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Geacht bestuur,
Met mijn brief van 22 december 2016 (kenmerk 2016.01656) hebt u het advies van de Change Board
aan de NLPO ontvangen inzake de streekindeling lokale omroep. Dit advies was nog niet voorzien van
de door de Change Board daaraan ten grondslag gelegde onderbouwing. Thans ontvangt u die
onderbouwing, bestaande uit een algemeen deel en een streeksgewijs deel, zoals deze door de
Change Board is vastgesteld in de vergadering van 23 januari 2017. Kortheidshalve verwijs ik naar de
inhoud daarvan.
Na het lezen van de uitgebreide motivering van het advies en de mondelinge toelichting daarop van
de Change Board ben ik van plan om op korte termijn de voorgestelde streekindeling vast te stellen.
Ik benadruk dat de Change Board bij de advisering rekening heeft gehouden met de reacties van de
lokale omroepen, met name met hun wijzigingsvoorstellen, en met de zienswijzen van de
gemeentebesturen op het oorspronkelijke voorstel streekindeling van de NLPO van juni 2016. Hierbij
merkt de Change Board op dat de wijzigingsvoorstellen van de lokale omroepen door de
gemeentebesturen zijn betrokken bij hun zienswijzen. Uiteraard heeft de Change Board in situaties
waarbij de reacties uit elkaar liepen de knoop moeten doorhakken. De geadviseerde indeling kan
derhalve afwijken van de gewenste indeling. In dit verband verzoek ik u de indeling en de
onderbouwing kritisch te bekijken en in voorkomende gevallen uw op- en/of aanmerkingen op het
bijgevoegde formulier (bijlage 1) aan te geven en aan mij te doen toekomen. Ook worden wij graag
van uw bereidheid om bij de streekvorming met de onderhavige streekindeling rekening te houden
door middel van dit formulier op de hoogte gesteld. Het ingevulde formulier zien wij graag op korte
termijn, in ieder geval voor 10 februari 2017, tegemoet. Wij verzoeken u het ingevulde formulier te
sturen aan dirk.oudenaarden@stichtingnlpo.nl
Het advies van de Change Board geeft een langetermijnvisie op de indeling van Nederland in 77
streken. De Change Board heeft zich bij het advies laten leiden door een aantal vooraf vastgestelde
criteria. Met betrekking tot het criterium schaalgrootte is door de Change Board in een specifiek
aantal gevallen een uitzondering gemaakt. Het gaat dan met name om relatief kleine streken met
een uitgesproken eigen identiteit zoals de Waddeneilanden en de Zeeuwse eilanden.
Na ontvangst van het nog niet gemotiveerde advies in december 2016 hebben een aantal omroepen
en gemeenten zich met kritische opmerkingen over de streekindeling gemeld bij de NLPO. De meeste
opmerkingen hebben betrekking op het (ontbreken van) een samenwerkingsperspectief en niet
zozeer op de samenstelling van de streek. In de enkele gevallen waar dit wel het geval is zal ik
partijen op korte termijn uitnodigen voor een gesprek om tot een voor alle partijen aanvaardbare
oplossing te komen.

In de praktijk zal de echte uitdaging liggen in het organiseren en bewerkstelligen van een
daadwerkelijke samenwerking binnen de vastgestelde nieuwe streken. Omdat geen streek hetzelfde
is, voor wat betreft inwonersaantallen, aantal huishoudens, oppervlakte en economische activiteit,
kan de vorm van de samenwerking en de weg er naar toe per streek aanzienlijk verschillen. Wij gaan
graag in overleg met alle betrokkenen om te vernemen hoe de NLPO het proces per streek het best
kan ondersteunen (procesmanagement, servicedesk, publiceren ervaringen bij ander omroepen).
Daarbij kan ook de mogelijkheid van meerdere edities en themakanalen per streek nader worden
onderzocht evenals de intensievere samenwerking met de regionale omroep.
Het doet mij voorts genoegen te constateren dat in een aantal streken de samenwerking al eerder
voortvarend is opgepakt. De NLPO zal zich inzetten om de kennis en ervaring die hier is opgedaan
met alle omroepen en gemeenten te delen.
In het kader van de professionalisering van de sector is het thans belangrijk om te komen tot
concrete stappen. Het is voor lokale omroepen niet eenvoudig om in een continu veranderend
medialandschap te voldoen aan alle eisen die diverse partijen aan hen stellen. De vorming van
streekomroepen is de weg om een Lokaal Toereikend Media-aanbod te kunnen bieden. Het koppelen
van kennis, mensen en budgetten creëert mogelijkheden die niet ontstaan als de sector versnipperd
blijft. Streekomroepen bieden een betere aansluiting op het leefgebied van de burger, maken een
efficiëntere inzet van middelen mogelijk en bieden meer mogelijkheden tot additionele inkomsten.
Naast de streekvorming heeft de NLPO meer stappen gezet, zoals het uitrollen van de e-learning
Basis journalistiek, het verder professionaliseren van de technische infrastructuur en het ontwikkelen
van een keurmerk. Voorts onderzoekt de NLPO momenteel de mogelijkheden van nauwere
samenwerking met de regionale en de landelijke omroepen en met de STER.
Via deze weg wil ik nogmaals de leden van de Change Board bedanken voor hun inzet evenals de
lokale omroepen en gemeenten die het afgelopen half jaar hun betrokkenheid hebben getoond voor
het streekvormingsproces.
Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Bernard Kobes

Bijlage 1: Formulier bereidheid medewerking vorming streekomroep
Bijlage 2: Adviezen Change Board aan NLPO betreffende streekindeling lokale omroep (vastgesteld in
de vergadering van 23 januari 2017)
Bijlage 3: Procedure en werkwijze Change Board
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Bijlage 1: Formulier bereidheid medewerking vorming streekomroep

Afzender: ………………………………………………………………………………………………….… (naam lokale omroep)
0 het bestuur van de lokale omroep is bereid bij de vorming van een streekomroep met de NLPOstreekindeling rekening te houden;
0 het bestuur van de lokale omroep is, gezien het advies en de onderbouwing daarvan, bereid bij de
vorming van een streekomroep met de NLPO-streekindeling rekening te houden, hoewel het niet zijn
keuze is;
0 het bestuur van de lokale omroep is niet bereid bij de vorming van een streekomroep met de
NLPO-streekindeling rekening te houden, omdat
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Het ingevulde formulier zien wij graag op korte termijn, in ieder geval voor 10 februari 2017,
tegemoet.
Wij verzoeken u het ingevulde formulier te sturen aan dirk.oudenaarden@stichtingnlpo.nl.
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Bijlage 2: Adviezen Change Board aan NLPO betreffende streekindeling lokale omroep (vastgesteld
in de vergadering van 23 januari 2017)
Inleiding
De Change Board heeft het advies onderverdeeld in een algemeen deel, een advies vervolgstappen
en een streeksgewijs deel. De procedure en de werkwijze van de Change Board is opgenomen in de
aangehechte bijlage.
Advies algemeen
Bij de advisering over de streekindeling van de lokale omroep heeft de Change Board als
uitgangspunt genomen en heeft zich laten leiden niet alleen door hetgeen daarover is opgenomen in
het Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen 2015-2018 (VNG/OLON/NLPO), maar ook
door hetgeen daarover is opgenomen in het NLPO Strategisch Plan (mei 2016), de Werkwijze Change
Board en de VNG-ledenbrief van 12 juli 2016. Daarnaast, en niet in de laatste plaats, heeft de Change
Board bij de advisering rekening gehouden met de voorgenomen gemeentelijke herindelingen.
Immers, een gemeentelijke herindeling leidt tot de schaalvergroting die voor de lokale omroep van
belang wordt geacht en is een indicatie voor de samenstelling van de streek in de hierna bedoelde zin
als natuurlijke habitat.
De procedure en de werkwijze van de Change Board is opgenomen in de bijlage 3.
Vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen 2015-2018
Dit convenant heeft als kerndoel het “lokaal toereikend media-aanbod”, als minimaal kwalitatief
niveau van het media-aanbod van de lokale omroepen, nader vast te leggen. De vorming van
streekomroepen, het derhalve vergroten van het verzorgingsgebied, is voor de lokale omroepsector
hierbij het leidende principe.
Het productaanbod (de programma-inhoud/de content) moet op grond van het convenant onder
meer aan de voorwaarde voldoen dat het gericht is op de natuurlijke habitat (standplaats,
leefgebied, leefomgeving) van de burger. Dit is het gebied waarin hij/zij woont, leeft, werkt,
dagelijkse of niet-dagelijkse inkopen doet, uitgaat, sport, voortgezet onderwijs volgt e.d. Het gaat
derhalve om een streek of centrumstad met een eigen geografische, economische en sociaalculturele identiteit, die veelal gemeentegrens overstijgend is.
De samenhang tussen het vergroten van het verzorgingsgebied van de lokale omroep en de
voorwaarde dat het productaanbod gericht moet zijn op de natuurlijke habitat van degenen die
kennis nemen van dat productaanbod, leidt ertoe dat bij de bepaling van de omvang en de
(gemeentelijke) samenstelling van een streek het van belang is deze zorgvuldig te omschrijven door
middel van criteria waaraan kan worden getoetst of er sprake is van een streek.
NLPO Strategisch Plan (mei 2016)
Naast de omschrijving van natuurlijke habitat in het Vernieuwingsconvenant is in het NLPO
Strategisch Plan (mei 2016) opgenomen dat onder “lokaal toereikend media-aanbod” wordt verstaan
aanbod dat
-

gericht is op de omgeving waarin mensen wonen, werken, sporten, naar school gaan,
uitgaan, winkelen en gebruik maken van publieke voorzieningen en
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-

bestemd is voor een streek met een eigen geografische, economische en sociaal-culturele
identiteit of enige mate van samenhang; dit gebied kan de gemeentegrenzen overschrijden.

Werkwijze Change Board
In de Werkwijze Change Board (vastgesteld in de Change Board-vergadering van 26 mei 2016) is met
betrekking tot de inhoud van het door de Change Board uit te brengen advies aan de NLPO-directie
in artikel 9, tweede lid, opgenomen dat de Change Board bij het opstellen van het advies rekening
houdt met:
a. bestaande en voorgenomen bestuurlijke samenwerkingsstructuren in de betrokken
streken/regio’s;
b. de geografische, economische en sociaal-culturele identiteit van de betrokken
streken/regio’s;
c. de financiële haalbaarheid van de voorgestelde wijziging van de streekindeling/regioindeling;
d. de zienswijze van de betrokken lokale omroepen en de betrokken gemeenten.
e. bestaande samenwerkingsverbanden/fusies van de lokale omroepen in de betrokken
streken/regio’s.
