
Beste commissieleden,
Namens de collega’s van Weert de Gekste, Weert Magazine en het Zakenblad Weert willen wij jullie kort infomeren 
over de ontstane situatie in het Weerter medialandschap.

Wij als mediabedrijven zijn teleurgesteld in de gang van zaken en de keuze die het college van B&W heeft gemaakt 
inzake ‘Streek TV’. In maart j.l. is er op initiatief van wethouder Geelen een bijeenkomst geweest met onderstaande 
partijen én de Streekomroep. Doelstelling was om te kijken of er een verdere effectieve samenwerking tussen partijen 
haalbaar was. Ondanks een soms grimmige sfeer jegens ons en een verdeeldheid binnen de Streekomroep gaf wethou-
der Geelen aan een bemiddelingspoging te willen ondernemen in een tweede gesprek. Hiervoor heeft de Streekom-
roep zich in een later stadium teruggetrokken.

Tot onze grote verbazing werd enkele weken later door B&W toch besloten het plan van Streekomroep te steunen en 
over gaan tot subsidiëring van hun initiatief. Dit terwijl door de wethouder de intentie gewekt was om te streven naar 
een bredere samenwerking die zou voldoen aan het doel van het amendement.

Het amendement geeft namelijk aan dat lokale mediapartijen een publiek-private samenwerking aan dienen te gaan 
om zo gezamenlijk een wekelijks TV-journaal te realiseren én (en nu komt het) dit uit te zenden via een lokale TV zen-
der. In dit geval moet er te allen tijden gebruik gemaakt worden van het kanaal van Streekomroep Weert die zodoende 
een machtpositie heeft. Partijen die dus niet beschikken over een TV kanaal zijn dus bij voorbaat kansloos bij deze 
inschrijving. De reeds gesubsidieerde partij (Streekomroep dus) die zodoende als enige in aanmerking kan komen voor 
een nieuwe subsidie waar commerciële partijen afvallen.  Deze vorm van honorering valt zodoende onder staatssteun 
wat niet is toegestaan. Passage van Rijksoverheid :De overheid geeft bepaalde bedrijven staatssteun. Bijvoorbeeld sub-
sidies of goedkopere grondprijzen. Staatssteun is een overheidsmaatregel en mag geen invloed hebben op de markt. 
Krijgt een bedrijf staatssteun, maar de concurrenten niet? Dan kan dit leiden tot oneerlijke concurrentie. Daarom is 
staatssteun bijna altijd verboden.

Wij vragen ons af op welke gronden het besluit door B&W is genomen en welke belangen hier een rol speelden. Weert 
de Gekste, Weert Magazine en het Zakenblad hebben in het gesprek met de wethouder duidelijk aangegeven graag 
met de Streekomroep samen te werken. Tevens zijn zij zich bewust van de voorwaarden en regels die de Mediawet 
stelt aan een TV-programma. Zij hebben hun plan ook voorgelegd en laten toetsen door de OLON, (de organisatie voor 
Lokale Omroepen). Een mooie samenwerking zou zodoende in het verschiet liggen.

Tot slot willen wij u nog meegeven, dat wij Weert de Gekste, Weert Magazine en het Zakenblad mediabedrijven zijn, 
maar tevens content-producenten. Vanuit onze bestaande media beschikken wij over veel content dat verwerkt kan 
worden tot een TV-uitzending. Content die de Streekomroep en haar partner de Weert Media Groep niet hebben en 
dus moeten gaan produceren of inkopen. Een belangrijk onderdeel waar een groot gedeelte van de beschikbare bud-
get naar toe zal gaan terwijl ondergetekenden deze onnodige kosten niet hoeven te maken. (we hebben het hier over 
gemeenschapsgelden) Tevens wordt voorbij gegaan aan de professionaliteit en populariteit van onderstaande partijen. 
Al jaren gevestigde namen in het Weerter Medialandschap en dat zonder enige subsidie.

Wij vragen u om in een verder traject rekening te houden met bovenstaande informatie en daar met wijsheid naar te 
handelen. Dank voor u aandacht. 

Namens 
Weert de Gekste: Mark Vialle, Sjoerd van Hoof
Weert Magazine: Desiré Kappert, Herman Litjens
Zakenblad Weert: Bart Maes

Bijlage: schematische weergave van samenwerkingsverbanden


