
Onderwerp: Drtv ontwikkelingen 

 

Geachte raadsleden, 

 

Gisteren heeft u waarschijnlijk in De Stentor gelezen dat het Commissariaat voor de 

Media een onderzoek zou instellen naar Drtv. Ik zeg bewust zou, want het gebrachte 

nieuws is onjuist. Graag maak ik van de mogelijkheid gebruik om mijn visie hierover met 

u te delen. 

 

In mijn inspraak tijdens de raadstafel van 23 april jl. gaf ik al aan dat de Algemene 

Omroep Deventer een jaar geleden bij het Commissariaat voor de Media een verzoek tot 

handhaving had ingediend en dat wij in dat proces binnenkort door het Commissariaat 

gehoord zouden worden. Deze hoorzitting heeft op 28 april jl plaatsgevonden en hier 

hebben wij antwoord gegeven op de door het Commissariaat gestelde vragen. Het 

Commissariaat heeft aangegeven na deze datum nog zo'n 4 tot 6 weken nodig te hebben 

om te bepalen wat ze na het verzoek van de AOD en de door ons beantwoorde vragen te 

zullen gaan doen. De berichtgeving in De Stentor van gisterenochtend kwam voor ons 

dan ook als een verrassing; we zijn immers pas twee weken verder na de hoorzitting. 

Afgelopen zaterdag is ons bestuurslid Ad van der Kreeft door De stentor gebeld met de 

vraag te reageren op het tegen ons ingestelde onderzoek. Ons bestuurslid heeft 

aangegeven nog niets te hebben vernomen van een dergelijk onderzoek en dus ook niet 

te kunnen reageren, maar als er een dergelijk onderzoek zou komen hij de uitkomsten 

met vertrouwen tegemoet ziet. Naar aanleiding van de berichtgeving in De Stentor heb ik 

gisteren telefonisch contact gezocht met het Commissariaat voor de Media en zij waren 

net zo verrast als ons. Het Commissariaat heeft zowel de AOD als Drtv gehoord in een 

tweetal hoorzittingen en bekijkt momenteel of er aanwijzingen zijn die een 

vervolgonderzoek noodzakelijk maken. Deze procedure bij het Commissariaat loopt nog 

en een besluit hierover wordt pas over enkele weken verwacht. 

 

Waarom stond er dan een bericht in De stentor die iets anders suggereert? Dit is een 

vraag die eigenlijk alleen maar De Stentor kan beantwoorden, maar ik kan wel gissen 

naar de achtergronden hiervan. Afgelopen week heeft de AOD van het Commissariaat 

een brief ontvangen waarin het Commissariaat aangeeft het verzoek tot handhaving niet 

ontvankelijk te verklaren. De reden hiervan weet ik niet aangezien ik deze brief (nog) 

niet heb gezien. Blijkbaar staat er in deze brief meer die, indien verkeerd 

geïnterpreteerd, de suggestie kan wekken dat er een onderzoek tegen Drtv wordt 

gestart. In mijn telefoongesprek gisteren met het Commissariaat gaven zij aan er nu 

vanuit te gaan dat de informatie verkeerd is geïnterpreteerd, maar dat ze dit verder 

zullen uitzoeken. Ik heb telefonisch contact gezocht met de voorzitter van de AOD en hij 

heeft mij bevestigd dat zij de brief van het Commissariaat gedeeld hebben met De 

Stentor. Zonder de exacte inhoud van de brief te kennen ga ik er nu ook maar vanuit dat 

de inhoud van de brief door De stentor verkeerd is geïnterpreteerd met het stuk in De 

Stentor van gisterenochtend tot gevolg. 

 

Ik ga er vanuit dat wanneer het Commissariaat voor de Media een besluit heeft genomen 

of er aanleiding is tot nader onderzoek wij de eerste zijn die dit zullen horen. Het spreekt 

voor zich dat wij dan ook de gemeente Deventer en u hiervan op de hoogte zullen 

stellen. 

 

In dit zelfde stuk wordt ook een opmerking gemaakt over de samenstelling van ons 



bestuur. Ik heb u in mijn inspraak bij de raadstafel aangegeven dat er twee kandidaten 

voor toetreding klaar staan en dat er naar een derde nog wordt gezocht. Deze zoektocht 

heeft tot op heden nog geen kandidaat opgeleverd; de benaderde personen waren niet 

beschikbaar of hadden geen interesse. De twee klaar staande kandidaten zijn nog niet 

toegetreden tot het bestuur om de eenvoudige reden dat de eerstvolgende bijeenkomst 

van het bestuur nog moet plaatsvinden. Deze bijeenkomst is de enige plek waar 

toetreding geformaliseerd kan worden. Wij hebben vanaf het begin aangegeven pas 

namen van bestuursleden te communiceren zodra desbetreffende personen formeel tot 

het bestuur zijn toegetreden. 

 

Ik ga er vanuit u hiermee een iets genuanceerder beeld te hebben kunnen schetsen over 

de procedure bij het Commissariaat voor de Media. Zodra hier meer over bekend is breng 

ik u hiervan op de hoogte. 

 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben mag u mij uiteraard altijd 

bellen of mailen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mike Iking 

interim directeur Drtv 

06-15010783 

 

Brink 70, 7411BW DEVENTER 

0570 - 645530 

 


