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door Peter ten Cate

DEVENTER – Zorgvuldigheid is vol-
gens de politie de reden dat pas
vele uren na de vondst van een
tas met bloederige inhoud aan de
Schurenstraat uitsluitsel kon wor-
den geven dat het om dierlijke res-
ten ging.
Politie en recherche stelden don-
derdag grootscheeps onderzoek
in, omdat aan het begin van de
middag niet duidelijk was of het
om menselijke dan wel dierlijke

resten ging. Daarom ook werd be-
sloten de omgeving ruim af te zet-
ten, zodat het team Forensische
Recherche rustig zijn werk kon
doen.
Uiteindelijk bleek echter dat er
geen sprake was van een ernstig
misdrijf, of zelfs moord. De bloed-
sporen en inhoud van de tas wa-
ren afkomstig van een dier. Wat
voor diersoort wil de politie in
het belang van het onderzoek niet
zeggen. „Dat is daderinformatie”,
aldus de politie. Opmerkelijk is

dat de tas aan de Schurenstraat ‘s
middags werd gevonden door een
voorbijganger. Die had een bloed-
spoor in de straat gevolgd en
kwam bij het veldje uit. Later trof
het forensisch team ook nog
bloedspatten aan op het trottoir
in de Enkstraat.
Buurtonderzoek heeft tot nog toe
volgens de politie twee tips opge-
leverd die worden nagetrokken.
Voor relevante informatie is de po-
litie bereikbaar via nummer
0900-8844.

door Harry Hekkert

DEVENTER – De band tussen lokale
omroep DRTV en de gemeente
Deventer blijkt een innige ver-
strengeling. DRTV ligt financieel
aan het gemeentelijk infuus, de
gemeente bepaalt daarnaast de in-
houd van een groot aantal pro-
gramma’s.
In 2012 kwam 83 procent van de
inkomsten van de lokale omroep
van de gemeente Deventer. Naast
de jaarlijkse subsidie van toen
120.000 euro betaalde Deventer
nog eens 180.423 euro voor pro-
gramma’s (Deventer Nu 70.555 eu-
ro, Kijk op de Rivierenwijk en Kei-
zerslanden Vernieuwt samen
41.505 euro) en nog een reeks pro-
grammaonderdelen en kleinere
bijdragen (samen 68.252 euro). De
gemeente lapte met haar bijdrage
(300.423 euro) het grootste deel
van de totale inkomsten van
DRTV (363.525 euro over 2012). In
2011 betaalde Deventer nog ruim
42.000 euro meer aan DRTV,
maar de omroep genereerde des-
tijds ook andere inkomsten. Al is
dat ook deels weer gemeenschaps-
geld. Op het lijstje met coproduc-
ties staan immers voornamelijk
door de gemeente gesubsidieerde
instellingen, zoals het Deventer
Sportbedrijf en Raster.
DRTV-bestuurder Nico Beukema
meent dat het financiële aandeel
van de gemeente Deventer veel la-
ger is. ,,Meer dan tachtig procent,

dat geloof ik’’, zegt Beukema, als
reactie op de door de gemeente
zelf aangeleverde bedragen. Beu-
kema zegt dat de omroep ook sa-
menwerkt met niet-gemeentelij-
ke instellingen en bedrijven en

daar geld voor de gemaakte pro-
gramma’s krijgt. ,,We maakten vo-
rig jaar een serie over apothekers
en maken ook al jaren GA Eagles
TV.’’ Richard Thannhauser van
GA Eagles geeft echter aan dat de
niet gesubsidieerde profclub voor
dat tweewekelijkse programma
geen cent aan DRTV betaalt.
,,DRTV krijgt alleen een paar
vrijkaarten voor de businessloun-
ge, zodat zij met onze relaties kun-
nen netwerken.’’
Opmerkelijk genoeg blijft ook bij
dit niet betaalde programma
DRTV niet onafhankelijk. Op de
aftiteling wordt clubman Thann-
hauser, officieel Coördinator Alge-
mene Zaken&Media, als producer
van Eagles TV genoemd. Rob de
Jong is de presentator, maar te-
vens al jaren stadionspeaker in de
Adelaarshorst.
Bij door de gemeente betaalde
programma’s was al langer de
veelgehoorde kritiek dat makers
van DRTV geen journalistiek be-
dreven, maar propaganda voor de
financier. DRTV-bestuurder Beu-
kema spreekt dat echter tegen.
,,DRTV bedrijft journalistiek’’,
stelt hij. ,,Onze journalisten zijn
onafhankelijk en stellen wel kriti-
sche vragen.’’ Volgens Beukema
wordt ook in de uitdrukkelijk ge-
sponsorde programma’s journalis-
tiek bedreven. ,,Natuurlijk. De ge-
meente geeft misschien de onder-
werpen aan, maar DRTV bepaalt
de inhoud.’’

