
Geachte pers,

Deze week heeft de AOD besloten geen zitting te nemen in het 
nieuwe bestuur van DRTV.

Al meer dan een jaar is de AOD in gesprek met DRTV over een 
mogelijke samenwerking. Wij hebben geprobeerd om onze visie 
naar voren te brengen hoe een publieke omroep zich zou moeten 
organiseren en positioneren in een veranderend media 
landschap.

We vinden het zeer spijtig dat het niet tot een constructieve 
samenwerking is gekomen.

In het afgelopen jaar zijn we meerdere malen geconfronteerd 
met verschillende plannen en visies. De beoogde 
holdingconstructie, samenwerking met de bibliotheek en de in 
rap tempo verslechtering van de financiële positie van DRTV.

Vaak hebben wij belangrijke zaken te laat of achteraf te horen 
gekregen en werden we geconfronteerd met een wijziging van 
beleid of visie.

Medio december heeft de AOD te kennen gegeven de intentie te 
hebben om tot een samenwerking te komen echter werden we 
vlak daarna geïnformeerd over een te vormen 
holdingconstructie. De AOD was hier faliekant op tegen omdat 
de onafhankelijkheid van de omroep in het geding kwam. Ook 
de subsidie aanvraag omtrent de verhuizing naar de bibliotheek 
verbaasde ons omdat de verhuizing al had plaatsgevonden 
voordat de subsidie verstrekt was.

Een paar weken later werd er afgeweken van het plan om een 
holding op te richten en werd de subsidie aanvraag weer 
ingetrokken. Voornaamste reden is het gebrek aan politieke 
steun hiervoor.

Het nieuwe plan is volgens ons niets meer of minder als een 
alternatief op de holding constructie die DRTV en de bibliotheek 
voor ogen hadden. Personeel wordt verplaatst naar het 
mediahuis en apparatuur wordt in een leaseconstructie aan het 
mediahuis geschonken na een lease van twee jaar. Het 
mediahuis wordt aangestuurd door de bibliotheek en zo schrijft 
de omroep zichzelf af binnen twee jaar. In onze ogen is dit geen 
samenwerking op basis van co-producties maar een geleidelijke 
overname dan wel toenemende beïnvloeding van de omroep 
vanuit de bibliotheek. Wij worden hierin gesteund door vele 
politieke partijen in de stad gezien hun reacties op het plan wat 
onlangs in de Stentor verscheen.

Wij maken ons grote zorgen over de toekomst van de omroep in 
zijn huidige financiële positie maar nog meer over de constructie 
die men voor ogen heeft. De omroep is straks qua techniek en 
personeel afhankelijk van het mediahuis en dit heeft 
consequenties voor de onafhankelijkheid en de broodnodige 
kwaliteitsimpuls.



Het plan wat nu is ingediend voorziet ook totaal niet in risico 
analyses; wat doet de omroep als de bibliotheek in zwaar weer 
komt of het mediahuis geen succes wordt?

Het idee van productiehuis en licentiehouder (SLOD 
constructie) is achterhaald en is in het verleden al reden geweest 
om bestuurlijk te hervormen. Teruggaan naar deze constructie is 
ons inziens geen juiste stap naar de toekomst.

De AOD wil een onafhankelijke omroep die beschikt over eigen 
personeel dan wel vrijwilligers en zelf kan uitzenden met eigen 
apparatuur. Totale onafhankelijkheid met een 
huurder/verhuurder relatie met de bibliotheek.

Het mediahuis is een plek waar omroepen en mediabedrijven 
samenkomen en daar waar het mogelijk is elkaar versterken en 
verbeteren. Het mediahuis kent in onze ogen geen directeur of 
bestuurder maar is een locatie die enkel en alleen door de 
bibliotheek wordt gefaciliteerd. De omroepen en mediabedrijven 
nemen deel op basis van onafhankelijkheid en besturen dit 
zelfstandig.

Tevens is er ook geen visie om de omroep op het gebied van 
kwaliteit te verbeteren. Het is onze visie dat een 
kwaliteitsverbetering het beginpunt moet zijn van een betere en 
gezondere omroep. De AOD heeft medio december een concreet 
plan neergelegd om het imago en de kwaliteit te verbeteren. In 
dat plan wordt met een frisse kijk beschreven om aan een 
regiogerichte moderne omroep te bouwen met als uitgangspunt 
de samenwerking met andere omroepen in de regio.Wij hoopten 
als gesprekspartner van meer dan een jaar te worden betrokken 
bij de vorming van een nieuwe en verbeterde omroep maar wij 
moeten constateren dat DRTV toch haar eigen plan trekt.

Ook al is dit hun goed recht, toch betreuren wij het dat de 
poging tot samenwerking niet constructiever is verlopen.

Twee weken geleden heeft de AOD een hoorzitting gehad bij het 
CvdM omtrent de huidige situatie van DRTV. Wij hebben het 
CvdM daar gevraagd om handhaving. Het CvdM heeft te 
kennen gegeven om een onderzoek te gaan starten op basis van 
de door ons aangeleverde stukken.

Mede ook door deze procedure vinden wij het ook niet chic om 
zitting te gaan nemen in het bestuur terwijl er een procedure 
loopt bij het CvdM.

Hoogachtend,

Algemene Omroep Deventer


