggevers scherp, 
en zorgt voor pluriformiteit in de berichtgeving. Daarbij kan de kanttekening 
worden gemaakt dat in het huidige en toekomstige economische klimaat de reële 
verwachting niet is dat er meer journalisten of media – en dus concurrentie – 
bijkomen. Dat zal eerder minder worden. Tegelijkertijd zijn er incidenteel her en 
der al afspraken gemaakt, bijvoorbeeld tussen lokale omroepen en RTV Drenthe.  
 
Samenwerking kan, mits logisch vormgegeven, helpen om kosten te delen en om 
de specifieke eigen kracht beter tot zijn recht te laten komen. Diverse media 
kunnen hierbij verschillen functies voor burgers oppakken (denk aan het snelle 
nieuws, gemeenschapsberichten, onderzoek of duiding). Een optie daarbij is om 
Drenthe te verdelen in drie of vier logische regioclusters (bijvoorbeeld de gebie-
den rond Assen, Meppel, Emmen en Hoogeveen) en binnen die clusters te bekij-
ken waar de kracht van de daar aanwezige media ligt. De mogelijkheden voor 
samenwerking lijken in deze optie groter dan wanneer wordt gekozen voor sa-
menwerking op provinciaal niveau. Door taken te verdelen kunnen kosten be-
spaard worden en kan er per kanaal een eigener beeld ontstaan.  
 
De rol voor de provincie zou erin liggen samenwerking te faciliteren. Dat kan 
door een bemiddelende rol te spelen, door een initiële financiële drempel weg te 
nemen, door te investeren in huisvesting, techniek, of een online platform, of 
door expertise toe te voegen waardoor de belemmeringen of bedenkingen bij de 
beoogde deelnemers worden gladgestreken. Van belang is dat de wil bij partijen 
bestaat om samen te werken. Het lijkt zaak hier vooral klein te beginnen; even-
tueel kunnen in een later stadium dan ook andere journalistieke en niet-
journalistieke partners (zoals onderwijs of bibliotheken) aansluiten. Net als bij 
andere provinciale steun is het ook hier van belang dat partners de voordelen 
van de samenwerking zelf ervaren en incasseren.  
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