RTVi Het Hogeland
Gemeente Het Hogeland
Postbus 26
9980 AA Uithuizen
Onderwerp: Reactie vragen gemeenteraad van RTVi Het Hogeland
Onderdendam, 12 mei 2019
Geachte leden van de gemeenteraad van de gemeente Het Hogeland,
Naar aanleiding van de op 8 mei jl. gehouden raadsvergadering waarin u hebt gesproken over een
toekomstige lokale omroep in uw gemeente zijn een reeks vragen opgesteld waarvan de
beantwoording kan bijdragen om een weloverwogen besluit te kunnen maken. Wij, van RTVi Het
Hogeland voldoen graag aan dit verzoek!
Inleiding
Vooraf aan de beantwoording willen wij graag een korte uiteenzetting geven van positionering en
profilering van RTVi Het Hogeland als potentiële lokale media-instelling in uw gemeente.
De Stichting RTVi Het Hogeland is een zeer stabiele en duurzame omroeporganisatie met 20 jaar
ervaring. Wij willen en kunnen garant staan voor adequate nieuws- en informatievoorziening, Dit
gegoten in een ambitieus maar bovenal haalbaar model. Onze organisatie heeft namelijk een
uitermate helder uitgangspunt: realiseerbare kwaliteit vanuit een groeimodel. Ondanks de reeds
aanwezige infrastructuur en personele bezetting zal de omroep vanaf het moment dat het in staat
wordt gesteld om te starten zich willen blijven ontwikkelen. Dat alles met en vanuit de input van
luisteraars, kijkers en bezoekers van het internet. We willen en kunnen ons dus niet presenteren als
een loot aan de stam van John de Mol.
Immers de omroepbijdrage van een toekomstige media-instelling in de gemeente Het Hogeland zal
volgens de zorgplicht zoals verankerd in de mediawet per woonaansluiting € 1,14 aan subsidie
ontvangen. Dat is een uitermate substantieel totaalbedrag en is volstrekt ontoereikend om in de
jaarlijkse exploitatie te kunnen voorzien. Het genereren van extra inkomsten is dus naast de
dagelijkse activiteiten als omroep voorwaardelijk noodzakelijk.
Ondanks deze realiteit heeft RTVi Het Hogeland het voornemen om nog steeds die lokale omroep te
willen zijn die voor alle inwoners van de gemeente Het Hogeland hèt medium bij uitstek is waar
nieuws en achtergronden van het nieuws op een evenwichtige en betrokken wijze worden
gepresenteerd.
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Onze beantwoording van de door de raad gestelde vragen:
1 – Onze organisatie is van mening dat de nieuwe media-instelling open moet staan voor andere
partijen binnen de gemeentegrenzen. Voor samenwerking in de meest brede zin van het woord
staan wij open. RTVi Het Hogeland wil dan ook het platform zijn voor belangstellenden die op één of
andere wijze een geluid in de meest brede zin van het woord te hebben laten horen.
In vraag 2 stelt de raad vragen over inhoudelijke programmatische zaken. De mediawet schrijft een
media-instelling voor die de inhoud van het programmabeleid uitsluitend bepaalt door de
programmaraad. Het representatieve orgaan van een publieke lokale media-instelling bij uitstek.
De gemeente heeft hier als zodanig geen invloed op. De wet geeft immers de kaders aan dat een
media-organisatie onafhankelijk moet kunnen opereren. Vanuit dit gegeven hebben wij een volstrekt
helder uitgangspunt hoe hier invulling aan te geven:
2a- Onze organisatie heeft het voornemen om via onze internetsite, sociale-media dagelijks nieuws
en informatie uit de gemeente te verstrekken. Onze internetsite en ander genoemde media staan
start klaar. Zeven dagen per week (24/7) zal er nieuws worden geplaatst.
2b- RTVi Het Hogeland heeft vanaf het moment dat de vergunning aan haar zal worden verleend
door het Commissariaat van de Media de beschikking over een studio, zendmast, frequenties, etc.
van de huidige gedoogomroep voor de gemeente Het Hogeland (Agglomeratie Omroep MG, de
vroegere lokale omroep Bedum). De gedoogsituatie is dan niet langer van kracht. Programmatisch
zullen nieuws, informatie en thema’s vanuit cultuur, sport, religie e.d. uit de gemeente worden
uitgezonden.