VNG-ledenbrief 12 juli 2016
In de VNG-ledenbrief van 12 juli 2016 (Lbr. 16/059) memoreert de VNG dat haar leden, de
gemeentebesturen, van de NLPO het voorstel voor de streekvorming in hun gebied hebben
ontvangen met het verzoek daarop te reageren. Het gaat er daarbij om, aldus de VNG, dat een
gemeentebestuur onafhankelijk naar het voorstel kijkt met een politiek-bestuurlijke invalshoek: is de
beoogde streek herkenbaar, sluit deze aan op samenwerkingsgebieden die de gemeente op andere
beleidsterreinen heeft en/of sluit deze aan bij toekomstige ontwikkelingen?
Advies vervolgstappen
Naast dit advies over de streekindeling acht de Change Board het op zijn plaats en neemt de vrijheid
om de NLPO ook te adviseren over de te nemen vervolgstappen na ontvangst van het advies.
De Change Board adviseert de NLPO om zo mogelijk direct na ontvangst van de adviezen van de
Change Board de streekindeling vast te stellen en deze aan de lokale omroepen en
gemeentebesturen te presenteren. Tegelijkertijd, dan wel op korte termijn daarna, verdient het
aanbeveling om waar nodig per streek een bijeenkomst voor de lokale omroepen en gemeenten te
organiseren waarop de NLPO de streekindeling toelicht, en de NLPO aangeeft wat zij van de lokale
omroepen verwacht en wat de NLPO in dat verband te bieden heeft.
Advies streeksgewijs
Streek 1 (Noordoost-Groningen), streek 3 (Midden-Groningen) en streek 5 (Veenkoloniën)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Eemsmond, Appingedam, Delfzijl, Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer, Stadskanaal, Bedum,
Loppersum, Slochteren, Ten Boer, Veendam, Oldambt, Haren, Bellingwedde, Pekela en Vlagtwedde.
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Wijzigingsvoorstellen
Veenkoloniën: Stadskanaal, Veendam en Borger-Odoorn;
Oost-Groningen 2: Eemsmond, Appingedam, Delfzijl, Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer, Bedum,
Loppersum, Slochteren, Ten Boer, Oldambt, Haren, Bellingwedde, Pekela en Vlagtwedde;
Oost-Groningen 3a: Eemsmond, Appingedam, Delfzijl, Oldambt, Bellingwedde, Pekela en Vlagtwedde;
Oost-Groningen 3b: Eemsmond, Appingedam, Delfzijl, Oldambt, Bellingwedde, Pekela, Vlagtwedde,
De Marne en Winsum;
Midden-Groningen: Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren;
Agglomeratieomroep Midden Groningen: Bedum, Winsum, De Marne, Eemsmond, Loppersum,
Delfzijl en Appingedam; dit voorstel is niet om een zienswijze voorgelegd aan de betrokken
gemeentebesturen.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Eemsmond (geen lokale omroep actief) en Bedum ondersteunen de
indeling van streek 1: Noordoost-Groningen, evenwel zonder Oldambt.
Het gemeentebestuur van Eemsmond geeft daarenboven aan dat het door hem voorgestelde
alternatief, dus zonder Oldambt, draagvlak vindt bij de naburige gemeenten. De gemeentebesturen
van Delfzijl en Appingedam daarentegen ondersteunen het oorspronkelijke NLPO-voorstel en het
gemeentebestuur van Loppersum vindt het, in verband met een toekomstige herindeling, te vroeg
om een standpunt in te nemen. Overigens streeft Gedeputeerde Staten van Groningen naar een
herindeling waarbij, met uitzondering van Oldambt, de gemeenten uit streek 1 zijn betrokken.
De gemeenten Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren vormen met ingang van 01-012018 tezamen de nieuwe gemeente Midden-Groningen. De besturen van deze gemeenten geven de
voorkeur aan deze, de huidige 3 gemeenten omvattende, streekindeling. De respectievelijke lokale
omroepen ondersteunen deze indeling. Het gemeentebestuur van Haren wenst zich hierbij aan te
sluiten, hoewel er sprake is van een gemeentelijke herindeling met Groningen.
De gemeentebesturen van Veendam, Stadskanaal en Borger-Odoorn vormen naar eigen zeggen
tezamen de Veenkoloniën. De respectievelijke lokale omroepen ondersteunen deze indeling.
Algemeen wordt aangenomen dat de gemeente Pekela en (een deel van) de gemeente Vlagtwedde
ook tot de Veenkoloniën worden gerekend. Hierbij zij aangetekend dat Bellingwedde en Vlagtwedde
met ingang van 1 januari 2018 de gemeente Westerwolde vormen. Gedeputeerde Staten hadden
Stadskanaal, Pekela en Veendam ook bij deze herindeling willen betrekken.
Het gemeentebestuur van Ten Boer voorziet een gemeentelijke herindeling met Groningen en
opteert voor indeling in streek 4: Groningen Stad, de gemeentebesturen van Bellingwedde, Oldambt
en Pekela stemmen in met het NLPO-voorstel en burgemeester en wethouders van Vlagtwedde
hebben in hun vergadering van 13 oktober 2016 kennis genomen van het NLPO-voorstel.
Reacties besturen lokale omroepen
De gemeenten Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren vormen met ingang van 01-012018 tezamen de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Zoals gezegd geven de besturen van de
respectievelijke lokale omroepen de voorkeur aan deze, de huidige 3 gemeenten omvattende,

Blad 6

streekindeling. De lokale omroep van Haren staat in dubio: samenwerken met de lokale omroep van
de nieuwe gemeente Midden-Groningen of gevolg geven aan de samenvoeging met Groningen. Het
initiatief streekomroep “Groningen 1” dat de gemeenten Bellingwedde, Pekela, Oldambt,
Hoogezand-Sappemeer, Delfzijl, Eemsmond en Appingedam omvat, houdt geen dan wel
onvoldoende rekening met de op handen zijnde gemeentelijke herindelingen. De lokale omroepen
van Stadskanaal, Veendam en Borger-Odoorn stellen nog voor een streek in te richten tezamen met
Pekela, Aa en Hunze en de nieuwe gemeente Midden-Groningen.
Advies
Het wijzigingsvoorstel van de Agglomeratieomroep Midden Groningen, dat zoals gezegd niet om een
zienswijze is voorgelegd aan de betrokken gemeentebesturen, komt overeen met de samenstelling
van streek 1, met uitzondering van Oldambt. Met ingang van 1 januari 2018 vormen HoogezandSappemeer, Slochteren en Menterwolde de gemeente Midden-Groningen en de gemeenten
Bellingwedde en Vlagtwedde de gemeente Westerwolde. Voorts heeft De Change Board ervan
kennis genomen dat een gemeentelijke herindeling op handen is (per 1 januari 2019) met aan de ene
kant Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum (nieuwe gemeente Hogeland) en aan de andere kant
Loppersum, Appingedam en Delfzijl.
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, rekening houdend met de diverse en uiteenlopende wijzigingsvoorstellen en de op
handen zijnde dan wel voorgenomen gemeentelijke herindelingen, adviseert de Change Board de
samenstelling van de volgende streken aldus vast te stellen:
Streek 1: Noordoost-Groningen (135.500 inw.): Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl,
Eemsmond, Loppersum, Oldambt en Winsum.
Streek 3: Midden-Groningen (62.000 inw.): Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.
Streek 5: Veenkoloniën (123.000 inw.): Veendam, Stadskanaal, Borger-Odoorn, Pekela, Vlagtwedde
en Bellingwedde.
Streek 2 (Westerkwartier)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
De Marne, Leek, Winsum, Zuidhorn, Grootegast, Marum.
Wijzigingsvoorstel
West Groningen: Zuidhorn, Grootegast, Marum en Leek.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeenten Zuidhorn, Grootegast, Marum en Leek vormen met ingang van 1 januari 2019
tezamen de nieuwe gemeente Westerkwartier. De besturen van deze gemeenten geven de voorkeur
aan de streekindeling die deze vier gemeente omvat. De gemeentebesturen van De Marne en
Winsum daarentegen zoeken aansluiting bij de gemeenten Eemsmond, Bedum, Delfzijl, Loppersum
en Appingedam die tezamen streek 1: Noordoost-Groningen vormen. De gemeentebesturen van
Eemsmond en Bedum ondersteunen deze streekindeling. Hierbij dient te worden bedacht dat deze
gemeenten, als het aan Gedeputeerde Staten van Groningen ligt, in de toekomst betrokken zullen
zijn bij een herindeling.
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Reactie bestuur lokale omroep
De lokale omroep van Grootegast en Marum is met ingang van 11 oktober 2016 ook aangewezen
voor de gemeenten Leek en Zuidhorn. Deze lokale omroep stemt in met het oorspronkelijke NLPOvoorstel. In de gemeenten De Marne en Winsum is (nog) geen lokale omroep actief.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en het bestuur van de betrokken lokale
omroep, gelezen het wijzigingsvoorstel en rekening houdend met de bovenomschreven
gemeentelijke herindeling adviseert de Change Board de samenstelling van de volgende streek aldus
vast te stellen:
Streek 2: Westerkwartier (61.000 inw.): Zuidhorn, Grootegast, Marum en Leek.
Streek 4 (Groningen Stad)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Groningen.
Wijzigingsvoorstel
Groningen Stad 2: Groningen, Haren en Ten Boer.
Zienswijze gemeentebesturen
Het gemeentebestuur van Groningen verzoekt de NLPO rekening te houden met op handen zijnde
gemeentelijke herindeling (per 01-01-2019), waarbij Haren, Ten Boer en Groningen tezamen de
gemeente Groningen zullen vormen. Het gemeentebestuur van Ten Boer wijst eveneens op de
gemeentelijke herindeling. Het gemeentebestuur van Haren stelt een streek voor die bestaat uit
Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer, Slochteren (per 1 januari 2018 tezamen de gemeente Midden
Groningen) en Haren.
Reacties besturen lokale omroepen
De lokale omroep van Groningen heeft niet gereageerd en de lokale omroep van Haren verzoekt om
bedenktijd. De lokale omroep van Ten Boer, Slochteren, Loppersum en Bedum (Stichting
Agglomeratie Omroep Midden-Groningen) is betrokken bij de hierboven genoemde gemeentelijke
herindeling van Slochteren, Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde tot de gemeente MiddenGroningen.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen en rekening houdend met de bovenbedoelde gemeentelijke herindeling adviseert
de Change Board de samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 4: Groningen Stad (227.000 inw.): Groningen, Haren en Ten Boer.
