
Op een eventuele publiek-private samenwerking bij de regionale 

publieke omroep is de Mediawet niet berekend. De wetgever zou 

echter moeten overwegen de regionale publieke omroepen anders 

te behandelen dan de landelijke publieke omroep en publiek-pri

vate samenwerking mogelijk moeten maken. 

0 
nlang'> vierden de regio

nale omroepen in de pro

vincies Limburg en Cro

gelopen decennium verdricvoudigde de 

aanhang onder het publiek en groeide 

het personeelshcstand cxplosicf naar 

ningen hun 

50-Jarig Juhileum Sinds de 

beginperiode i'> er heel wat 

vcrandcrd in hct rcgionalc 

medialandschap. l:legonnen 

de Regionale Omroep Zuid 

(ROZ in Limburg) en de 

Regionale Omroep Noord 

(RON vnor de provincies 

Croningen, hiesland en 

Drenthe) via legerzenders 

met het uitzenden van een 

uur radio per dag, tegen

woordig wordt in elke pro

vincie in Nederland gedu

rende de hele dag regiona

lc radio uitgezondcn. In 

een aantal provincies kun

nen inwoners zich tcgen

woordig ook via het telc

visictocstcl op de hoogte 

'>lellen van nieuws en in-

Mr. B. Croenendijk 

momenteel circa 650 

personeelsleden in vaste 

dienst. De komst van re

gionale televisie stelt de 

regionale omroepen voor 

een nieuwe uitdaging. 

Kabelexploitanten en uit

gevers dingen naar de 

hand van de regionale 

omroep. Ook de NOS wil 

verrcgaand samenwerken. 

De regionalc omroep kan 

plaatsnemen op vele baga

gedragcrs. Of is het de re

gionale omroep die de 

hagagedrager aanbiedt? 

formatic uit hun rcgio. 

De publieke regionale om

roep i'> de groeitak van het 

pub! ieke hestel. In hct af- Drs. A1. Schoorlemmer 

Het hegon allemaal bij het 

landelijk bestel. Tot I 988 

vielen aile rcgionalc om

roepen onder de vcrant

woordeli)kheid van eerst 

de Nederlandse Radio 

Unie, later de NOS. Het 

aantal rcgionalc omroepen 

nam in de loop der tijd gc-
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staag toe en sinds de komst van 

Omroep Zeeland in 1990 zijn er 13 re

gionale omroepen die heel Nederland 

bedckken. Ieclere provincic heeft zijn 

eigen rcgionale omroep en Zuid 

Holland zelfs twcc. Voor het zuidelijke 

dee! van de provincic is er Radio 

Rijnmond, met Rotterdam als middcl

punt. Den Haag en het noordelijk dec! 

van Zuid Holland worden bedicnd 

door Radio West. Sinds I 988 opereren 

aile regionalc omroepen geheel onaf

hankelijk van de NOS. Tcgcnwoordig 

zenden aile omroepcn minimaal 12 uur 

radio per dag uit. De omroepen ver

zorgdcn tot 1993 uitsluitend radiopro

gramma's. In september 1993 began 

TV Oost als eerste met rcgionale tele

visie-uitzcndingen. De regionalc orn

roepcn hebben zich vercnigd in de 

Stichting ROOS (Regionale Omrocp 

Overleg en Sarnenwerking). ROOS he

hartigt hun bclangen 

Nieuws en informatie voorop 
AI vanaf hun oprichting worden rcgio

nale omrocpcn beschouwd als instcllin

gen die ecn belangrijke functie hcbbcn 

als informatie-vcrschaffer over het ge

bied waarvoor zij uitzenden. Zij kun

nen de inwoners en bestuurders dichter 

bij elkaar brengen en zodocnde de !a

kale en pro vi ncialc dernocratie verstcr

kcn. Bovendien functioncrcn zij als 

podium voor rcgionale cultuur. De pro

grammering van de regionale omroe

pen bcstaat met name uit nieuws en 

informatie uit de provincie, afgewisseld 

met muzick. De overheid stelt bij wet 

Dtt is ee11 at·tikel in de serie OtJer de toekomst vm1 het publiek bestel. 

