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Opstap

Niet voor niets draagt dit beleidsplan de naam Samen verder.
Lang geleden, toen orgels nog geen elektrische windvoorziening hadden, maar via met de voeten
bediende blaasbalgen van lucht werden voorzien, gebeurde het volgende.
Een beroemde organist gaf een concert. Buiten zijn zicht, om de hoek, stond een jonge knul zich
in het zweet te werken op de blaasbalgen. Op een gegeven moment stak de jongen zijn hoofd om
de hoek en zei tegen de organist die zich uitleefde op het klavier: ‘We doen het goed, hè, samen?’
De organist verslikte zich bijna en zei nijdig: ‘Hoezo samen?’ De knul verdween weer om de hoek
en even later viel het orgel, middenin een virtuoos loopje, helemaal stil. De organist trok aan de
registers, maar wist zich geen raad. Toen stak de jongen opnieuw zijn hoofd om de hoek en zei
met een grijns: ‘Snap je nou wat ik bedoel met “samen”?’
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Inleiding

Sinds juli 1990 verzorgt Omroep Ede radioprogramma’s voor de inwoners van de gemeente Ede.
Begin deze eeuw zijn daar televisieprogramma’s bijgekomen. In de periode van dertig jaar is de
kwaliteit van de programma’s toegenomen, dankzij de inzet van veel medewerkers en financiële
bijdragen van vooral de gemeente Ede.
Het bestuur van de omroep heeft altijd beseft dat het beter kan en beter moet. Dat kan ook
haast niet anders bij een vrijwilligersorganisatie. Er is altijd te weinig geld en er zijn te weinig
medewerkers om te bereiken wat je wilt bereiken. In vergelijking met de landelijke en provinciale
omroepen beschikt een lokale omroep over heel weinig mensen en middelen. Dat neemt niet
weg dat een grote groep vrijwilligers zich gedurende vele jaren heeft ingezet om het steeds beter
te doen. En daar zijn zij naar eigen besef ook in geslaagd. Goede programma’s zijn hun trots.
Maar programma’s zijn niet alleen producten waar je trots op kunt zijn, het zijn producten voor
de inwoners van Ede. Als de programma’s voor de inwoners niet de moeite waard zijn, worden ze
niet bekeken en beluisterd en daarmee zou de lokale omroep zijn bestaansrecht verliezen.
In de afgelopen beleidsperiode is door factoren buiten de eigen gemeente de noodzaak om het
beter te doen sterk toegenomen. De politiek ziet meer dan voorheen het belang van lokale
omroepen en heeft bepaalde verwachtingen. De NLPO, de landelijke organisatie van en voor
lokale omroepen, heeft beleid ontwikkeld dat tot sterkere omroepen moet leiden. Men heeft
Nederland verdeeld in circa tachtig streken en binnen die streken moeten lokale roepen gaan
samenwerken (of eventueel fuseren) zonder hun lokale verankering te verliezen. Die
samenwerking moet tot kwaliteitsverbetering leiden.
Het bestuur van Omroep Ede heeft in de afgelopen beleidsperiode al heel wat stappen gezet om
tot samenwerking in de streek Foodvalley/zuidelijke Gelderse Vallei te komen. In de komende
jaren moet duidelijk worden wat de samenwerking oplevert voor de inwoners. Dat kan niet
zonder extra middelen. De NLPO pleit dan ook in Den Haag voor extra middelen per streek. Voor
alle streken samen gaat het om ongeveer 30 miljoen euro per jaar.
In het volgende hoofdstuk van dit beleidsplan wordt eerst de situatie in 2020 geschetst. Daarna
komen in hoofdstuk 4 de belangrijkste aspecten van het beleid in de komende periode aan de
orde. Hoofdstuk 5 gaat over de financiën en het plan wordt afgesloten met een kort hoofdstuk
waarin woorden van vertrouwen en waardering staan.
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De situatie in 2020