Streek 6 (Waddeneilanden), streek 7 (Noordoost Friesland), streek 8 (Leeuwarden) en streek 9
(Waadhoeke & Harlingen)
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Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Ameland, Littenseradiel, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland, Smallingerland, Franekeradeel, het
Bildt, Menameradiel, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel, Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland en
Nieuwkruisland, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Harlingen en Leeuwarden.
Wijzigingsvoorstellen
Noord en Oost Friesland 2: Littenseradiel, Smallingerland, Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel,
Ferwerderadiel, Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland en Nieuwkruisland, Achtkarspelen,
Tytsjerksteradiel en Harlingen;
Waddeneilanden: Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Vlieland;
Leeuwarden: Leeuwarden en Leeuwarderadeel.
Zienswijze gemeentebesturen
Slechts de gemeentebesturen van Ameland, Terschelling en Littenseradiel (geen lokale omroep
actief) stemmen in met het oorspronkelijke NLPO-voorstel. Laatstgenoemde gemeente wordt
heringedeeld per 01-01-2018 en verdeeld over de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en de
nieuwe gemeente Waadhoeke. De besturen van de gemeenten Schiermonnikoog, Vlieland,
Ferwerderadiel en Menameradiel hebben niet gereageerd. Op de Waddeneilanden (m.u.v. Texel) is
geen lokale omroep actief.
De gemeentebesturen van Leeuwarden en Leeuwarderadeel zien een toekomst voor één lokale
omroep voor beide gemeenten (mede met het oog op de gemeentelijke herindeling per 01-01-2018
tot gemeente Leeuwarden). Voorts is door de gemeentebesturen van Harlingen en Smallingerland
een streek voorgesteld zonder Leeuwarden, Leeuwarderadeel en de eilanden. Door de
gemeentebesturen van het Bildt en Franekeradeel is een streek voorgesteld bestaande uit het Bildt,
Franekeradeel, Menameradiel (die tezamen per 01-01-2018 de gemeente Waadhoeke vormen) en
Harlingen. De vorming van deze laatste streek wordt ondersteund door de betrokken lokale
omroepen. Twee lokale omroepen stellen voor een streek te vormen met de gemeenten
Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland en Nieuwkruisland, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. De
besturen van de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadeel, Dongeradeel en
Kollumerland en Nieuwkruisland ondersteunen dit voorstel. Opgemerkt zij nog dat met betrekking
tot de gemeente Ferwerderadiel een ambtelijke fusie in voorbereiding is met de gemeenten
Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland en Nieuwkruisland (DDFK-gemeenten).
Reacties besturen lokale omroepen
Door de gemeentebesturen van het Bildt en Franekeradeel is een streek voorgesteld bestaande uit
het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel (die tezamen per 01-01-2018 de gemeente Waadhoeke
vormen) en Harlingen. Zoals gezegd wordt de vorming van deze streek ondersteund door de
betrokken lokale omroepen.
Zoals gezegd stellen twee lokale omroepen voor een streek te vormen met de gemeenten
Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland en Nieuwkruisland, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel,
welk voorstel door de besturen van de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dantumadeel,
Dongeradeel en Kollumerland en Nieuwkruisland wordt ondersteund. De lokale omroep van
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Smallingerland stelt voor een streek te vormen met Heerenveen en Opsterland, mede nu de lokale
omroepen uit de andere gemeenten in deze streek geen reden zien met hem samen te werken.
Er zij nog opgemerkt dat op de Waddeneilanden, met uitzondering van Texel, geen lokale omroep
actief is.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen en rekening houdend met de wijzigingsvoorstellen en de bovenbedoelde
gemeentelijke herindelingen, adviseert de Change Board de samenstelling van de volgende streken
aldus vast te stellen:
Streek 6: Waddeneilanden (10.500 inw.): Schiermonnikoog, Vlieland, Ameland en Terschelling.
Streek 7: Noordoost-Friesland (124.500 inw.): Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland en
Nieuwkruisland, Achtkarspelen, Ferwerderadiel en Tytsjerksteradiel.
Streek 8: Leeuwarden (118.000 inw.): Leeuwarden, deel Littenseradiel en Leeuwarderadeel;
Streek 9: Waadhoeke & Harlingen (60.000 inw.): het Bildt, Franekeradeel, deel Littenseradiel,
Menameradiel en Harlingen;
Streek 10 (Zuidwest-Friesland & De Friese Meren)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Súdwest Fryslân en De Friese Meren.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Súdwest Fryslân en De Fryske Marren reppen in hun reacties met geen
woord over de streekindeling; zij wijzen enkel de vorming van een streekomroep af. Littenseradiel
wordt per 01-01-2018 heringedeeld en verdeeld over de gemeenten Leeuwarden, Súdwest-Fryslân
en de nieuwe gemeente Waadhoeke.
Reacties besturen lokale omroepen
De beide betrokken lokale omroepen zien niets in samenwerking.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen en rekening houdend met de omvang van deze streek, voor wat betreft zowel de
oppervlakte als het inwonertal, adviseert de Change Board het oorspronkelijke NLPO-voorstel te
handhavende en de samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 10: Zuidwest-Friesland & De Friese Meren (inw. 135.000 inw.): Súdwest Fryslân, deel
Littenseradiel en De Friese Meren.
Streek 11 (Zuidoost Friesland)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Heerenveen, Opsterland, Ooststellingwerf en Weststellingwerf.
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Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Ooststellingwerf en Weststellingwerf stemmen in met het NLPO-voorstel.
Het gemeentebestuur van Opsterland staat neutraal tegenover het voorstel en het gemeentebestuur
van Heereveen heeft niet gereageerd. In beide gemeenten is overigens geen lokale omroep actief.
Het gemeentebestuur van Smallingerland stelt voor de oorspronkelijke NLPO-streekindeling te
handhaven, maar dan zonder Leeuwarden, Leeuwarderadeel en de eilanden.
Reacties besturen lokale omroepen
De lokale omroep van Weststellingwerf is in gesprek met de lokale omroep van Ooststellingwerf over
samenwerking. In Opsterland en Heereveen is geen lokale omroep actief. De lokale omroep van
Smallingerland stelt voor een streek te vormen met Heerenveen en Opsterland, mede nu de lokale
omroepen uit de gemeenten in de streken 7 en 8 geen reden zien met hem samen te werken.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, met name die van de lokale omroep van Smallingerland, adviseert de Change
Board de samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 11: Zuidoost Friesland (186.500 inw.): Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Opsterland,
Heerenveen en Smallingerland.
Streek 12 (Noord- en Midden-Drenthe)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Assen, Tynaarlo en Aa en Hunze zien niets in schaalvergroting. Hoewel het
gemeentebestuur van Midden-Drenthe met de regionalisering een concurrentiestrijd tussen de
lokale omroep en de regionale omroep voorziet stelt hij voor een streekindeling te maken in nauw
overleg met de betrokken lokale omroepen. Het gemeentebestuur van Noordenveld heeft niet
gereageerd. In de gemeenten Midden-Drenthe en Noordenveld is geen lokale omroep actief.
De Vereniging van Drentse Gemeenten, die tezamen de NLPO-streken 12, 13 en (een deel van) 14
vormen, heeft zich bij brief van 29 september 2016 uitgesproken tegen de streekindeling. Het
onlangs gevoerde overleg tussen de NLPO en de voorzitter van de vereniging, de burgemeester van
Aa en Hunze, bracht naar voren dat niet zozeer de streekindeling het probleem was maar meer het
tempo waarin een en ander zou moeten plaatsvinden en de omstandigheid dat de
gemeentebesturen tevreden zijn met de programma’s van de regionale omroep van Drenthe.
Reacties lokale omroepen
De lokale omroep van Assen acht deze streekindeling geen haalbare kaart. De overige lokale
omroepen hebben niet gereageerd. In de gemeenten Midden-Drenthe en Noordenveld is geen lokale
omroep actief.
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Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen adviseert de Change Board niettemin de samenstelling van de volgende streek
aldus vast te stellen:
Streek 12: Noord- en Midden-Drenthe (189.500 inw.): Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe,
Noordenveld en Tynaarlo.
Streek 13 (Zuidoost-Drenthe)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden.
Wijzigingsvoorstel
Zuid-Oost Drenthe: Coevorden en Emmen.
Zienswijze gemeentebesturen
Het gemeentebestuur van Emmen stemt in met het NLPO-voorstel. Het gemeentebestuur van
Coevorden geeft de voorkeur aan een streek met Emmen. De gemeentebesturen van Veendam,
Stadskanaal en Borger-Odoorn vormen naar eigen zeggen tezamen de Veenkoloniën. De
respectievelijke lokale omroepen ondersteunen deze indeling.
De Vereniging van Drentse Gemeenten, die tezamen de NLPO-streken 12, 13 en (een deel van) 14
vormen, heeft zich bij brief van 29 september 2016 uitgesproken tegen de streekindeling. Het
onlangs gevoerde overleg tussen de NLPO en de voorzitter van de vereniging, de burgemeester van
Aa en Hunze, bracht naar voren dat niet zozeer de streekindeling het probleem was maar meer het
tempo waarin een en ander zou moeten plaatsvinden en de omstandigheid dat de
gemeentebesturen tevreden zijn met de programma’s van de regionale omroep van Drenthe.
Reacties besturen lokale omroepen
De gemeentebesturen van Veendam, Stadskanaal en Borger-Odoorn vormen naar eigen zeggen
tezamen de Veenkoloniën. Zoals gezegd ondersteunen de respectievelijke lokale omroepen deze
indeling. De lokale omroepen van Emmen en Coevorden stemmen in met de oorspronkelijk door de
NLPO voorgestelde streekindeling. Zij zijn bovendien voornemens op korte termijn te fuseren.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen, afzonderlijk en in verenigingsverband, en
van de besturen van de betrokken lokale omroepen adviseert de Change Board de samenstelling van
de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 13: Zuidoost-Drenthe (143.000 inw.): Emmen en Coevorden.
Streek 14 (Zuidwest-Drenthe & Kop van Overijssel)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Westerveld, Steenwijkerland, Staphorst, Hoogeveen, Zwartewaterland, Meppel en De Wolden.
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Zienswijze gemeentebesturen
Van de gemeentebesturen van Westerveld, Hoogeveen en De Wolden is geen reactie ontvangen op
het oorspronkelijke NLPO-voorstel, anders dan die van de Vereniging van Drentse Gemeenten. Zij
heeft zich bij brief van 29 september 2016 uitgesproken heeft tegen de streekindeling. De
gemeentebesturen van Steenwijkerland, Staphorst en Meppel stemmen in met het NLPO-voorstel.