Maarten Jan Stuurman, gemeente-
lijk woordvoerder en senior mede-
werker communicatie, ligt dat
toch echt anders. ,,Natuurlijk be-
palen wij als team communicatie
van de gemeente de onderwer-
pen en de inhoud van die pro-
gramma’s.’’

Bloedspoor

I k zie het zo voor me: een voor-
bijganger die ineens bloed-
druppels op straat ziet en het

spoor gaat volgen. Om later uit te
komen bij het grasveldje aan de
Schurenstraat, waar hij (of zij, dat
vertelt de politie niet) een plastic
zak vindt. Tot zijn of haar schrik
zitten er bloederige resten in, die
- na uitgebreid forensisch onder-
zoek - gelukkig niet van een
mens maar van een onbekend
dier bleken te zijn. Deze verras-
sende maar op zich uiteraard posi-
tieve uitslag maakte gelijk een ein-
de aan een urenlang ‘politiecir-
cus’ in de buurt. In de Deventer
editie van de Stentor kon u er gis-
teren, maar ook vandaag nog, al-
les over lezen. Opvallend detail is
dat de rechercheurs donderdag
weliswaar zorgvuldig maar ook
onder tijdsdruk aan de slag moes-
ten. Alle sporen werden namelijk
door sneeuwval gestaag toege-
dekt. Welnu, vooral het volgen
van dat bloedspoor, waar deze
Snipper mee begint, intrigeert de
oudgedienden op onze redactie,
onder wie uw Snipperaar. We
moesten gelijk denken aan de bru-
te moord op kerstavond 1986 op
twee bankemployees in de toen-
malige Bondsspaarbank op de
hoek Zwolseweg-St. Jurriënstraat.
De opsporing van de later veroor-
deelde dader (toen 20) was des-
tijds een fluitje van een cent voor
de speurders. Ze hoefden, bijge-
licht door lantaarns, alleen maar

een 1100 meter lang spoor van
bloeddruppels door de sneeuw
te volgen. Die had de dader on-
gemerkt achtergelaten door
flinke verwondingen aan zijn
hand, toen hij van de Zwolse-
weg naar zijn ouderlijk huis
vluchtte. Met speurhond Cas-
tor kwamen de rechercheurs
uit in de achtertuin van zijn
ouderlijk huis aan de Drieber-
genstraat.

Sprookje

M aar terug naar donder-
dag. De politie wil er
nog niets over zeg-

gen, maar ik vermoed zo dat
ook deze speurders hebben ge-
probeerd het bloedspoor in om-
gekeerde richting te volgen.
Vanaf de tas aan de Schuren-
straat naar de plek waar de dier-
lijke resten daar wellicht in
zijn gestopt. Het spoor van
bloedspatten doet trouwens
ook denken aan het sprookje
van Hans & Grietje. Om te
voorkomen dat ze verdwalen
in het bos strooit Hans heel
slim kiezelsteentjes, zodat ze la-
ter de weg naar huis terug kun-
nen vinden. De keer daarop
gaat het echter faliekant mis
omdat Hans broodkruimels
strooit. En die worden opgege-
ten door de vogels. De rest van
het verhaal kent u: ze verdwa-
len en komen bij een pannen-
koekhuisje terecht waar een bo-
ze heks woont... Gelukkig
komt, zoals het in sprookjes be-
taamt, uiteindelijk allemaal
goed.

Benieuwd of de politie er, met
hulp van het publiek, in slaagt
degene op te sporen die don-
derdag voor zoveel commotie
in de buurt (en grootscheeps
kostbaar onderzoek) heeft ge-
zorgd.