Eerder verschenen in deze serie artikelm van profdr I G Stappers, 

dr E. H. Hollander n1 dr. P WN. Rutten (in Christen Democra

tisclx Verkcntunqen van september 1995) en mr LB./'v1. Wast (i11 

Clnistm Democmtischc Vcrkommqen vm1maart 1996) 

cisen aan de programrncring. Deze 

client tcnmimte vijftig proccnt culture

lc, informatieve en educaticvc clcrncn

ten tc bcvatten, als ook voor vijftig 

procent gcricht tc zijn op de regia 

waarvoor wordt uitgezondcn. Tot 1989 

was rcgionale omroep een 'program

mavoorziening'. De ornroep was er en

kele uren per dag met zijn programma's, 

omlijst door een landclijkc zender. )uist 

nieuws en inforrnatie uit de regia hlij

ken veelluisteraars te trckken. Van elke 

hondcrd radioluisteraars luistercn cr ge

middcld twintig naar de rcgionalc ra

diostatiom_ Verschillendc station<, zijn 

'marktleider' in hun provincie. De rc

gionalc actualiteiten blijken bijvoor

beeld gerniddcld genomen twee kccr 

zo veelluisteraars tc trckken als de lan

delijke nicuws- en actualiteitenzendcr, 

Radio 1. In de maandcn Januari en fe

bruari van dit jaar lag het rnarktleider

schap - voor het eerst in de geschie

denis van de radio - bij de regionale 

omroepen, en dus buiten Hilversum. 

Hiermee wordt de trend bevestigd dat 

in tijden van schaalvcrgroting en cen 

<,teeds verdcr doorgevoerde internatio

naliscring mensen in toencrncndc mate 

behoefte blijkcn tc hebben aan nieuws 

en informatie uit hun nahijc omgeving. 

Financiering gedecentraliseerd 
In de tijd dat de regionalc ornroepen 

nog onder de vcrantwoordelijkheid van 

de NOS vielcn, werdcn zij gefinancierd 

uit de landclijke omroepmiddelcn In 

het kader van dcccntralisering van 

overheidstakcn bepaalde de Mediawct 

van 1988 cchtcr dat de verantwoordc

lijkheid voor hnanciering van de regio

nale omroepen over rnocst worden 

gedragen aan de provincies. Zodoende 

wcrd in 1989 de provincialc op<,]ag op 

de ornroepbijdrage ingestcld Dat wil 

zeggen, provincies kunnen sindsdien 



hc<.luiten al dan niet zo'n opslag op de 

omrocphijdragc te heHcn. Het jaar 

19WJ i<. voor de regionale omrocpen 

cen huitengewoon cruciaal jaar geblc

ken. larcnlang hadden zij, 

werd daaraan de voorwaarde verhonden 

dat de betreHcnde omroepinstelling een 

ovcreenkomst sluit met de in het ver-

zorging<.gebied opererende uitgevers 

van dag- en/of nieuwsbla

onder rijkwerantwoorde

lijkhcid, een zcer langza-
Het heeft er aile 

den. Uitgevers en omroe-

pen moe ten overeen-

n1e groci doorgcrnaakt 

dankziJ een weifclend 

overheid<.beleid, waarvan 

de prioritcit overduidelijk 

in Hilversum lag. De over

beveling van verantwoor

ckliJkheid naar de pro

schijn van dat 

Hilversum definitief 

gekozen heeft voor 

samenwerking met 

regionale publieke 

<.lemming bereiken over 

de wijze waarop de recla

me gecxploiteerd zal wor

den en hoe de inkomsten 

hieruit zullen worden ver-

deeld. 