Het gemeentebestuur van Zwartewaterland geeft de voorkeur aan een streek met Zwolle, Kampen,
Steenwijkerland en Staphorst.
Reacties besturen lokale omroepen
De lokale omroepen van deze gemeenten (met uitzondering van Westerveld, want geen lokale
omroep actief) hebben de intentie uitgesproken om te komen tot (een vorm van) samenwerking.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen adviseert de Change Board de samenstelling van het oorspronkelijke NLPO-voorstel
te handhaven en de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 14: Zuidwest-Drenthe & Kop van Overijssel (213.000 inw.): Westerveld, Steenwijkerland,
Staphorst, Hoogeveen, Zwartewaterland, Meppel en De Wolden.
Streek 15 (Het Vechtdal) en streek 16 (De Nieuwe Hanze)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Zwolle, Hattem, Elburg, Kampen, Heerde, Epe, Oldebroek, Olst-Wijhe, Hardenberg, Ommen, Dalfsen
en Raalte.
Wijzigingsvoorstellen
Vechtdal: Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Twenterand.
De Nieuwe Hanze 2: Zwolle, Hattem, Elburg, Kampen, Heerde, Epe, Oldebroek, Olst-Wijhe en Raalte.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Kampen, Heerde, Hattem en Zwolle geven de voorkeur aan een streek
zonder Ommen, Hardenberg en Dalfsen. De gemeentebesturen van Ommen en Hardenberg
stemmen in met deze tweedeling, evenwel met toevoeging van Twenterand. Het gemeentebestuur
van laatstgenoemde gemeente stemt hiermee in. Het gemeentebestuur van Raalte wenst zich ook
aan te sluiten bij deze streek, maar dan met toevoeging van Olst-Wijhe en Deventer en zonder
Twenterand. Met deze streek, Salland, vormt Raalte volgens het gemeentebestuur geografisch,
economisch en sociaal-cultureel een natuurlijke habitat. Het gemeentebestuur van Olst-Wijhe geeft
aan dat zijn inwoners zich vooral richten op Deventer, Raalte en Zwolle en het gemeentebestuur van
Epe geeft aan dat zijn inwoners streek 22: Stedendriehoek als oriëntatie hebben. De
gemeentebesturen van Dalfsen en Elburg hebben niet gereageerd.
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Reacties besturen lokale omroepen
De lokale omroepen van Ommen, Hardenberg, Dalfsen en Twenterand onderschrijven het standpunt
van het gemeentebestuur van Ommen. De lokale omroep van Oldebroek noch het gemeentebestuur
van Oldebroek wensen mee te werken aan de vorming van een streekomroep.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, alsmede rekening houdend met de wijzigingsvoorstellen, adviseert de Change
Board de samenstelling van de volgende streken aldus vast te stellen:
Streek 15: Het Vechtdal (139.000 inw.): Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Twenterand.
Streek 16: De Nieuwe Hanze (340.000 inw.): Zwolle, Hattem, Elburg, Kampen, Heerde, Epe,
Oldebroek, Raalte en Olst-Wijhe.
Streek 17 (Twente)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Dinkelland, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen, Hengelo,
Hellendoorn, Twenterand, Hof van Twente, Rijssen-Holten en Wierden.
Wijzigingsvoorstellen
Twente 1: Dinkelland, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen,
Hengelo, Hellendoorn, Hof van Twente, Rijssen-Holten en Wierden;
Twente 2: Dinkelland, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen en
Hengelo;
Twente 3: Dinkelland, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen,
Twenterand en Hengelo;
Twente 4: Hellendoorn, Hof van Twente, Rijssen-Holten en Wierden.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden en Hof van Twente zijn van oordeel
dat zij tezamen een afzonderlijke streek vormen. De gemeentebesturen van Dinkelland, Losser,
Oldenzaal en Tubbergen zijn eenzelfde mening toegedaan. Een en ander mede gezien de
omstandigheid dat in deze 4 gemeenten al één lokale omroep actief is, de Stichting RTV Noordoost
Twente. De gemeentebesturen van Enschede, Borne, Hengelo, Haaksbergen en Almelo stemmen in
met het oorspronkelijke NLPO-voorstel. Het gemeentebestuur van Twenterand geeft de voorkeur
aan een streekindeling met de gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen (streek 15: het Vechtdal).
De door de respectievelijke gemeentebesturen voorgestane driedeling miskent naar het oordeel van
de Change Board de omstandigheid dat Twente in z’n geheel als streek wordt beschouwd. Met name
met betrekking tot de samenstelling van de streek Noordoost-Twente (Dinkelland, Losser, Oldenzaal
en Tubbergen; 101.500 inw.) en de streek West-Twente (Hellendoorn, Hof van Twente, RijssenHolten en Wierden; 132.000 inw.) hebben de gemeentebesturen de voorkeur van de betrokken
lokale omroepen gevolgd. De Change Board heeft vastgesteld dat deze lokale omroepen nog een
lange weg hebben te gaan om aan de eis van Lokaal Toereikend Media Aanbod (LTMA) te voldoen.
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De lokale omroepen van de streek Midden-Twente (Almelo, Borne, Enschede, Haaksbergen en
Hengelo; 358.500 inw.), verenigd in RMC Twente, daarentegen hebben al belangrijke stappen in die
richting gezet aldus de Change Board.
Reacties besturen lokale omroepen
De lokale omroepen van de streek Midden-Twente zijn voorstander van de bovengenoemde
driedeling. De lokale omroepen van Hellendoorn, Hof van Twente, Rijssen-Holten en Wierden,
verenigd in de Stichting Samenwerkende Omroepen Twente West, zijn eveneens die mening
toegedaan.
Advies
De Change Board is in dit verband van oordeel dat een lokale omroep die de streek Twente in z’n
geheel bedient meer kans van slagen heeft dan drie afzonderlijke lokale omroepen voor de drie
hiervoor genoemde streken. Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de
besturen van de betrokken lokale omroepen adviseert de Change Board het oorspronkelijke NLPOvoorstel te handhaven (met uitzondering van Twenterand) en de samenstelling van de volgende
streek aldus vast te stellen:
Streek 17: Twente (582.000 inw.): Dinkelland, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Almelo, Borne,
Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hellendoorn, Hof van Twente, Rijssen-Holten en Wierden.
Streek 18 (Flevopolder) en streek 19 (Noordoostpolder & Urk)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Noordoostpolder, Urk, Dronten, Lelystad en Zeewolde.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Noordoostpolder en Urk menen dat beide gemeenten tezamen een streek
vormen (ruim 66.000 inw.). Het gemeentebestuur van Dronten (geen lokale omroep actief) is van
oordeel dat een levensvatbare streekomroep zonder Almere geen optie is. De gemeentebesturen
van Lelystad en Zeewolde hebben niet gereageerd.
Reacties lokale omroepen
De lokale omroep van Urk vindt de voorgestelde streek te groot en de lokale omroep van Lelystad
stemt in met het NLPO-voorstel. In de gemeente Urk is geen lokale omroep actief en in de gemeente
Zeewolde is eerst recentelijk weer een lokale omroep aangewezen.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen adviseert de Change Board de samenstelling van de volgende streken aldus vast te
stellen:
Streek 18: Flevopolder (140.000 inw.): Dronten, Lelystad en Zeewolde.
Streek 19: Noordoostpolder & Urk (66.000 inw.): Noordoostpolder en Urk.
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Streek 20 (Almere)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Almere.
Het gemeentebestuur noch de lokale omroep van Almere hebben gereageerd.
Advies
De Change Board adviseert de samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 20: Almere (198.000 inw.): Almere.
Streek 21 (Noord-Veluwe)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Barneveld, Nijkerk, Ermelo, Putten, Nunspeet en Harderwijk.
Wijzigingsvoorstel
Noord-Veluwe 2: Barneveld, Nijkerk, Ermelo, Putten en Harderwijk.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Barneveld, Harderwijk, Nijkerk en Ermelo stemmen in met het NLPOvoorstel, met of zonder Nunspeet. Het gemeentebestuur van Nunspeet stelt een streek voor waarbij
Nijkerk wordt ingeruild voor Elburg en Oldebroek (beide streek 16: De Nieuwe Hanze). Het
gemeentebestuur van Putten heeft niet gereageerd.
Reacties besturen lokale omroepen
Met uitzondering van de lokale omroep van Nunspeet, die elke samenwerking afwijst, stemmen de
lokale omroepen van Barneveld, Nijkerk, Ermelo, Putten en Harderwijk in met de vorming van een
streekomroep voor deze streek. Deze lokale omroepen werken al samen in de Stichting VOClokaal.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, gelezen het wijzigingsvoorstel en met inachtneming van het alreeds bestaande
samenwerkingsverband, adviseert de Change Board de samenstelling van de volgende streek aldus
vast te stellen:
Streek 21: Noord-Veluwe (220.500 inw.): Barneveld, Nijkerk, Ermelo, Putten, Nunspeet en
Harderwijk.
Streek 22 (Stedendriehoek)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Brummen, Deventer, Zutphen, Voorst, Lochem en Apeldoorn.
Wijzigingsvoorstel
Stedendriehoek 2: Brummen, Deventer, Zutphen, Voorst en Apeldoorn.
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Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Deventer, Brummen en Voorst stemmen in met het oorspronkelijke
NLPO-voorstel, maar bij voorkeur zonder Lochem. De gemeentebesturen van Lochem, Zutphen en
Apeldoorn hebben niet gereageerd.
Reacties besturen lokale omroepen
De lokale omroep van Voorst sluit zich aan bij deze streekindeling, de lokale omroep van Lochem sluit
zich aan bij streek 23 (De Achterhoek).
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, alsmede met inachtneming van het wijzigingsvoorstel, adviseert de Change Board
de samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 22: Stedendriehoek (350.000 inw.): Brummen, Deventer, Zutphen, Voorst en Apeldoorn.
Streek 23 (De Achterhoek)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Doesburg, Aalten, Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en
Oude IJsselstreek.
Wijzigingsvoorstellen
Noord Oost Achterhoek: Doesburg, Aalten, Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk, Bronckhorst en
Lochem;
Zuid West Achterhoek: Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Aalten, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Doesburg en Bronckhorst stemmen
in met het oorspronkelijke NLPO-voorstel. Het gemeentebestuur van Doetinchem stemt ook hiermee
in, maar geeft er de voorkeur aan dat de gemeente Lochem deel uitmaakt van deze streek. Hoewel
het gemeentebestuur van Winterswijk aangeeft dat de Achterhoek onmiskenbaar in z’n geheel als
streek dient te worden gezien, geeft hij de voorkeur aan min of meer de samenstelling van een
streek met Aalten, Berkelland, Lochem, Oost Gelre en Winterswijk (Oost-Achterhoek; 163.000 inw.).
