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Beste leden van Gedeputeerde Staten, 

De regionale journalistiek staat onder druk. In de afgelopen jat 
NDC Mediagroep, uitgever van het Dagblad van het Noorden, de ene na de 
andere reorganisatie door. Ook RTV Drenthe heeft het niet gemakkelijk. 
In de afgelopen vier jaar is de regionale omroep noodgedwongen behoorlijk 
afgeslankt. Sterk teruglopende reclame inkonsten alsmede het wegvallen 
van extr , provinciale subsidie waren de ooi '.aak van ingrijpende maatregele 
Twe iorganisaties bij de redactie moesten ertoe leiden dat RTV Drenthe ir 
2014 geen gedwongen ontslagen moest doorvoeren. Daardoor is bij onze 
omroep inmiddels 25 procent van het vaste personeel verdwenen en heeft dat 
uiteraard consequenties gehad voor onze programmering. Zoals bekend heeft 
het kabinet besloten om de regionale omroepsector per 1 januari 2017 met 
17 miljoe i euro te kortei n RTV Drenthe zal daar ook meer da miljoe 
euro aan moeten bijdrager 

Het mag duidelijk zijn dat ik me grote zorgen maak over de continuïteit van 
onafhankelijke journalistiek in onze provincie. Ik heb dat vorig jaar in ons 
25-jarige jubileumjaar regelmatig verwoord. Juist in de gebieden waar de 
voorzieningen - scholen, winkels, banken etcetera - iruglopen is het heel erg 

loeilijk om de onafhankelijke journalistiek i ï de benen te houde i. En juist daar 
waar voorzieningen zijn verdwenen en er ook nauwelijks meer sprake is van 
onafhankelijke, regionale verslaggeving, is de aanwezigheid van de regionale 
pers gewenst. Wie controleert anders bijvoorbeeld het lokale bestuur? Los van 
het feit dat regionale journalistiek in meerdere opzichten ook bijdraagt aan de 
kwaliteit en samenhang van een samenleving. In onze regio is deze vraag veel 
relevanter dan in bijvoorbeeld de Randstad waar de mediadichtheid vele malen 
groter is < n im ïers op diven ï van berichtgeving worden 'oorzier 

Mijn zorg wordt in elk geval gedeeld door onze Commissaris van de Koning, 
de heer Tichelaar. In zijn nieuwjaarstoespraak stelde hij zelfs de vraag of we 
straks nog wel regionale journalisten hebben. Hij constateerde dat menskracht 
en kwaliteit van de journalistiek afnemen. En hij riep de dagblader 
omroepen op, om hun krachten te bundeler . Want de annen en vrouwei 
de notitieblokjes, de bandrecorders en de car sra's hebben we hard nodig. 
In het belang van onze democratie, was het duidelijke standpunt van onze CvK. 

RTV Drenthe heeft in de afgelopen periode gesproken met directie en 
hoofdredactie van de uitgevers NDC en BOOM maar ook met 
vertegenwoordigers van lokale omroepen in Drenthe om te kijke op we 
manier we de onafhc nkelijke jo i -nalistiek in e provin overe nd kui 
houden. 
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Daarom hebben wij het plan opgevat om te gaan onderzoeken waar 
journalistieke samenwerking kans van slagen heeft. En dat is ook de reden van 
mijn schrijven. De directeur van de NDC Mediagroep, Dina Boonstra, is op de 
hoogte en ondersteunt ons verzoek. 

In Limburg en Noord-Brabant wordt er reeds geëxperimenteerd met 
journalistieke samenwerkingsverbanden tussen uitgevers en regionale 
omroepen. De provincie Friesland heeft voor de jaren 2015 en 2016 twee maal 
een ton euro's beschikbaar gesteld om de levensvatbaarheid van een regionaal 
mediacentrum, Podium Friesland genaamd, te onderzoeken. Het zou fantastisch 
zijn als de provincie Drenthe een budget beschikbaar wil stellen om ook in onze 
provincie te onderzoeken hoe regionale media kunnen gaan samenwerken. 
Mijn idee hierover heb ik in de afgelopen maanden al onder de aandacht 
gebracht van de Statenfracties van de VVD en PvdA alsmede bij de heer 
Tichelaar en gedeputeerde Van den Boer. 

Een goed onderzoek en het opstellen van een breed gedragen projectplan kost 
tijd en geld. Een projectleider van buiten met kennis van regionale journalistiek 
en vormen van media(centra) is hierbij onmisbaar. RTV Drenthe vraagt aan de 
provincie Drenthe een budget van 100.000 euro om in deze fase gestalte te 
geven en een tussenrapportage op te leveren, die de input moet vormen voor 
een samenwerking in een Regionaal Mediacentrum Drenthe. 

Graag verneem ik op korte termijn of ons verzoek kans van slagen heeft. Met 
uiteraard de toevoeging dat ik direct beschikbaar ben om dit verhaal mondeling 
toe te lichten. Dank voor uw aandacht en met de stellige overtuiging op een 
positieve reactie teken ik, 
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