De wctgever 

deze regeling 

pluriformiteit 

hecft met 

beoogd de vincie<. re<.ulteerde in een 

cnorme <.troomversnelling 
omroepen. 

van de 

van de regionalc omroep

ontwikkeling Wa<. in 198H nog maar 

60'){, van Nederland met regionale om

roep bedekt lcen percentage dat in 43 

jaar wa<. bereikt), het jaar daarop was 

Nederland voor 1 00% voorzien van re-

gionale omroep. Want aile provincies 

be<;lotcn financiclc verantwoordelijk

heid te acceptcren. 

Ieder hui<.houden in de provincie be

taalt volgem het geldende wettelijkc 

stelsel jaarlijks maximaal tien gulden 

bovenop het reguliere kijk- en luister

geld. In dunbevolkte provincies worden 

de inkomsten uit de provinciale opslag 

door het Rijk aangevuld tot een mini

mum-normbedrag. 

Zijn er - naast de provincialc op<.lag -

nog andere financieringsbronneni Via 

de landelijk publicke omrocp kreeg het 

puhliek al in de jarcn '60 met radio- en 

tclcvisiereclame te maken. Met name 

vanwege de positie van dagbladuitge

vers wa'i het doortrekken van deze ont

wikkeling in de regio jarenlang tahoe. 

Pas in de jaren '90 werd serieus nage

dacht over reclame al'i additionelc fi

nancieringsbron voor regionalc omroep. 

Toen in 1991 reclame wcrd toegestaan, 

kleinschalige per<; zo veel 

mogelijk te beschermen en heeft teven<. 

de mogelijkhcid gebodcn aan de diver

se uitgcvers door middel van participa

tie in de publieke regionale omroep, 

ervaring op te doen met elektronische 

media. De wetgever beoogde hiermee 

bovendien de mogelijkheid te opencn 

voor multimedialc ontwikkeling van de 

uitgevers. 

Deze reclame-regeling was experimen

teel van karakter en staat op het punt te 

worden beeindigd, althan'> wat bctreft 

de verplichte samenwerking tussen pu

blickc omroep en uitgevers. Op grond 

van nieuwe wctgeving zal naast publie

ke ook commercicle regionale omroep 

worden tocgestaan. In dit opzicht volgt 

de regio het landelijk bestel sneller dan 

bij de invoering van reclame via publie

ke omroep hct geval was. Door de mo

gelijkheid van commerciele omroep op 

regionaal niveau - een mogclijkheid 

waarvan uitgevers gebruik kunncn en 

willen maken - zijn publieke regionalc 

omroepen en uitgevers hun verplichte 

samenwerkingsvorm - veclal gemeen

schappelijke vennootschapjes - mo

menteel aan het ontbinden. Tegelijker-
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tijd onderzoeken ze of ze niet vrijwillig 

een strategisch vcrbond zouden kunnen 

sluiten. Daarover verderop mecr. 

De bepalingen waaraan de STFR zich 

client te houden gelden ook voor de re

clamehoodschappen die door regionalc 

omroepen worden uitgezondcn. De 

maximaal toegestane reclamezendtijd 

bedraagt 6,5 procent van de totalc 

zendtijd. Per uur mogen maximaal 

twaalf minuten besteed worden aan re

clame. Programma-onderbrekende re

clame is niet toegestaan. 

Televisie onvermijdelijk 
Regionale omroep is lange tijd syno

niem gewecst met radio. Pas in 1993 is 

op kleine schaal begonnen met rcgio

nale televisie. Distributie van regionale 

televisieprogramma's via de kabel werd 

toen namelijk mogelijk De televisiesta· 

tions mogen (nog) niet gcfinancierd 

worden uit de provinciale opslag op de 

omroepbijdrage. Die is tot nu toe voor 

radio bcstcmd. Door het toestaan van 

rcclame ontstond niettemin voor het 

cerst een financieringsbron voor regio

nale televisie. De reden van regionale 

omroepen om met regionale televisie te 

starten is dat televisie voor vel en de bc

langrijkste nieuws- en informatiebron is 

geworden De telcvisie is de radio in dit 

opzicht voorbij gestredd Voor ccn 

omroepbedrijl dat op nieuws en infor

matie is georienteerd is de stap naar te· 

levisie niet aileen logisch maar zelfs 

noodzakelijk. In de regio bestaan dag

bladen, bestaat de radio, maar uitgere· 

kend niet het medium waar de 

doorsnee burger vooral zijn informatie 

vandaan haalt. 