De gemeenten die alsdan overblijven, te weten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude
IJsselstreek vormen dan de streek West-Achterhoek (168.000 inw.). Het gemeentebestuur van
Berkelland heeft geen voorkeur en het gemeentebestuur van Montferland heeft niet gereageerd.
Reacties besturen lokale omroepen
Het Regionaal Mediacentrum Regio8, de lokale omroep van Doetinchem, Montferland en Oude
IJsselstreek ziet mogelijkheden voor één streekomroep voor de Achterhoek. GelreFM, de lokale
omroep van Oost Gelre, en Regionaal Mediacentrum Oost-Nederland, de lokale omroep van
Berkelland, zien meer in een tweedeling tot gebieden met een gelijk inwonersaantal. Beide lokale
omroepen vormen al een samenwerkingsverband. Daarnaast is er nog een samenwerkingsverband
tussen de lokale omroepen van Bronckhorst, Lochem, Winterswijk en Aalten (SAMOA).
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Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, met inachtneming van de diversiteit aan samenwerkingsverbanden én dat de
Achterhoek onmiskenbaar als één streek is te beschouwen, mede gezien de oppervlaktegrootte en
het aantal inwoners, adviseert de Change Board het oorspronkelijke NLPO-voorstel te handhaven
(met toevoeging van Lochem) en de samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 23: De Achterhoek (331.000 inw.): Aalten, Berkelland, Lochem, Oost Gelre, Winterswijk,
Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek.
Streek 24 (Arnhem & De Liemers)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Lingewaard, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar, Rheden, Rozendaal, Arnhem en
Overbetuwe.
Wijzigingsvoorstel
Arnhem e.o. 2: Lingewaard, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar, Rheden, Rozendaal,
Arnhem, Overbetuwe, Renkum en Doesburg.
Zienswijze gemeentebesturen
Van de betrokken gemeentebesturen hebben die van Overbetuwe, Rheden en Rijnwaarden niet
gereageerd. Met uitzondering van het gemeentebestuur van Duiven wensen de overige
gemeentebesturen, te weten die van Lingewaard, Westervoort, Zevenaar en Rozendaal, de
gemeenten Renkum en Doesburg aan deze streek toe te voegen. Met ingang van 01-01-2018 is een
gemeentelijke herindeling voorzien van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar, onder de naam
Zevenaar. Het gemeentebestuur van Arnhem heeft uitdrukkelijk geen zienswijze ingestuurd.
Reacties besturen lokale omroepen
De lokale omroep van Arnhem wenst Renkum in deze streek te betrekken. De lokale omroep die een
aanwijzing heeft voor de gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar en Doesburg (De
Liemerse Omroepstichting) is sceptisch. In de gemeenten en Renkum en Lingewaard is geen lokale
omroep actief.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, rekening houdend met bovenbedoelde gemeentelijke herindeling en met
inachtneming van het wijzigingsvoorstel adviseert de Change Board de samenstelling van de
volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 24: Arnhem & De Liemers (418.000 inw.): Lingewaard, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort,
Zevenaar, Rheden, Rozendaal, Arnhem, Overbetuwe, Renkum en Doesburg.
Streek 25 (FoodValley)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Renkum, Rhenen, Veenendaal, Wageningen, Renswoude, Scherpenzeel en Ede.
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Wijzigingsvoorstel
FoodValley 1: Rhenen, Veenendaal, Wageningen, Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg en Ede.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg geven de
voorkeur aan deze streek, maar dan zonder Renkum en met Woudenberg. Het gemeentebestuur van
Ede onderschrijft de zienswijze van de plaatselijke lokale omroep en geeft de voorkeur aan een
streek zonder Renkum, Scherpenzeel en Woudenberg. Het gemeentebestuur van Wageningen is van
oordeel dat Wageningen niet in te delen is in een bepaalde streek. De besturen van de gemeenten
Renkum en Rhenen hebben niet gereageerd.
Reacties besturen lokale omroepen
De betrokken lokale omroepen stemmen min of meer in met de door de gemeenten voorgestelde
streekindeling. De lokale omroep van Ede (Omroep Ede) werkt samen met de lokale omroepen van
Veenendaal en Wageningen en willen een streekomroep gaan vormen met Rhenen en Renswoude
maar, zoals gezegd, zonder Renkum, Scherpenzeel en Woudenberg. Hierbij zij aangetekend dat
Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg al worden bediend door één lokale omroep (Midland
FM). Overigens is in de gemeente Rhenen geen lokale omroepen actief.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, met inachtneming van de bestaande en voorgenomen samenwerkingsverbanden,
adviseert de Change Board de samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 25: FoodValley (260.500 inw.): Ede, Veenendaal, Wageningen, Rhenen, Woudenberg,
Scherpenzeel en Renswoude.
Streek 26 (Rijk van Nijmegen)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen.
Zienswijze gemeentebesturen
Met uitzondering van het gemeentebestuur van Mook en Middelaar, dat niet heeft gereageerd,
stemmen de overige gemeentebesturen in met het NLPO-voorstel. Het gemeentebestuur van West
Maas en Waal wenst zich aan te sluiten bij deze streek.
Reacties besturen lokale omroepen
De lokale omroep uit de gemeente West Maas en Waal is dezelfde mening toegedaan als het bestuur
van deze gemeente.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroep adviseert de Change Board het oorspronkelijke NLPO-voorstel te handhaven (met
toevoeging van West Maas en Waal) en de samenstelling van de volgende streek aldus vast te
stellen:
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Streek 26: Rijk van Nijmegen (334.000 inw.): Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en
Middelaar, Nijmegen, Wijchen en West Maas en Waal.
Streek 27 (Betuwe) en streek 28 (Land van Altena & Bommelerwaard)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Zaltbommel, Maasdriel, Neder-Betuwe, Lingewaal, West Maas en Waal, Culemborg, Buren,
Geldermalsen, Neerijnen en Tiel.
Wijzigingsvoorstellen
West Betuwe: Culemborg, Lingewaal, Leerdam, Zederik en Vianen;
Rivierenland 2: Zaltbommel, Maasdriel, Neder-Betuwe, Lingewaal, West Maas en Waal, Culemborg,
Buren, Geldermalsen, Neerijnen, Tiel en West Maas en Waal.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Buren, Geldermalsen, Neerijnen, Neder-Betuwe (geen lokale omroep
actief) en Tiel stemmen in met het oorspronkelijke NLPO-voorstel. Het gemeentebestuur en de lokale
omroep van West Maas en Waal zien meer in aansluiting richting Nijmegen (streek 26: Rijk van
Nijmegen). De gemeentebesturen van Lingewaal en Culemborg geven de voorkeur om een streek te
vormen met Leerdam, Zederik en Vianen, welke 3 gemeenten met ingang van 01-01-2018 de
gemeente Vijfheerenlanden zullen vormen. Het gemeentebestuur van Zaltbommel heeft niet
gereageerd. Het gemeentebestuur van Geldermalsen merkt op dat met ingang van 1 januari 2019 de
gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal mogelijk heringedeeld worden. Het
gemeentebestuur van Lingewaal geeft aan dat het NLPO-voorstel ook op zijn goedkeuring kan
rekenen. Het gemeentebestuur van Maasdriel (geen lokale omroep actief) geeft de voorkeur aan een
indeling enkel en alleen met Zaltbommel.
Overigens zullen de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg met ingang van 2019 fuseren,
althans als het aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant ligt.
Reacties besturen lokale omroepen
Zoals gezegd ziet de lokale omroep van West Maas en Waal meer in aansluiting richting Nijmegen
(streek 26: Rijk van Nijmegen). De lokale omroep van Buren, Geldermalsen en Neerijnen (RTV
Betuwe) ziet geen reden om met betrekking tot de streekvorming in overleg te treden met de lokale
omroep van Culemborg en Vianen (SRC FM) en de lokale omroep van Lingewaal, Leerdam en Zederik
(LekWaal Media).
Advies
De Change Board is van oordeel dat goed is vol te houden dat de Betuwe en de ene kant (van de
rivier de Maas) en het Land van Altena en de Bommelerwaard aan de ander kant, twee te
onderscheiden streken vormen, zowel voor wat betreft de ligging als voor wat betreft hun identiteit.
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, met inachtneming van de wijzigingsvoorstellen, van de bestaande streekomroepen
en van de bovenbedoelde gemeentelijke herindelingen, adviseert de Change Board de samenstelling
van de volgende streken aldus vast te stellen:
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Streek 27: Betuwe (220.500 inw.): Culemborg, Leerdam, Lingewaal, Vianen, Zederik. Buren,
Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel.
Streek 28: Land van Altena & Bommelerwaard (105.500 inw.): Maasdriel, Zaltbommel, Aalburg,
Werkendam en Woudrichem.
Streek 29 (Utrechtse Heuvelrug)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Bunnik, Zeist en De Bilt.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Bunnik, Zeist en Utrechtse Heuvelrug stemmen in met het oorspronkelijke
NLPO-voorstel. Het gemeentebestuur van De Bilt is van oordeel dat de genoemde 5 gemeenten eerst
een streek vormen indien de lokale omroepen die mening zijn toegedaan. Het gemeentebestuur van
Wijk bij Duurstede onderschrijft het belang van samenwerking maar onthoudt zich van een
zienswijze omdat dat de betrokken lokale omroepen de omvang en de samenstelling daarvan
moeten bepalen.
Reacties besturen lokale omroepen
De lokale omroep van Zeist en Bunnik (Slotstad) en de lokale omroep van De Bilt (Stilob) wensen zich
nog niet uit te spreken over de streekindeling. Deze lokale omroepen werken al sinds 2014 samen en
verkennen een fusie. Zij zijn in overleg met de lokale omroep van Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij
Duurstede.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen en overeenkomstig adviseert de Change Board het oorspronkelijke NLPO-voorstel
te handhaven en de samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 29: Utrechtse Heuvelrug (191.000 inw.): Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Bunnik,
Zeist en De Bilt.
Streek 30 (Eemland)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Soest, Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Bunschoten en Baarn.
Wijzigingsvoorstel
Eemland 2: Soest, Amersfoort, Leusden, Bunschoten en Baarn.
Zienswijze gemeentebesturen
Met uitzondering van het gemeentebestuur van Woudenberg gaan de overige gemeentebesturen
akkoord met de streekindeling zonder Woudenberg. Het gemeentebestuur van Woudenberg geeft
de voorkeur aan aansluiting bij streek 25: FoodValley.