Omroep Ede heeft sinds 1989 de officiële vergunning om uit te zenden in het gebied van de
gemeente Ede. De (omroep)streek waartoe Ede behoort, is de Foodvalley/zuidelijke Gelderse
Vallei. Daartoe behoren ook de gemeenten Wageningen, Rhenen, Veenendaal, Renswoude,
Scherpenzeel en Woudenberg. De vier laatstgenoemde gemeenten hebben samen één lokale
omroep en radiozender (Midland FM), officieel uitgaande van de Stichting Lokale Omroep
Midden-Nederland (afgekort SLOMN). Rhenen had al jarenlang geen lokale omroep, maar vanuit
Omroep Ede en samenwerkingsverband RMC Vallei is daar nu een omroep opgericht die in 2020
de officiële vergunning heeft gekregen. Wageningen heeft een eigen lokale omroep: RTV
Rijnstreek.
Het staat voor de genoemde omroepen vast dat samenwerking in streekverband niet betekent
dat de afzonderlijke omroepen worden opgeheven om op te gaan in een streekomroep.
Integendeel. Het is van belang voor de lokale verankering dat de afzonderlijke omroepen blijven
bestaan. De samenwerking krijgt organisatorisch vorm in het Regionaal Mediacentrum Vallei
(RMC Vallei). Het doel is dat alle lokale omroepen van de regio daar in samenwerken en
vertegenwoordigd zijn in het RMC-bestuur. Dat geldt nu nog niet voor RTV Rijnstreek. Inmiddels
is er al wel een personele unie tussen Omroep Ede, RMC Vallei en Omroep Rhenen. Een
personele unie maakt het mogelijk om een duidelijk beleid uit te voeren, zonder de specifieke
wensen per omroep en de band met de bevolking uit het oog te verliezen.
Omroep Ede en SLOMN hebben de afgelopen jaren een begin gemaakt met samenwerking.
Daartoe is in mei 2019 een aantal werkafspraken vastgelegd. Beide organisaties hebben in hun
bestuur twee leden van het andere bestuur opgenomen. Belangrijke doelen op de korte termijn
zijn verbetering van de nieuwsvoorziening waarvoor beide omroepen budget vrijgemaakt
hebben en verbreding van het tv-kanaal van Omroep Ede naar het zendgebied van Midland; het
kanaal is hiervoor omgedoopt tot XON. Voor het gezamenlijke online-nieuwskanaal XON.nu kan
gebruik gemaakt worden van de technische backbone Local Grid van Omroep Gelderland. Met
Omroep Gelderland vindt ook redactionele uitwisseling plaats.
Technische mensen van Omroep Ede werken al enige tijd aan een grootschalige vernieuwing van
de technische voorzieningen. Mede mogelijk gemaakt door een donatie van apparatuur van
prima kwaliteit. De technische ruimte heeft een ware metamorfose ondergaan.
De grote spreekcel wordt verbouwd tot een tweede radiostudio, waarvan ook Omroep
Gelderland in noodgevallen gebruik kan maken. De tv-studio is inmiddels ook in gebruik
genomen voor extra programma’s in coronatijd.
Omroep Ede heeft een reeks vrijwilligers die al heel veel jaren meedraaien. Dat zorgt voor
stabiliteit en continuïteit. Tegelijk moet gezegd worden dat meer (jonge) vrijwilligers nodig zijn
voor de techniek en het maken van programma’s. En voor de nieuwsvoorziening online en op tv
zijn er enkele betaalde krachten aan de slag. Daarnaast is Omroep Ede een door de Sbb erkend
stagebedrijf.
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De komende jaren