Radio Oost begon als eerste met het 

maken van televi'>ieprogramma's. De 

cerste twee jaren werd voorzichtig 

geexperimentcerd met slechts een il 

twee uur per week op de kabel. In !994 

toen ook in Friesland en in Zuid 

Holland bcgonncn werd met rcgionalc 

tc levi'>i e-cxperi men ten hegon TV 

Oost op iedere werkdag met een pro

gran1ma n1et nicu\vs en achtcrgronden 

uit de provincie Overijssel Het experi

ment in Zuid Holland duurde slechl'> 

drie maanden. In Friesland, Overijssel 

en sinds 1995 ook in Croningen en 

Drenthe hlcven de tv-stations overeind. 

En met succes. In de betreffcnde pro

vincies trekken de stations tijdens hun 

uitzenduren een aanzienlijk deel van de 

kijkers Dat deze tv-stations het vol

hielden heeft alles te makcn met het 

feit dater een vorm van quasi-publieke 

financiering werd gerealiseerd Op 

commercicle basis kan regionalc telcvi

sie niet gefinancierd worden, zo i'> bij

voorbeeld in OverijS'>el geblekcn. TV 

Oost ging langs de rand van de afgrond 

De redding was een kabelopslag 8ij gc

brek aan een wettelijke mogelijkheid 

om de provincialc opslag te verhogen, 

bereikten betrokkcn omroepen -met uit· 

zondering van Omrop Fryslan · met de 

kabel-exploitant (Edon) overeemtcm

ming over hct he/fen van een kabclop

slag. De combinatie van kabelopslag en 

reclamc-inkomstcn vormt in het noord

oosten de voorlopige tinanciele basis 

waarop de regionalc tv functioneert. 

Ook een grootstcdelijk station als AT5 

in Amsterdam draait op dcze tinancie

ring'>grondslag 

Ieclerc werkdag zenden de stations de 

gehele avond ecn rcgionaal journaal en 

achtergronden op het gehied van sport, 

economic, politick en cultuur uit. Hct 

programma duurt minimaal ecn uur en 

wordt aansluitend op de NOS-journaa]., 

een aantal keren herhaald. 

Publieke omroepalliantie 
Hct overheidsbeleid van de afgelopen 



Jarcn i'> '>terk gericht op samenwerking 

van publickc omroepen, als tcgenwicht 

tcgcn commerciele ontwikkelingen. 

Ouk de samcnwerking tussen publieke 

omrocpniveaus wordt <,terk geslimu

lccrd. De regionalc omroepen zijn 

pleitbczorgcr<, van deze samcnwerking. 

Waar het om lokalc en regionale om

rocpen gaat, is de inzet van die samen

werking vooral om doublures te 

vermijden en eHicient om tc gaan met 

beschikbare middclcn. Het lokalc en 

het regionale niveau zijn vaak duidelijk 

te onderscheiden en vullen elkaar ook 

op omroepgebicd goed aan. Maar soms 

ook zitten grootstedelijke en regionale 

aspiraties elkaar in de weg en dreigt 

concurrentie tussen publieke omroep 

op min of meer dezelfde schaal. Met 

name daar zullcn rcgionale en lokalc 

omroep elkaar moetcn vinden. Dat pro

ccs is hier en daar gaande. 

Staat">ecretaris Nuis wil dit proces be

vordcren door provincies 'omroepplan

nen' te Iaten maken. In zo'n plan zou de 

provincie haar mediabeleid voor het 

hetrokken gebied moeten vastleggen, 

in overlcg met gemeenten. Via het fi
nancicle instrument van de provinciale 

opslag zou het samenwerkingsproces 

extra geprikkeld kunnen worden. 