� Volgens DRTV-bestuurder Beuke-
ma is het erg belangrijk dat Deven-
ter een lokale omroep houdt. Vol-
gens het laatste gemeentelijke on-
derzoek over de media in Deven-
ter is DRTV echter niet de bron
waar de Deventenaar informatie
over de gemeente Deventer vindt.
Deventer Nu op DRTV is voor 12
procent van de mensen de belang-
rijkste bron, dat is minder dan de
website van de gemeente (24 pro-
cent), Deventer Post (45 procent)
of de Stentor (62 procent).

� De gemeente Deventer is met het
verstrekken van subsidie aan
DRTV opmerkelijk gul. De bijdrage
van Deventer aan de lokale om-
roep ligt ver boven de norm en
het landelijk gemiddelde.

� Volgens de Mediawet van 2008
hebben de colleges van B en W
een zorgplicht voor de bekosti-
ging van de lokale omroep. De Ver-
eniging Nederlandse Gemeenten
(VNG) heeft met de club van loka-
le omroepen (OLON) een richt-
snoer voor deze bekostiging afge-
sproken. Voor 2012 was het ad-
vies om 1,29 euro per huishou-
ding bij te dragen. Voor Deventer
(zo’n 41.000 huishoudens) zou dit
neerkomen op een totaal bedrag
zo’n 53.000 euro. Deventer stelde
echter 120.000 euro beschikbaar.
Voor 2013 is de basissubsidie te-
ruggebracht naar 103.000 euro.

� VNG geeft aan dat 42 procent van
de gemeenten minder doneert
dan het streefbedrag. De gemeen-
ten bekostigen samen 287 lokale
omroepen.

� DRTV krijgt tot april de tijd van de
gemeente om een ‘realistisch
meerjarenplan’ op te stellen. Al-
leen dan krijgt hij de subsidie voor
2013. Zonder gemeentelijk bijdra-
ge is het snel gebeurd met de loka-
le omroep.

� ,,We doen er alles aan om de boel
op orde te krijgen’’, zegt DRTV-be-
stuurder Nico Beukema. ,,Dat bete-
kent de kosten naar beneden en
de inkomsten verhogen.’’ DRTV be-
zuinigt op de personeelskosten en
wil de inkomsten uit reclame (in

2012 bedroegen die 9.666 euro)
verhogen tot 14.200 euro. ,,Meer
reclame-inkomsten is inderdaad
ambitieus in crisistijd, maar we
werken er hard aan. Ja, dat deden
we afgelopen jaren ook.’’ Toen
werd twee jaar achtereen een te-
kort geboekt van meer dan een
ton. Dat werd opgevangen door
de reserves. Beukema: ,,Hoe we
aan zo’n buffer kwamen? Dat had-
den we overgehouden uit de goe-
de jaren. De reserves moeten we
nu weer aanvullen.’’

Gemeente Deventer doneert
meer dan 80 procent van
alle inkomsten DRTV.

� Commotie na de vondst van het bloedspoor. foto Ab Hakeboom

Politie: ‘zorgvuldigheid gaat voor’
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De politie heeft een tweede
verdachte aangehouden
voor een hennepkwekerij
die in Nijbroek op 8 januari
werd ontdekt. Het is een
23-jarige man uit Zutphen.
De politie ziet hem als me-
de-eigenaar te kwekerij. In
de woning van de man zijn
harddrugs en gestolen goe-
deren aangetroffen. De man
zit voor onderzoek vast. De
op 9 januari aangehouden
51-jarige Nijbroeker is weer
vrij. Ook hij wordt als me-
de-eigenaar gezien.

�

Rijkswaterstaat voert van
dinsdagavond 19 februari 22
uur tot en met woensda-
gochtend 20 februari 5 uur
asfalteringswerkzaamheden
uit aan de A1 nabij Rijssen.
Hiervoor wordt de afslag
Rijssen (28) afgesloten voor
verkeer vanuit Deventer.
Het verkeer wordt tijdens
de werkzaamheden omge-
leid via de afrit Borne-West
(29). Weggebruikers dienen
rekening te houden met een
langere reistijd.

De Hovenschool heeft een
cheque van zevenhonderd
euro overhandigd aan Mar-
cel van de Berg van dierena-
siel Kuipershoek in Klaren-
beek. Het geld was door de
leerlingen bijeengebracht
door zelfgemaakte kerstkaar-
ten te verkopen.
Het dierenasiel dat ook voor
de regio Deventer dieren op-
vangt, wil het geld gebrui-
ken voor hulp aan zwerfkat-
ten en -kittens.