4.1

Nieuwsfunctie

In 2021 moeten de plannen voor de verbetering van de nieuwsvoorziening bij zowel Omroep Ede
als SLOMN gerealiseerd zijn. Er is extra geld van SLOMN voor een betaalde medewerker die
nieuwsitems maakt voor het SLOMN- uitzendgebied.
De radiozenders (EDE FM en Midland FM) en de omroepsites blijven gescheiden, maar er is
daarnaast slechts één tv-kanaal (XON) en één online-nieuwskanaal (XON.nu) voor de twee
gebieden, en vervolgens de hele streek.. Het bestuur streeft ernaar dat via XON ook de
gemeenten Rhenen vanaf (2021) en Wageningen (uiterlijk in 2022) bediend gaan worden. Met de
omroep van Wageningen is het bestuur in gesprek geweest. Ook is er een separate aanvraag
gedaan voor Wageningen door de nieuw-opgerichte stichting Wageningen Media. Dit is opnieuw bestuurlijk gezien - een personele unie met onder andere Omroep Ede. Doel is om de omroep
van Wageningen volledig mee te laten doen met RMC Vallei. Dat kan via RTV Rijnstreek of via
Wageningen Media.
Vanuit de politiek, ook in Ede, wordt verwacht dat de lokale omroep bijdraagt aan de democratie
op lokaal niveau. Als dat leidt tot extra geld van Den Haag voor lokale omroepen, zal er meer
ruimte gemaakt worden voor het volgen van de lokale politiek.

4.2

Televisie

Omroep Ede was met EDE TV tot nu toe de enige lokale omroep in de regio die tv-programma’s
maakte, afgezien van enkele programma’s (maar geen nieuwsitems) bij RTV Rijnstreek. Via XON
kan er binnenkort ook uitgezonden worden in het zendgebied van SLOMN, en vanaf 2021 in
Rhenen (mits de gemeentelijke bekostiging het daar toelaat). Het bestuur wil meer (Edese)
programma’s laten maken voor televisie. Het huidige aanbod is te beperkt. Dat vraagt om
investeringen en extra menskracht.
De omroep wil ook meer aandacht laten besteden aan lokale evenementen. Daar ontbrak het de
laatste jaren niet aan (Heideweek, dodenherdenking) maar er was te weinig continuïteit om te
kunnen zeggen dat mensen thuis dankzij de lokale omroep kunnen meemaken wat er in de
gemeente gebeurt.
De coronacrisis heeft ertoe geleid dat er meer vragen op Omroep Ede afkomen om dingen te
registreren die voorheen voor een live-publiek werden gedaan. Vooral tv staat daarbij in de
belangstelling. Omroep Ede heeft in 2020 met geld uit het noodfonds voor lokale media van het
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek materiaal aangeschaft om thuiswerk door (tv)medewerkers mogelijk te maken en (samen met SLOMN) meercamera-beeldregistraties op
locatie te kunnen maken. De crisis is nog niet voorbij en dat biedt kansen voor Omroep Ede om
het publiek te voorzien van meer nieuws en extra aanbod op het gebied van ontspanning.

4.3

Communicatie

Eens in de twee jaar laat het bestuur onderzoek doen naar de bekendheid en waardering van
Omroep Ede. Uit het laatste onderzoek, gehouden in 2019, blijkt dat het bereik van de lokale
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omroep nog verder kan groeien. Het zijn vooral middelbare en oudere mensen die kijken en
luisteren. Kortweg: inwoners die zich in onze gemeente hebben gesetteld. Jongeren maken
vooral gebruik van sociale media en luisteren weinig naar de radio.
Het bestuur wil meer aan PR doen door via andere media de aandacht te vestigen op wat
Omroep Ede zelf en via XON doet. Ook wil het bestuur een groter aantal mensen bereiken door
meer tv-programma’s uit te zenden. Daarnaast wordt de inzet van sociale media voor de
verspreiding van tv- en radio-items steeds belangrijker.
Omdat via XON mensen in de hele regio Foodvalley bereikt kunnen worden, wordt Omroep Ede
(samen met XON) mogelijk interessanter voor het bedrijfsleven. Het bestuur hoopt daardoor
meer betaalde reclameopdrachten binnen te halen.