Veel concreter is de strategische al

liantie tussen landelijke en regionalc 

omruep. Drie jaar geleden richtten 

NOS, Wereldomrocp en ROOS de 

RadioNieuw<,Centrale tRNCI op. Via 

dit in'>tituut wisselcn landelijke omroe

pen, regionalc omroepen en Wereld

omroep dagelijb nieuws uit in de vorm 

van radio-bi1dragen Op deze manier 

kan de landclijkc omroep gebruik ma

ken van ver<,]aggevers in de regio en 

kunnen de regionale omroepen met bc

hulp van NOS-materiaal hun luistcraars 

biJpraten over het landelijke en interna-

tionale nieuws. Via de RNC hecft de 

publieke radio zijn journalistieke krach

tcn gebundeld. 

Een volgende stap in het stategi'>che 

verbund tusscn landelijke en regionalc 

omroep is de introductie van venstcr

programmering in de loop van dit jaar. 

Vensters 
De ontwikkeling van regionale televisie 

via cxperimenten in het noorden en 

oosten van het land, en voural het suc

ccs ervan, was voor de NOS het signaal 

om serieus in te gaan op een ROOS

notitie over vcnsterprogrammeri ng, 

geheten 'Regionale televisie, een uit

daging aan Hilversum' 

Hilvcrsum nam de uitdaging aarzelend 

aan. De aarzeling is te herlciden tot een 

bckend Hilversum<, dilemma, waarmee 

jarcn geleden, toen de regionale radio 

opkwam, uuk geworsteld is. Helpen we 

de rcgionale televisie in hct zadel, met 

het risico dat ze, eenmaal in het zadel, 

cen concurrent wordt? Of Iaten we re

gionalc televisie aan haar lot over, met 

hct ri'>icu dat regiotelcvisie een eigen 

weg, buiten Hilversumse invloed om, 

gaat7 Het hecft er aile schijn van dat 

Hilversum definiticf hedt gekozen 

voor de samcnwerkingsvariant. NOS 

en ROOS prcscntecrden on-

Het is een nog 

-l 

c 
m 

7' 

c 
3:::. 

V1 

-l 

--::; 

c 
0:: 

r 

m 

7' 

0:: 

m 

V1 

-l 

m 

r 

langs een plan tot invoering 

van vensterprogrammering 

up Nederland 2. Volgem dit 

plan wordt op hct landelijke 

net in de vuuravond ruimtc 

gecreeerd voor 13 verschil

lende programma's tegelijkcr

tijd Zodat in iederc pro

vincic een eigen regionaal 

nieuwsprogramma te zien is. 

De NOS investeert in deja

ren 1996 en 1997 circa 80 

onbesliste vraag of 

het regionet in 

Nederland zich via 

kabelkanalen dan 

wei via Nederland 2 

zal ontplooien. 

miljoen in dit project Daarna draagt zij 

50% van de exploitatielasten, circa 36 

I· 
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TV Oost began in september 1993 als eerste met regionale televisie-uitzendingen. 

miljoen per jaar. De andere 50% moet 

uit de provincies komen. Met het oog 

daarop is begin 1996 aan aile provin

cies de vraag voorgelegd of zij voor dit 

project financicle verantwoordelijkhcid 

willen aanvaarden. Het ziet er naar uit 

dat de provincies, althans een grote 

mccrdcrhcid daarvan, positicf rcagccrt. 

De kans is groot dat eind 1996 de 13 

rcgionale omrocpen dagclijksc tclcvi

sicprogramma's (nicuws, achtcrgron

den, service, cultuur) van circa 45 

minuten op het landelijke net zullen 

vcrzorgen. 

Regionaal kabelkanaal 
Volgcns ditzelfdc telcvisicplan van 

NOS en ROOS zullen in diezelfde 13 

regia's daarnaast regionale televisie-ka

nalen ontstaan (in het noord-oosten 

zijn ze era!) waarop regionale omroe

pen extra programma's kunnen verzor

gen en hct venstcrprogramma kunnen 

herhalen. Dit telcvisiekanaal zal ecn 

volledig regionale identiteit hebben en 

Uoto Alieke Schlc111lcll1) 

zal overdag en 's nachts voornamelijk 

bestaan uit tekst-televisie. 