Reacties besturen lokale omroepen
De betrokken lokale omroepen onderschrijven dit standpunt.
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Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, met inachtneming van het wijzigingsvoorstel, adviseert de Change Board het
oorspronkelijke NLPO-voorstel te handhaven (met uitzondering van Woudenberg) en de
samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 30: Eemland (274.000 inw.): Soest, Amersfoort, Leusden, Bunschoten en Baarn.
Streek 31 (Lekstroom)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
IJsselstein, Lopik, Houten, Vianen en Nieuwegein.
Wijzigingsvoorstel
Lekstroom 2: IJsselstein, Lopik, Houten en Nieuwegein.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen IJsselstein, Lopik en Nieuwegein wijzen het NLPO-voorstel af omdat in deze
gemeenten al één lokale omroep (RTV9) actief is. Het gemeentebestuur van Houten wijst het NLPOvoorstel af omdat hij de plaatselijke omroep wenst te behouden. Het gemeentebestuur van Vianen
ondersteunt het voorstel van de lokale omroep van Vianen en Culemborg (SRC) om een streek te
vormen met Leerdam, Lingewaal en Zederik (zie streek 27: De Betuwe), rekening houdend met de
aanstaande gemeentelijke herindeling van Vianen, Leerdam en Zederik tot de gemeente
Vijfheerenlanden.
Reacties besturen lokale omroepen
De lokale omroep van Houten wenst, in ieder geval de komende 5 jaar, zelfstandig te blijven en geen
medewerking te verlenen aan de vorming van een streekomroep. Zoals gezegd is in de gemeenten
Lopik, Nieuwegein en IJsselstein al een streekomroep actief (RTV9).
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, met inachtneming van het wijzigingsvoorstel en de alreeds bestaande
streekomroep, adviseert de Change Board het oorspronkelijke NLPO-voorstel te handhaven (zonder
Houten) en de samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 31: Lekstroom (158.000 inw.): IJsselstein, Lopik, Houten en Nieuwegein.
Streek 32 (Gouwe & Hollandse IJssel)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Zuidplas, Waddinxveen en Krimpenerwaard.
Wijzigingsvoorstellen
Gouda e.o. 2: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Krimpenerwaard, Montfoort, Woerden en
Oudewater;
Gouda e.o. 3: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen;
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Krimpenerwaard: Krimpenerwaard.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Woerden en Oudewater geven, mede rekening houdend met de wens van
de eigen omroepen, de voorkeur aan een streekomroep die actief is in de gemeenten BodegravenReeuwijk, Gouda e.o., Montfoort, Oudewater en Woerden. Het gemeentebestuur van Montfoort is
geen voorstander van bestuurlijke en inhoudelijke opschaling van lokale omroepen en heeft in dat
verband uitdrukkelijk geen mening. Het gemeentebestuur van Waddinxveen stemt in met het
oorspronkelijke NLPO-voorstel (eventueel met Alphen aan den Rijn). Samenvoeging met Montfoort,
Oudewater en Woerden is geen alternatief. De gemeentebesturen van Bodegraven-Reeuwijk en
Gouda ondersteunen de voorkeur van de respectievelijke lokale omroepen voor een streekomroep
voor Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater en Woerden. Het gemeentebestuur van Zuidplas
volgt de voorkeur van de plaatselijke lokale omroepen en kiest voor een streek met Capelle aan den
IJssel en Krimpen aan den IJssel (zie hierna streek 51: Zuid-Hollandse IJssel). Het gemeentebestuur
van Krimpenerwaard neemt geen duidelijk standpunt in: oriëntatie op zowel Gouda als op Rotterdam
is aan de orde.
Reacties besturen lokale omroepen
De lokale omroepen van Woerden en Oudewater geven, zoals gezegd, de voorkeur aan een
streekomroep die actief is in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda e.o., Montfoort,
Oudewater en Woerden. De lokale omroepen van Bodegraven-Reeuwijk en Gouda geven de
voorkeur aan een streekomroep voor Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater en Woerden. De
lokale omroep van Krimpenerwaard onderschrijft het standpunt van het gemeentebestuur van
Krimpenerwaard en is van oordeel dat de recente fusie van een viertal lokale omroepen hem al tot
een streekomroep maakt. Overigens zijn vormen van samenwerking bespreekbaar. Zoals gezegd
opteren de lokale omroepen van Zuidplas, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel voor een
streek die bestaat uit deze gemeenten.
Besluit
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, met inachtneming van de wijzigingsvoorstellen, adviseert de Change Board de
samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 32: Gouwe & Hollandse IJssel (259.500 inw.): Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Montfoort,
Oudewater, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Woerden.
Streek 33 (Utrecht Stad)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Utrecht.
Het gemeentebestuur noch de lokale omroep van Utrecht hebben gereageerd.
Advies
De Change Board adviseert het NLPO-voorstel te handhaven en de samenstelling van de volgende
streek aldus vast te stellen:
Streek 33: Utrecht Stad (339.000 inw.): Utrecht.
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Streek 34 (Vecht en Venen)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Montfoort, Oudewater, Woerden, De Ronden Venen en Stichtse Vecht.
Wijzigingsvoorstellen
Utrecht West 2: De Ronde Venen, Stichtse Vecht en Wijdemeren.
Utrecht West 3: De Ronde Venen en Stichtse Vecht.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Woerden en Oudewater geven, mede rekening houdend met de wens van
de eigen omroepen, de voorkeur aan een streekomroep die actief is in de gemeenten BodegravenReeuwijk, Gouda e.o., Montfoort, Oudewater en Woerden (streek 32: Gouwe & Hollandse IJssel). Het
gemeentebestuur van Montfoort is geen voorstander van bestuurlijke en inhoudelijke opschaling van
lokale omroepen en heeft in dat verband uitdrukkelijk geen mening. Het gemeentebestuur van De
Ronde Venen wenst een streek te vormen met Stichtse Vecht. Het bestuur van de laatstgenoemde
gemeente heeft niet gereageerd.
Reacties besturen lokale omroepen
De betrokken lokale omroepen kunnen zich vinden in de herschikking van de streken, waarbij de
lokale omroep van De Ronde Venen ook samenwerking met de lokale omroep van Wijdemeren
wenst te betrekken.
Besluit
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, met inachtneming van de wijzigingsvoorstellen, adviseert de Change Board de
samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 34: Vecht en Venen (106.500 inw.): De Ronden Venen en Stichtse Vecht.
Streek 35 (Gooi en Vechtstreek)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Blaricum, Eemnes, Huizen, Laren, Gooise Meren, Weesp, Wijdemeren en Hilversum.
Wijzigingsvoorstel
Gooi en Vechtstreek 2: Blaricum, Eemnes, Huizen, Laren, Gooise Meren, Weesp en Hilversum.
Zienswijze gemeentebesturen
Het gemeentebestuur van Weesp stemt in met het NLPO-voorstel. De overige gemeentebesturen
hebben niet gereageerd.
Reacties besturen lokale omroepen
De lokale omroep van Weesp is in overleg met de andere betrokken lokale omroepen.
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Advies
Gelezen de reactie van een van de betrokken gemeentebesturen en van een van de besturen van de
betrokken lokale omroepen adviseert de Change Board het NLPO-voorstel te handhaven en de
samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 35: Gooi en Vechtstreek (257.000 inw.): Blaricum, Eemnes, Huizen, Laren, Gooise Meren,
Weesp, Wijdemeren en Hilversum.
Streek 36 (Kop van Noord-Holland)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Texel, Den Helder en Schagen stemmen in met het oorspronkelijke NLPOvoorstel. Het gemeentebestuur van Hollands Kroon heeft niet gereageerd.
Reacties besturen lokale omroepen
De betrokken lokale omroepen stemmen met een gezamenlijke brief in met het door de NLPO
voorgestelde pad tot streekvorming.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen adviseert de Change Board de samenstelling van de volgende streek aldus vast te
stellen:
Streek 36: Kop van Noord-Holland (163.500 inw.): Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen.
Streek 37 (West-Friesland)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Drechterland, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Hoorn en Enkhuizen.
Zienswijze gemeentebesturen
De betrokken gemeentebesturen hebben ingestemd met het NLPO-voorstel.
Reacties besturen lokale omroepen
De betrokken lokale omroepen, verenigd in WEEFF, streven ernaar hun huidige samenwerking
binnen afzienbare tijd af te ronden in een fusie. Opgemerkt zij dat in de gemeenten Drechterland,
Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec al een streekomroep actief (Stichting
Streekomroep West-Friesland).
Advies
Het is niet uitgesloten dat de gemeenten Drechterland, Stede Broec, Hoorn en Enkhuizen in de nabije
toekomst worden heringedeeld tot een gemeente.
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, met inachtneming van bovenbedoelde voorgenomen gemeentelijke herindeling,
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adviseert de Change Board het oorspronkelijke NLPO-voorstel te handhaven en de samenstelling van
de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 37: West-Friesland (209.000 inw.): Drechterland, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede
Broec, Hoorn en Enkhuizen.
Streek 38 (Noord-Kennemerland)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Heiloo, Castricum en Bergen.
Wijzigingsvoorstellen
Alkmaar: Alkmaar;
BUCH-gemeenten: Heerhugowaard, Langedijk, Heiloo, Castricum, Uitgeest en Bergen.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Langedijk en Heerhugowaard geven de voorkeur aan de streek zoals
voorgesteld door de NLPO, evenwel onder toevoeging van Uitgeest. De gemeentebesturen van
Castricum, Uitgeest en Bergen stemmen ook in met de toevoeging van Uitgeest, maar dan met
uitsluiting van Alkmaar. Het gemeentebestuur van Alkmaar opteert voor een streek met Alkmaar,
Heerhugowaard en Langedijk. Het gemeentebestuur van Heiloo heeft niet gereageerd. In deze streek
zijn overigens twee gemeentelijke/ambtelijke samenwerkingsverbanden actief: de HAL-gemeenten
(Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk; 189.000 inw.) en de BUCH-gemeenten (Heiloo, Castricum,
Bergen en Uitgeest; 100.500 inw.).
Reacties besturen lokale omroepen
De lokale omroepen geven de voorkeur aan streekindeling Heiloo, Castricum, Bergen en Uitgeest.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, met inachtneming de omvang van de streek voor wat betreft oppervlakte en
inwonertal, adviseert de Change Board het oorspronkelijke NLPO-voorstel te handhaven (met
toevoeging van Uitgeest) en de samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 38: Noord-Kennemerland (289.500 inw.): Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Heiloo,
Castricum, Bergen en Uitgeest.