4.4

Pbo

Een lokale omroep wordt kritisch begeleid door een programmabeleid bepalend orgaan (pbo).
Dat orgaan moet voldoende representatief zijn voor de bevolking. Omroep Ede beschikt over een
goed functionerend pbo dat vier keer per jaar bijeenkomt.
Een gevaar voor een pbo is dat de samenstelling eenzijdig is of te weinig leden heeft doordat
leden zich onverwacht terugtrekken of als er geen vervangers zijn te vinden. Daarom is het
bestuur er alert op dat tijdig bekend is wanneer iemand terugtreedt en er een opvolger is vóór
diens feitelijke vertrek. Gelukkig is de samenstelling anno 2020 breed en stabiel.

4.5

Huisvesting

Omroep Ede is (evenals enkele andere organisaties) onderhuurder van het cultureel centrum
Cultura in het winkelhart van Ede. Cultura huurt het pand Molenstraat 45 op haar beurt van de
afdeling Vastgoed van de gemeente Ede en is beheerder van het gehele complex. De relatie van
de omroep met Cultura is goed.
Het leek er even op dat Cultura zou moeten verhuizen, maar daar is inmiddels geen sprake meer
van. Omroep Ede is daar tevreden over, omdat de omroep in 2014 naar Cultura is verhuisd en
het huidige onderkomen prima voldoet, waarbij er nog mogelijkheden zijn om qua bezetting
door te groeien.
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Financiën

Stichting Omroep Ede is financieel gezond, mede dankzij de ruimhartige ondersteuning van de
gemeente Ede. Het gemeentebestuur staat positief tegenover de eigen lokale omroep, het staat
open voor onze wensen en het bemoeit zich - zoals ook wettelijk is bepaald - niet met de inhoud
van de programma’s.
Omroep Ede voert als sinds haar oprichting in 1988 een voorzichtig financieel beleid en vermijdt
schulden en leningen. Dat beleid zal worden voortgezet. De plannen voor uitbreiding en
vernieuwing vragen echter wel om extra budget. Het bestuur hoopt dat door de invoering van
XON er betere mogelijkheden komen voor betaalde reclame. Ook denkt het bestuur aan
sponsoring door het bedrijfsleven van specifieke programma’s.
Het is nog onduidelijk in hoeverre de landelijke overheid bereid is structureel geld vrij te maken
om de lokale omroepen in ons land meer armslag te geven. Wel heeft de minister geld voor
lokale omroepen beschikbaar gesteld opdat de omroepen in de tijd van de coronacrisis konden
blijven functioneren. Ook Omroep Ede heeft daarvan geprofiteerd, zoals hierboven gemeld. Maar
structureel zijn deze bedragen niet. In de volgende regeerperiode (na de Tweede
Kamerverkiezingen van 2021) moet duidelijk worden of de financiële ondersteuning en de
organisatie daarvan verbeteren of gelijk blijven.
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Tot slot