2c- RTVi Het Hogeland zal na het verkrijgen van de eventuele vergunning starten met een kabelkrant.
Dagelijks zal hier nieuws uit de gemeente worden geplaatst. Zeven dagen per week (24/7) zal er
nieuws worden geplaatst.
2.1 -Alle media zijn voor ons even belangrijk! Niet alle onderdelen zijn echter gelijkelijk
arbeidsintensief. De accenten zullen uiteindelijk door de Programmaraad worden bepaald als
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld uit de gemeente Het Hogeland.
3-Onze ambitie is om eenvoudig maar efficiënt en als zo snel als kan te starten met een tv-kanaal.
Kabelkrant met nieuws.
4 – Onze organisatie zal geen documentaires gaan uitzenden op heel korte termijn. Wel zijn er
plannen en ideeën over hoe vanaf de start achtergrondinformatie in de diverse programma’s kan
worden opgenomen.
5-RTVi Het Hogeland heeft-als voorbeeld-gesprekken gevoerd met het jongerencentrum Express in
Uithuizen. Ze willen in de toekomst hun project met video-items via onze media uitzenden. Zo zijn er
meer partijen in de gemeente op dit onderdeel actief en zijn wij zonder enige twijfel bereid het
platform te zijn voor deze initiatieven.
6 -Een bron waar men lokale informatie kan vinden, horen en zien.
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7- Wettelijk is de Programmaraad verantwoordelijk voor het gehele content dat wordt uitgezonden.
Vanuit dit gegeven kan kritisch mee worden gedacht en bepaald.
8a- Zoals reeds eerder opgemerkt is de Programmaraad binnen de kaders verantwoordelijk: een
afspiegeling van een breed maatschappelijk middenveld uit de gemeente Het Hogeland.
8b- In onze statuten is dit onderdeel opgenomen en is dus verankerd.
8c- Alle media zullen worden gebruikt om eerder genoemde onderdelen te verspreiden: radio, tv en
internet.
9- Zie 8a
10a- Met de aanreiking van de in de inleiding genoemde omroepbijdrage (1,14 per woonaansluiting).
Zoals in de Inleiding benoemd is dit een bedrag wat rechtstreeks wordt gegenereerd.. Deze financiële
bijdrage is uitermate gering in vergelijking tot een vergelijkbare omroep zoals bijvoorbeeld die van de
gemeente Groningen. Omroep OOG heeft jaarlijks een omroepbijdrage van rond € 500.000,-.
De regionale omroep RTV Noord heeft uit de publieke inkomsten een bijdrage van rond de 8 à 9
miljoen euro. Vanuit deze realiteit zullen we dus voorzichtig (low-profile) moeten starten. De
eerlijkheid gebiedt dit op te merken. We zullen sober maar consistent van start gaan met als
uitgangspunt dat (neven-) inkomsten zullen worden moeten gegenereerd. Een beslist noodzakelijke
voorwaarde!
10b- Zonder enig voorbehoud is de intentie aanwezig in overleg te gaan met partijen, instellingen en
organisaties die het voornemen en ideeën hebben een bijdrage te leveren aan het optimaliseren van
het in beeld brengen van de gemeente Het Hogeland. Uitgangspunt hierbij is dat samenwerken
complementair kan zijn en dus te alle tijde een meerwaarde betekent.
10c- Genoemde initiatieven zullen nader moeten worden onderzocht. Hier is op dit moment geen
eenduidig antwoord op te geven.
10c1- Op dit moment zijn er geen concrete voornemens om samen met RTV Noord op te trekken.
Uiteraard zijn er contacten met de regionale omroep en waar zo mogelijk kan worden gekeken naar
vormen van samenwerking. Dit laatste vanuit de basale intentie van RTVi Het Hogeland om
samenwerking tot uitgangspunt van denken en handelen te hebben.
Met de inbreng van deze antwoorden hopen wij een constructieve bijdrage te hebben gegeven aan
de beraadslagingen die tot een definitief standpunt zullen leiden voor de keuze voor een lokale
omroep voor de gemeente Het Hogeland.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Wietse Blink, voorzitter
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