In een garagebox aan De
Kamp (Borgele) in Deventer
is tussen 15 januari en 7 fe-
bruari een Harley Davidson
gestolen. Het gaat om een
type FLH Electraglide met
kenteken MH-42-RN.
Wie informatie heeft kan
zich bij de politie melden op
telefoonnummer 0900-8844
of anoniem (0800-7000).

DEVENTER – Op de beveiligings-
beelden was te zien dat de 41-jari-
ge J. van der H. uit Deventer een
tafel door een ruit gooide bij de in-
stelling voor verslavingszorg.
Toch ontkende hij vrijdagmorgen
bij de politierechter in Zwolle.
Van der H. liep nog in een proef-
tijd voor diverse opiumdelicten.
De rechter zette de straf uit de
proeftijd om in een werkstraf van
120 uur. Voor het nieuwe feit
kreeg de man 20 uur taakstraf.
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�

Weer arrestatie
hennepkwekerij

Nachtelijk werk
aan de A1

Hovenschool geeft
geld aan dierenasiel

Harley Davidson
weg op De Kamp
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Pierey: ‘Soort staats-tv’, VVD: ‘Noord-Koreaanse toestanden’

Werkstraf voor
boze cliënt

DEVENTER – Toen DRTV een tikkel-
tje minder afhankelijk was van de
gemeente dan nu, spraken politici
al vol afkeuring over de lokale om-
roep. Zo kwalificeerde huidig wet-
houder Jos Pierey DRTV niet zo
lang geleden als ‘een soort
staats-tv, waar vooral bevriende
wethouders aan bod komen’. Coa-
litiepartner VVD sprak over
‘Noord-Koreaanse toestanden bij
de lokale omroep’. Het geld vloeit
ondanks de kritiek nog rijkelijk
richting DRTV.

Pierey liet op 28 januari 2010 op
zijn blog weinig heel van DRTV.
Onder de titel ‘Deventer FM moet
terug’ geeft hij aan dat DRTV het
niet haalt bij het wel kritische en
onafhankelijke Deventer FM. Ook
voor de tv-afdeling heeft Pierey
een mening: ,,Deventer TV heeft
ook een probleem. Bijna alle geld
wordt verdiend met het maken
van programma’s voor gemeente
en woningcorporatie. Kijk maar
eens, het lijkt soms wel een soort
staats-TV waar vooral bevriende

wethouders aan bod komen. Dat
is niet goed. Deventer TV moet op
eigen benen gaan staan, en zich
losmaken van de dodelijke om-
klemming door de gemeente.’’
VVD-raadslid Daaf Ledeboer was
al even hard in zijn oordeel. ,,Het
onderscheid tussen journalistiek
en propaganda voor de gemeente-
lijke overheid is vervaagd. Eén van
de belangrijkste perskanalen lijkt
afhankelijk te zijn van de zittende
macht. Daar moet zo snel mogelijk
een einde aan komen.’’ Dat was 8

juni 2011, toen DRTV nog zwarte
cijfers schreef en bouwde aan een
forse reserve. Ledeboer destijds:
,,Om de onafhankelijkheid te ver-
groten wil de VVD vastleggen dat
tenminste 30 procent van de in-
komsten van lokale omroepen van
derden komt, en niet van de ge-
meente. Dus ook geen draaideur-
subsidies van de gemeente in ver-
schillende rollen, zoals nu met
Hart voor Deventer, Deventer Nu,
Kijk op de Rivierenwijk en Kei-
zerslanden vernieuwt.’’
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RECHTBANK OOST-NEDERLAND

De griffier van de rechtbank Oost-Nederland, zittingsplaats Zwolle, maakt bekend, dat bij

vonnis van 30 januari 2013 de schadeloosstelling van G.J. van Weeghel en J.R.F.

Noordman is vastgesteld alsmede het bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, dat

de Staat aan voornoemde personen dient te voldoen, inzake de onteigening van een

gedeelte ter grootte van 00.22.22. ha van het perceel kadastraal bekend gemeente

Zwolle sectie S, nr. 698.

De griffier van de rechtbank Oost- Nederland.
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