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Persbericht  

 

 

DIT IS EEN GEZAMENLIJK PERSBERICHT VAN RTV OOST EN DE PROVINCIE OVERIJSSEL 
 
 

 
Hengelo/Zwolle, 14 september 2012 

 
Voorzitter Sporre: ‘Goede verhoudingen staan voorop’ 

RTV Oost en provincie Overijssel eens over bezuiniging 
 

 
RTV Oost en de provincie Overijssel zijn het in principe eens over de bezuiniging op de subsidie van 
Overijssels regionale omroep. De komende dagen wordt de overeenkomst nader uitgewerkt. Dat 
maken voorzitter Gaston Sporre en Commissaris van de Koningin Ank Bijleveld-Schouten vandaag 

bekend.  
 
Bij het verschijnen van het Hoofdlijnenakkoord ‘De Kracht van Overijssel’ hebben de Overijsselse 
coalitiepartijen zich voorgenomen om de door het Rijk aan de provincie opgelegde korting van 30 
miljoen euro op te vangen door taken en subsidies te schrappen of te korten en fors te snijden in 
de eigen provinciale organisatie. Bestuur en directie van RTV Oost hebben van meet af aan laten 
weten begrip te kunnen opbrengen voor de gedachte dat ook de regionale omroepen in deze tijd 

van crisis moeten inleveren. 
 
In gezamenlijk overleg zijn voorzitter Gaston Sporre en Commissaris van de Koningin  Ank 

Bijleveld-Schouten overeen gekomen dat RTV Oost in de jaren 2013-2016 5% minder subsidie zal 
ontvangen. Bijleveld: “Bezuinigen doet pijn. Ik ben blij met deze overeenkomst. De komende tijd 
wordt deze nader uitgewerkt. Het is goed dat we samen goede mogelijkheden zien om er uit te 

komen. Wij vinden een gezonde, goed functionerende regionale omroep van groot belang voor 
Overijssel.” 
 
Voorzitter Gaston Sporre onderstreept de goede verhouding tussen provinciebestuur en regionale 
omroep. Sporre: “Voor ons staan de goede verhoudingen voorop. We hebben elkaar in deze tijd 
hard nodig. Sommige regionale omroepen kiezen ervoor om naar de rechter te stappen. Wij doen 
dat nadrukkelijk niet. RTV Oost heeft meer baat bij een gezamenlijke, bestendige oplossing voor de 

lange termijn. Die hebben we in principe nu bereikt.” 
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