
Arnhem, 13 mei 2020

Geacht college, geachte leden van de raad,

De afgelopen jaren hebben de lokale publieke omroepen forse stappen gezet om een 
professionaliseringsslag te maken, onder andere door het bundelen van krachten middels de vorming 
van streekomroepen.

REGIO8 heeft laten zien dat met grote inzet, passie en uithoudingsvermogen een mooie 
streekomroep is ontstaan waar u trots op mag zijn. Het is niet voor niets dat Omroep Gelderland al 
jaren met veel enthousiasme samenwerkt met REGIO8. Ook hier geldt dat het bundelen van krachten 
leidt tot een beter product en betere journalistiek.  

Het succes van die samenwerking wordt ook landelijk gezien, het Ministerie van OCW heeft recent 
besloten een flinke subsidie aan Omroep Gelderland beschikbaar te stellen om onder andere deze 
samenwerking te bestendigen en verder uit te bouwen. Dat betekent dat de lokale journalistiek in 
uw gemeente de aankomende jaren een forse impuls krijgt. Ook de Provincie Gelderland is 
enthousiast over de manier waarop we gezamenlijk laten zien dat we het verschil kunnen maken. In 
het Gelders coalitieakkoord is een passage opgenomen waarbij Omroep Gelderland opgeroepen 
wordt om samen met lokale omroepen plannen te realiseren die de lokale journalistiek 
toekomstbestendig moet maken. De kern van ons plan is dat we met inzet van slimme innovaties de 
journalistiek een flinke impuls kunnen geven. We verwachten dat we in het najaar met de uitrol 
hiervan kunnen starten.
Ook Omroep Gelderland investeert in de samenwerking en zet de aankomende jaren een bedrag van 
ruim € 850.000 in om de initiatieven zoals met REGIO8 stevig neer te zetten. Er wordt door 
verschillende partijen dus keihard gewerkt om de lokale journalistiek te versterken met plannen die 
toekomstbestendig zijn.

Maar we zijn er nog niet, we merken dat het fundament van REGIO8 mager is, zeker in dit corona-
tijdperk is pijnlijk duidelijk dat de basis van deze omroep te smal is. Minister Slob roept in zijn brief 
van 7 april jl., waarin hij een noodfonds ter ondersteuning van de lokale media bekend maakt, ook de 
gemeentes op om een bijdrage te leveren aan de ondersteuning van de lokale media. Wij sluiten ons 
van harte bij deze oproep aan, het zou mooi zijn wanneer hierdoor het fundament van REGIO8 
versterkt wordt en de energie gericht kan worden op goede lokale journalistiek in plaats van een 
continue overlevingsstrijd.

Graag ben ik bereid tot een toelichting.

Met vriendelijke groet,
Guus van Kleefdirecteur
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