Streek 39 (Waterland) en streek 40 (Zaanstreek)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Wormerland, Oostzaan, Zaanstad, Waterland, Landsmeer, Purmerend, Edam-Volendam en Beemster.
Wijzigingsvoorstellen
Zaanstreek 2: Beemster, Oostzaan, Wormerland en Zaanstad;
Waterland: Waterland, Landsmeer, Purmerend en Edam-Volendam.
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Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Wormerland, Zaanstad en Oostzaan zijn van oordeel dat hun gemeenten
tezamen de Zaanstreek vormen. De gemeentebesturen van Waterland, Edam-Volendam, Purmerend,
Beemster en Landsmeer zijn van oordeel dat hun gemeenten tezamen de streek Waterland vormen.
Reacties besturen lokale omroepen
De lokale omroepen onderschrijven het standpunt van de gemeentebesturen. In de gemeente
Beemster is geen lokale omroep actief.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, met inachtneming van de wijzigingsvoorstellen, adviseert de Change Board de
samenstelling van de volgende streken aldus vast te stellen:
Streek 39: Waterland (152.500 inw.): Waterland, Landsmeer, Purmerend, Edam-Volendam en
Beemster.
Streek 40: Zaanstreek (178.000 inw.): Wormerland, Oostzaan en Zaanstad.
Streek 41 (IJmond) en streek 42 (Zuid-Kennemerland)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Uitgeest, Zandvoort en
Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Wijzigingsvoorstellen
IJmond: Beverwijk, Heemskerk en Velsen;
Kennemerland: Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Heemskerk, Beverwijk en Velsen oordelen dat hun gemeenten de streek
IJmond vormen, hetgeen door de betrokken lokale omroepen wordt onderschreven. Het
gemeentebestuur van Heemstede stemt in met de streekindeling zonder de hiervoor genoemde
gemeenten. Het gemeentebestuur van Haarlem stemt in met het NLPO-voorstel. Het
gemeentebestuur van Bloemendaal heeft uitdrukkelijk geen mening maar geeft aan dat de inwoners
van Bloemendaal de streek Kennemerland als hun natuurlijke habitat beschouwen. Het
gemeentebestuur van Uitgeest, alsmede de lokale omroep van deze gemeente, kiezen voor
aansluiting bij streek 38: Noord-Kennemerland. Het gemeentebestuur van Haarlemmerliede en
Spaarnwoude (geen lokale omroep actief) wijst erop dat een voor 2019 voorziene gemeentelijke
herindeling zijn gemeente laat opgaan in de gemeente Haarlemmermeer (streek 43: Amstelland).
Reacties besturen lokale omroepen
De lokale omroep van Zandvoort ziet geen meerwaarde in de fusie tot streekomroep. De lokale
omroepen van Heemskerk, Beverwijk en Velsen oordelen zoals gezegd dat hun gemeenten de streek
IJmond vormen. In Bloemendaal is geen lokale omroep (meer) actief.
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Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, met inachtneming van de wijzigingsvoorstellen, adviseert de Change Board de
samenstelling van de volgende streken aldus vast te stellen:
Streek 41: IJmond (147.000 inw.): Heemskerk, Beverwijk en Velsen;
Streek 42: Zuid-Kennemerland (224.000 inw.): Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort.
Streek 43 (Amstelland)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer, Diemen en Amstelveen.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Uithoorn, Ouder-Amstel en Amstelveen stemmen min of meer in met de
voorgestelde streekindeling. Het gemeentebestuur van Diemen stemt in met het voorstel zonder
Haarlemmermeer en het bestuur van de gemeente Aalsmeer stemt in met het voorstel zonder
Diemen, omdat Diemen, volgens het gemeentebestuur van Aalsmeer, zich meer op Amsterdam richt.
Het gemeentebestuur van Haarlemmermeer wijst het voorstel tot vorming van streekomroepen af
en geeft daarom geen zienswijze op de voorgestelde streekindeling. Het gemeentebestuur van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, in welke gemeente overigens geen lokale omroep actief is, wijst
erop dat een voor 2019 voorziene gemeentelijke herindeling zijn gemeente laat opgaan in de
gemeente Haarlemmermeer.
Reacties besturen lokale omroepen
De betrokken lokale omroepen, met uitzondering van de lokale omroep van Diemen, streven naar
samenwerking, (nog) niet naar samengaan. Het streven van de lokale omroep van Aalsmeer om de
komende 5 jaar zelfstandig te blijven past hier naar eigen zeggen binnen.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, met inachtneming van de bovenbedoelde gemeentelijke herindeling, adviseert de
Change Board het oorspronkelijke NLPO-voorstel te handhaven (met toevoeging van
Haarlemmerliede en Spaarnwoude) en de samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 43: Amstelland (339.000 inw.): Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel, Haarlemmermeer,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Diemen en Amstelveen.
Streek 44 (Amsterdam)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Amsterdam.
Het gemeentebestuur noch de lokale omroep van Amsterdam hebben gereageerd.
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Advies
De Change Board adviseert het oorspronkelijke NLPO-voorstel te handhaven en de samenstelling van
de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 44: Amsterdam (833.000 inw.): Amsterdam.
Streek 45 (Duin- en Bollenstreek)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Teylingen en Katwijk.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Hillegom, Katwijk en Noordwijkerhout stemmen in met NLPO-voorstel.
Het bestuur van laatstgenoemde gemeente evenwel onder de voorwaarde dat de streeknaam wordt
gewijzigd in Duin- en Bollenstreek. De overige gemeentebesturen, te weten die van Lisse, Noordwijk
en Teylingen, hebben niet gereageerd.
Reacties besturen lokale omroepen
De beide betrokken lokale omroepen hebben met de streekindeling geen probleem.
Advies
In de toekomst staat wellicht een gemeentelijke herindeling op stapel van Noordwijk en
Noordwijkerhout.
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, met inachtneming van de bovenbedoelde voorgenomen gemeentelijke
herindeling, adviseert de Change Board het oorspronkelijke NLPO-voorstel te handhaven en de
samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 45: Duin- en Bollenstreek (186.000 inw.): Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout,
Teylingen en Katwijk.
Streek 46 (Rijnland)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude.
Wijzigingsvoorstel
Leiden e.o. 2: Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude, Leidschendam-Voorburg en
Wassenaar.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Leiden en Leiderdorp stemmen in met het NLPO-voorstel, de
gemeentebesturen van Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude stellen een uitbreiding voor met
Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. De besturen van de beide laatstgenoemde gemeenten
ondersteunen dit voorstel.
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Reacties besturen lokale omroepen
De lokale omroep van Leidschendam-Voorburg en Wassenaar (Omroep Midvliet), de lokale omroep
van Leiderdorp (RTV Leiderdorp) en Holland Centraal, de lokale omroep van Leiden, Zoeterwoude,
Voorschoten en Oegstgeest hebben tezamen het wijzigingsvoorstel ingediend.
Advies
De Change Board heeft vastgesteld dat er mogelijk sprake is van een gemeentelijke herindeling
waarbij Voorschoten en Wassenaar betrokken zijn
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, met inachtneming van het wijzigingsvoorstel en de bovenbedoelde voorgenomen
gemeentelijke herindeling, adviseert de Change Board de samenstelling van de volgende streek aldus
vast te stellen:
Streek 46: Rijnland (306.000 inw.): Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude,
Leidschendam-Voorburg en Wassenaar.
Streek 47 (Alphen e.o.)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem.
Wijzigingsvoorstel
Alphen e.o. 2: Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem.
Zienswijze gemeentebesturen
De betrokken gemeentebesturen stemmen in met NLPO-voorstel.
Reacties besturen lokale omroepen
De lokale omroep van Nieuwkoop wijst elke samenwerking af. De lokale omroepen van beide overige
gemeenten hebben het wijzigingsvoorstel ingediend.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen adviseert de Change Board het oorspronkelijke NLPO-voorstel te handhaven en de
samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 47: Alphen e.o. (161.500 inw.): Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem.
Streek 48 (Den Haag)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
’s-Gravenhage.
Zienswijze gemeentebestuur
Het gemeentebestuur van ’s-Gravenhage stemt in met het NLPO-voorstel.
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Reactie bestuur lokale omroep
De lokale omroep heeft niet gereageerd.
Advies
Gelezen de reactie van het betrokken gemeentebestuur adviseert de Change Board het
oorspronkelijke NLPO-voorstel te handhaven en de samenstelling van de volgende streek aldus vast
te stellen:
Streek 48: Den Haag (520.000 inw.): ’s-Gravenhage.
Streek 49 (Delft & Rijswijk)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Lansingerland.
Wijzigingsvoorstel
Delft: Delft.
Zienswijze gemeentebesturen
Het gemeentebestuur van Delft geeft de voorkeur aan een streek bestaande uit Delft, PijnackerNootdorp, Rijswijk, Westland en Midden-Delfland. Het gemeentebestuur van Pijnacker-Nootdorp
kiest voor de streek bestaande uit Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Zoetermeer. De
gemeentebestuur van Lansingerland kiest voor de streek bestaande uit Pijnacker-Nootdorp,
Lansingerland en Zoetermeer (streek 50: Zoetermeer e.o.). Het gemeentebestuur van Rijswijk
omarmt het NLPO-voorstel.
Reacties besturen lokale omroepen
De lokale omroep van Lansingerland kiest voor de indeling Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp,
Lansingerland en Zoetermeer. De lokale omroep van Delft geeft er de voorkeur aan niet aan de
streekvorming deel te nemen. De lokale omroep van Pijnacker-Nootdorp heeft een voorkeur voor
een indeling met Rijswijk en Zoetermeer.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van het bestuur van de betrokken lokale
omroepen, met inachtneming van de diversiteit aan voorgestelde streken, adviseert de Change
Board de samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 49: Delft & Rijswijk (150.000 inw.): Delft en Rijswijk.
Streek 50 (Zoetermeer e.o.)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar.
Wijzigingsvoorstel
Zoetermeer e.o. 29.1: Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Lansingerland.
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Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Leidschendam-Voorburg en Wassenaar stellen voor om hun gemeenten in
te delen in streek 46: Rijnland. De gemeentebesturen van Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland
kiezen voor de streek bestaande uit Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Zoetermeer. Het
gemeentebestuur van Zoetermeer heeft niet gereageerd.