Het is dit kabelkanaal waarvoor zich in 

de regio andere partners aandienen: 

kabelexploitanten en dagbladuitgevers. 

De kahelexploitanten wcnsen zich met 

hun nieuwc diemten regionaal te profi

leren en zien bovendien brood in de 

ontwikkeling van tacilitaire bedrijven 

in de rcgio. Zc zoekcn voor hun facili

tcircn primair klandizic bij regionalc 

televisie en zien mogelijkheden hun 

ambities op hct terrein van soltwarc

ontwikkeling te realiseren in de con

text van een regionaal service-kanaal. 

Regionale omroepen zijn dus min of 

mccr natuurlijke hondgcnoten, tcmccr 

omdat zij een vak beheersen dat kabel

exploitanten niet beheersen, namelijk 

(journalistieke) programma's verzor

gen Kahelexploitanten als de Edon 

(Croningen, Drenthe, Overijssel) en 

de NUON (Ccldcrland, Flcvoland en 

Friesland) zijn a! zakelijkc relatics met 

regionale omroepen aangegaan. 



Duaal regionaal bestel? 
Daarnaast doct zich in de praktijk de 

vraag voor of er rcr regio een dan wei 

twee van dit soort regionale televisie

kanalen gaat ontstaan. Wordt ook het 

rcgionale be.,tel duaa!J 

Alles wi)st erop dat er maar ruimte is 

voor ccn aanbicder Televisic maken i., 

duur en de regionale markten zijn klein. 

Dit gegcvcn dwingt rublicke regionale 

omroepen en dagbladuitgevcrs voort

durend met elkaar in gesprek te blijven 

over samenwerking. Maar op cen even

lucie rubliek-privatc samcnwcrking is 

de ,\lcdiawet niet bcrckend. De wet en 

het staande beleid trekt ecn zo goed a is 

gcslotcn <,trcep tusscn het publiekc en 

het commercielc domcin. De wetge

VJng ten aanz1cn van pu-

ditionele manieren, via publieke-private 

samenwcrkingsconstructies. Op dit mo

ment zijn dergelijkc vormen van pu

bliek-private samenwerking slechts via 

moeizame en wankele modellen te 

construeren. Het kan slechts indien de 

publiekc omroep bij wijze van 'normaal 

economisch handclcn' de productie van 

zijn programma's en/of de acquisitie 

van ziJn reclamc uitbesteedt aan een 

derde, bijvoorbeeld een uitgever. De 

grootstedelijkc omroep AT5 werkt val

gens dit model De lokale, publieke 

omroep van Amsterdam (SAL TO) hedt 

nict meer dan ecn hescheiden kantoor

tje. Hct private bcdrijf AT5 (aandcel

houder Perscombinatie) doet hct werk. 

Het is een model dat de klippen van de 

t\lcdiawet (voorlopig)l omzeilt. Dat is 

echter allerminst een 

bliekc omroep is sterk 

toegcsneden or de lande

lijkc, nict op de rcgionale 

Vrijage van de 
idealc situatie. 

regionale omroepen De wctgever zou mocten 

overwegcn de reginnalc 

publieke omroepcn anders 

te bchandelen dan de lan

delijke publieke omroep. 

Dat cr een verschil is, valt 

af te leidcn uit de oprocp 

van de provinciebcsturen 

situatic. Tocge'>pitst op de 

publiek-privatc samenwer

king i'> de vraag moct de 

rcgio n1et op haar eigen 

meritc'> worden bcoor

decldc Waar de publick

commcrcicle watcrschei-

met en de NOS en 

de uitgevers werd 

door velen als 

dubbelspel ervaren. 

ding op landclitk niveau cen plausibcl 

instrument is om de publickc omrocp 

op het rechte pad te houdcn, zou deze 

waterscheiding op regionaal niveau wei 

cen'> tnt gcvolg kunnc11 hebben dat 

gocde initiaticven mislukkcn. 

