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Zienswijze gemeente Emmen vorming streekomroepen

Geachte leden van de raad,
De stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) vraagt de gemeente Emmen inzake de
schaalvergroting van lokale omroepen om een zienswijze over de streekindeling. De vraag is welk
samenstel van gemeenten volgens het college kan worden beschouwd als een streek met eigen
geografische, economische en sociaal-culturele identiteit en door de inwoners wordt beschouwd als hun,
vaak gemeentegrenzen overstijgende, natuurlijke habitat.
Wij willen u op de hoogte brengen van onze zienswijze. In bijgevoegde briefleest u onze reactie naar de
NLPO over de vorming van streekomroepen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
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Zienswijze gemeente Emmen vorming streekomroepen

Geachte heer Kobes,
Naar aanleiding van uw brieven van 22 juni, 7 juli en 20 juli
Emmen m.b.t. de vorming van streekomroepen toekomen.

2016

doen wij u de zienswijze van de gemeente

Zienswijze gemeente Emmen
De gemeente Emmen werkt in BOCE-verband (Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen). Het gebied is te
omschrijven als een plattelandsgebied met historische kernen waarbij Emmen het hart van de voorzieningen
is. Emmen vervult de verzorgingsfunctie voor de regio Zuidoost Drenthe op velerlei terrein. Hierbij kan
gedacht worden aan de winkelvoorzieningen, het (culturele) uitgaansleven, het voortgezet middelbaar en
hoger onderwijs en aan werkgelegenheid.
Voor wat betreft de streekindeling is de indeling Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen een logische keuze. Er
zijn echter ook duidelijke verschillen te benoemen. Zo kan Emmen als meer stedelijk gezien worden dan
Borger-Odoorn en Coevorden.
Vanuit de praktijk gezien is samenwerking op inhoud daar waar samenwerking meerwaarde heeft voor de
lokale omroepen het meest aan te bevelen. RTV Emmen heeft aangegeven inmiddels contact te hebben met
Radio Loco uit Coevorden. De contacten met de lokale radio uit Borger-Odoorn zijn veel minder frequent en
liggen ook minder voor de hand. Vanuit Borger-Odoorn komt het signaal dat zij zich meer richten op andere
veenkoloniale buurgemeenten.
Vraagtekens
Via deze weg willen we aangeven dat we vraagtekens hebben bij de gestelde normering voor wat betreft de
benodigde omvang en het daarbij behorende budget van minimaal € 500.000,- (blz. 23 strategisch plan
NLPO). Hierbij lijkt het dat er van Randstedelijke cijfers uitgegaan is.
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Wij gaan er van uit u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en zien de verdere
ontwikkelingen met interesse tegemoet.
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