Het bestuur van Omroep Ede heeft er vertrouwen in dat door dit plan, in combinatie met de
inspanningen van de betaalde krachten en de vele vrijwilligers, de omroep er in de komende
periode in zal slagen om tot verdere verbetering van het aanbod te komen. Dat betekent dat er
vraaggericht wordt gewerkt: voorop staat niet wat de medewerkers zelf aantrekkelijk vinden,
maar wat de samenleving waardeert en nodig heeft. Alleen zo blijft er draagvlak voor de omroep.
Omroep Ede wil - ook via de samenwerking in streekverband - midden in de samenleving staan,
kritisch zo nodig, maar altijd betrokken. Als dat herkend wordt, zullen er voldoende
mogelijkheden zijn om te kunnen voortbestaan.
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Bijlage: Werkafspraken OE-SLOMN 14 mei 2019
1. Omroep Ede (OE) en SLOMN hebben een gezamenlijk doel: het zorgen voor Lokaal Toereikend
Media-Aanbod (LTMA) in de gemeenten waarvoor ze uitzenden. Ze zijn ervan overtuigd dat ze
daarvoor elkaar nodig hebben en willen bij hun samenwerking alle partijen betrekken die een rol
spelen in het media-aanbod binnen de streek Foodvalley, m.n. RTV Rijnstreek (Wageningen) en
de nog op te richten lokale omroep Rhenen.
2. OE en SLOMN brengen budgetten in voor nieuwsgaring en stellen daarmee een betaalde
professional aan die verantwoordelijk is voor dagelijks nieuws uit de verzorgingsgebieden van
beide omroepen. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van de aandacht voor wat
er gebeurt in de verschillende gemeenten.
3. Ter ondersteuning van de gezamenlijke nieuwsredacteur streeft SLOMN naar een netwerk van
personen die kunnen fungeren als nieuwsbron voor de verschillende gemeenten en sectoren in
het verzorgingsgebied van SLOMN.
4. Het tv-kanaal van OE wordt verbreed naar het verzorgingsgebied van SLOMN. Het kanaal krijgt
een andere naam. De inhoud is afkomstig uit beide verzorgingsgebieden. Een deel van het door
SLOMN ingebrachte budget (zie 2 hiervoor) wordt gebruikt voor het maken van items die relevant
zijn voor kijkers in het verzorgingsgebied van SLOMN.
5. OE en SLOMN beginnen z.s.m. met het opzetten van een gezamenlijk sportprogramma voor
beide verzorgingsgebieden. Beide omroepen onderzoeken welke programma’s van de andere
omroep zij kunnen uitzenden voor hun verzorgingsgebied. Aangezien SLOMN ook programma’s
gemaakt door Stilok uitzendt en Stilok eigenaar is van deze programma’s benadert OE Stilok voor
het eventueel overnemen van Stilok-programma’s.
6. SLOMN draagt twee leden van zijn bestuur voor als lid van het bestuur van OE; omgekeerd
draagt OE twee leden van zijn bestuur voor als lid va het bestuur van SLOMN. Met ingang van 22
mei 2019 zullen als proef de twee voorgedragen bestuurders van OE twee
bestuursvergaderingen van SLOMN bijwonen als potentieel bestuurslid van SLOMN. Omgekeerd
zullen de twee voorgedragen bestuurders van SLOMN twee vergaderingen van OE bijwonen als
potentieel bestuurslid van OE. Na die twee maal twee vergaderingen wordt geëvalueerd of deze
constructie een stimulans inhoudt voor de samenwerking en de bevordering van het wederzijds
vertrouwen en zal de benoeming kunnen plaatsvinden.
7. De lokale omroepen in de streek Foodvalley werken samen in de ten behoeve van de
streeksamenwerking door OE opgerichte stichting Regionaal Mediacentrum Vallei. Aangezien het
bestuur van OE een personele unie is met het bestuur van RMC Vallei, zijn de twee door SLOMN
voorgedragen bestuurders voor OE ook kandidaat-bestuurslid voor RMC Vallei.
8. De programmaleiding van beide omroepen blijft verantwoordelijk voor de uitzendingen van de
eigen omroep. Er is regelmatig werkoverleg tussen de hoofden techniek en de programmaleiders
van beide omroepen, m.n. over het op gang brengen van tv en het sportprogramma, alsmede de
uitwisseling van programma’s. Rien Janssens wordt toegevoegd aan de redactieraad van SLOMN
als coördinator Tv en sociale media. Voorzitter van de redactieraad en tevens coördinator Radio
is André Kennis. Rien wordt tevens toegevoegd aan het team Techniek van SLOMN waarvan Gert
van de Haar hoofd is.
9. Bovenstaande werkafspraken zijn goedgekeurd door de besturen van OE en SLOMN.
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