De wetgever zou met betrekking tot de 

regionalc televisie vee! meer moctcn 

uitgaan van de functie van publieke 

omrocp, ciaarna moct bezien worden 

door middcl van welke instrumcntcn 

die lunette gegarandccrd kan worden. 

Dat kan op de traditionelc manier, via 

cen rublickc omroeporganisatie, maar 

zou ook moeten kunncn op mindcr tra-

( llV 4% 

aan publiekc regionale omroepen en rc

gionale dagbladuitgevers om elkaar op 

te zocken. lets wat in tcrmen van public

ke omroep-bclcid uit den bozc is, lijkt in 

de rcgio onontkoombaar. Dit Ievert 

spanningcn op. De regionale omroepen 

hcbben dit spanningsveld in de atgelo

pen periodc aan den lijvc ondervondcn. 

Vrijage van de reginnale omroepen met 

en de NOS en de uitgevers wcrd door 

vclen als dubbelspel ervaren. Maar dit 

'dubbclspel' is inherent aan de publicke 

regionale omroep die het televisic-tijd

perk betreedt. Dat ook sommige uitge

vers de relatie regionalc omroep-NOS 

als onderdeel van ccn verachtelijkc dub-
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belstrategie ervaren, zegt iet-; over hun 

intenties. ZiJ Iaten zich net iet<, te vaak 

ontmaskeren als helanghebhenden hiJ 

een vollcdige privatisering van de pu

hlieke omrnep. De publick-private sa

mcnwerking i':. \Vat de rcgionalc on1roep 

betrdt geen tussenstation op weg naar 

de status van commcrcicle omroep. De 

wcttelijke belemmeringen zijn dus niet 

de enige hinderni<,<,en die op weg naar 

privaat-publiekc samenwerking mocten 

worden genomen. 

Regionet? 
Regionale televi'>ie staat nog maar aan 

het begin van cen ontwikkeling De 

nieuwe media en de cnorme groei van 

transportcapaciteit zullen de traditio

nele vormcn van televisie-aanbod in 

nieuwe verhoudingcn plaatsen. De re

gionalc omrocpen schuwen nicuwc pa

den niet. Radio en televisic zijn 

middelcn om journalistiekc bood

schappen te verspreiden. Als er zich 

nieuwe middelcn aandienen, zal de pu

blieke regionale omroep ook daarin ac

tief participeren. Op kortere termijn 

speelt de vraag waar de regionalc tele

visie haar zwaartepunt gaat leggen. 

Voorlopig komt haar belangrijkste tv

produkt via het vemter in de ether. 

l\1aar enige expansie van her aanbod 

zal niet uithlijven. Voorlopig is het tT

gionale kabelkanaal voor dezc extra 

programma'-; het middel. Maar het zou 

ook zo kunnen zijn dat de NOS de re

gio in de verleiding brengt haar expan

sie op Nederland 2 te zoe ken. De 

landeliJke omroep en haar drie nettcn 

zijn onderwcrp van voortdurende dis

cussie. Hct zou strategisch een begrij

pelijk gcbaar zijn als de NOS op 

Nederland 2 de rode Ioper voor de suc

cesvolle regio verder zou uitleggen. 

Het is du-; een nog onbesli-;te vraag of 

het regionct in Nederland zich via ka-

belkanalcn dan wei via Nederland 2 zal 

ontplooien. 

1\ lr·. /l Crocnrndijk is d,rec/curlsccrrtam !'<Itt de 

St,chtint} R ()()S ( Rcqion,dc Cln1roc~ OucrlC!J 

Cll St7111C111P(Tkill_l} J 

1\ltP drs. i\1. Schoorlcnuttcr is helnds!ncdctNrkcr 

Piltt de Stichtillij ROOS 