Reacties besturen lokale omroepen
De lokale omroep van Lansingerland kiest voor de indeling Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp,
Lansingerland en Zoetermeer. De lokale omroep van Pijnacker-Nootdorp heeft een voorkeur voor
een indeling met Rijswijk en Zoetermeer.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van het bestuur van de betrokken lokale
omroepen, met inachtneming van de diversiteit aan voorgestelde streken, adviseert de Change
Board de samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 50: Zoetermeer e.o. (235.000 inw.): Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland.
Streek 51 (Zuid-Hollandse IJssel)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Alblasserdam, Capelle aan den IJssel, Albrandswaard, Barendrecht, Krimpen aan den IJssel en
Ridderkerk.
Wijzigingsvoorstellen
43.1 : Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk.
Rotterdam Oost 2: Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Capelle aan den IJssel, Zuidplas en Krimpen aan den IJssel geven de
voorkeur om tezamen een streek te vormen. Het bestuur van de laatstgenoemde gemeente merkt
daarbij overigens op dat hij van oordeel is dat tot de natuurlijke habitat van de gemeente in ieder
geval ook de Krimpenerwaard behoort. De gemeenten Albrandswaard en Barendrecht zijn met
instemming van hun besturen ingedeeld in streek 57: Hoekse Waard & Goeree Overflakkee. Het
gemeentebestuur van Alblasserdam kiest voor een streek met Molenwaard (streek 52: Gorinchem
e.o.) en Ridderkerk wijkt uit naar streek 56: Drechtsteden, hetgeen wordt ondersteund door de
plaatselijke lokale omroep. In dit verband zij opgemerkt dat er met betrekking tot de gemeenten
Albrandswaard, Barendrecht en Ridderkerk sinds 2014 sprake is van een ambtelijke fusie.
Reacties besturen lokale omroepen
De lokale omroep van Ridderkerk stemt zoals gezegd in met de indeling in streek 56: Drechtsteden.
De lokale omroepen van Papendrecht, Ridderkerk, de lokale omroep van Hendrik-Ido-Ambacht en
Zwijndrecht (ATOS) en de lokale omroep van Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam (Merweradio)
hebben de intentie uitgesproken tot samenwerking. De lokale omroepen van Capelle aan den IJssel,
Krimpen aan den IJssel en Zuidplas gaan gefaseerd een streekomroep oprichten.
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Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, met inachtneming van de wijzigingsvoorstellen, adviseert de Change Board de
samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 51: Zuid-Hollandse IJssel (136.500 inw.): Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en
Zuidplas.
Streek 52 (Gorinchem e.o.)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Gorinchem, Giessenlanden, Molenwaard, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam en Zederik.
Wijzigingsvoorstellen
42.1: Gorinchem, Giessenlanden, Molenwaard en Hardinxveld-Giessendam;
42.2: Alblasserdam;
42.3: Molenwaard;
42.4: Gorinchem, Giessenlanden, Molenwaard, Leerdam en Zederik;
42.5: Gorinchem, Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam en Zederik;
42.7: Gorinchem en Giessenlanden.
Zienswijze gemeentebesturen
Het gemeentebestuur van Alblasserdam geeft er, evenals de lokale omroep uit die gemeente, de
voorkeur aan een streek te vormen met Molenwaard; de Nieuw-Lekkerlandse Lokale Omroep heeft
een aanwijzing voor Alblasserdam en Molenwaard. Het gemeentebestuur van laatstgenoemde
gemeente wijst het NLPO-voorstel overigens af. Het bestuur van de gemeente Giessenlanden stemt
in met het NLPO-voorstel (Alblasserwaard-Leerdam-Zederik is een logische indeling), de
gemeentebesturen van Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam en Zederik hebben niet
gereageerd. Overigens zijn in de gemeenten Gorinchem en Giessenlanden geen lokale omroepen
actief. Mede naar aanleiding van de voorkeur van de betrokken lokale omroepen zijn de gemeenten
Leerdam en Zederik ingedeeld in streek 27: Betuwe. Immers, met ingang van 01-01-2018 vormen de
gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.
Reacties besturen lokale omroepen
De lokale omroep van Alblasserdam geeft zoals gezegd de voorkeur een streek te vormen met
Molenwaard. De Nieuw-Lekkerlandse Lokale Omroep heeft een aanwijzing voor Alblasserdam en
Molenwaard. Mede naar aanleiding van de voorkeur van de betrokken lokale omroepen zijn de
gemeenten Leerdam en Zederik ingedeeld in streek 27: Betuwe.
Advies
De gemeenten Molenwaard en Giessenlanden vormen met ingang van 1 januari 2019 een gemeente.
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, met inachtneming van de wijzigingsvoorstellen en rekening houdend met de
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bovenbedoelde gemeentelijke herindeling, adviseert de Change Board de samenstelling van de
volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 52: Gorinchem e.o. (99.000 inw.): Gorinchem, Giessenlanden, Molenwaard en
Alblasserdam.
Streek 53 (Westland & Midden Delfland)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Maassluis, Midden-Delfland en Westland.
Zienswijze gemeentebesturen
Burgemeester en wethouders van Midden-Delfland hebben in hun vergadering van 23 augustus 2016
ingestemd met het NLPO-voorstel streekindeling. De gemeentebesturen van Westland en Maassluis
hebben niet gereageerd op het NLPO-voorstel.
Reacties bestuur lokale omroep
De gemeente Maassluis maakt deel uit van het verzorgingsgebied van lokale omroep die ook
Midden-Delfland en Westland bedient. De lokale omroep van Maassluis, Midden-Delfland en
Westland (WOS) zegt inmiddels te overleggen met de lokale omroepen van Schiedam en Vlaardingen
over intensieve samenwerking, hetgeen door deze lokale omroepen evenwel wordt ontkend.
Advies
Gelezen de reactie van het betrokken gemeentebestuur en de reactie van het bestuur van de
betrokken lokale omroep adviseert de Change Board het oorspronkelijke NLPO-voorstel te
handhaven en de samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 53: Westland & Midden Delfland (155.000 inw.): Maassluis, Midden-Delfland en Westland.
Streek 54 (Waterweg-Noord)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Vlaardingen en Schiedam.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Vlaardingen en Schiedam hebben niet gereageerd.
Reactie lokale omroep
De lokale omroep van Maassluis, Midden-Delfland en Westland (WOS), zegt inmiddels te overleggen
met de lokale omroepen van Schiedam en Vlaardingen over intensieve samenwerking, hetgeen door
deze lokale omroepen evenwel wordt ontkend.
Advies
Gelezen de reactie van de betrokken lokale omroep adviseert de Change Board het oorspronkelijke
NLPO-voorstel te handhaven en de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 54: Waterweg-Noord (149.000 inw.): Schiedam en Vlaardingen.
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Streek 55 (Rotterdam)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Rotterdam.
Zienswijze gemeentebestuur
Het gemeentebestuur van Rotterdam stemt in met de streekindeling.
Reactie lokale omroep
De lokale omroep van Rotterdam heeft niet gereageerd op het NLPO-voorstel streekindeling.
Advies
Gelezen de reactie van het betrokken gemeentebestuur adviseert de Change Board het
oorspronkelijke NLPO-voorstel te handhaven en de samenstelling van de volgende streek aldus vast
te stellen:
Streek 55: Rotterdam (630.000 inw.): Rotterdam.
Streek 56 (Drechtsteden)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.
Wijzigingsvoorstellen
Drechtsteden 2: Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Ridderkerk, Sliedrecht
en Zwijndrecht;
Dordrecht: Dordrecht.
Zienswijze gemeentebesturen
Het gemeentebestuur van Zwijndrecht stemt in met het NLPO-voorstel. De gemeentebesturen van
Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht stemmen in met het NLPO-voorstel onder toevoeging van de
gemeenten Hardinxveld-Giessendam en Alblasserdam (het politiek-bestuurlijk samenwerkingsgebied
van de regio Drechtsteden). Het gemeentebestuur van Sliedrecht heeft niet gereageerd.
Burgemeester en wethouder van Papendrecht hebben in hun vergadering van 27 september 2016
hun voorkeur uitgesproken voor een streek zonder Dordrecht.
Reacties besturen lokale omroepen
De lokale omroepen van Papendrecht, Ridderkerk, de lokale omroep van Hendrik-Ido-Ambacht en
Zwijndrecht (ATOS) en de lokale omroep van Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam (Merweradio)
hebben de intentie uitgesproken tot samenwerking.
Advies
De Change Board adviseert Drechtsteden als één streek te beschouwen gezien de oppervlaktegrootte
en het aantal inwoners en mede gezien de opvatting dat een streek Drechtsteden zonder Dordrecht
niet goed denkbaar is.
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Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en de besturen van de betrokken lokale
omroepen adviseert de Change Board de samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 56: Drechtsteden (313.000 inw.): Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-IdoAmbacht, Papendrecht, Ridderkerk, Sliedrecht en Zwijndrecht.
Streek 57 (Hoekse Waard & Goeree Overflakkee) en streek 58 (Voorne-Putten)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne, Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland,
Strijen en Goeree-Overflakkee.
Wijzigingsvoorstellen
Voorne-Putten: Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne;
Zuid-Holland Zuid 2: Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen en Goeree-Overflakkee.
Zienswijze gemeentebesturen
De besturen van de gemeenten die deze streek vormen, met uitzondering van Goeree-Overflakkee,
stemmen in met de tweedeling, de gemeentebesturen van Binnenmaas en Cromstrijen evenwel
zonder Albrandswaard en Barendrecht. Het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee geeft er de
voorkeur aan, evenals de lokale omroep, om zelfstandig te blijven. De gemeentebesturen van
Albrandswaard en Barendrecht stemmen in met de onderhavige streekindeling. De
gemeentebesturen van Oud-Beijerland en Westvoorne hebben niet gereageerd.
Reacties besturen lokale omroepen
De lokale omroep van Goeree-Overflakkee geeft er zoals gezegd de voorkeur aan om zelfstandig te
blijven. In aanmerking moet worden genomen dat Omroep Hoekse Waard een aanwijzing heeft voor
de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen en dat Stichting
Mediaplatform Voorne-Putten een aanwijzing heeft voor de gemeenten Nissewaard, Brielle,
Hellevoetsluis en Westvoorne. Deze lokale omroep stemt in met de onderhavige streekindeling.
Advies
Het is niet uitgesloten dat de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en
Strijen met ingang van 1 januari 2020 de gemeente Hoekse Waard vormen.
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, met inachtneming van de wijzigingsvoorstellen en de bovenbedoelde
voorgenomen gemeentelijke herindeling, adviseert de Change Board de samenstelling van de
volgende streken aldus vast te stellen:
Streek 57: Hoekse Waard & Goeree Overflakkee (206.000 inw.): Binnenmaas, Cromstrijen,
Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen, Goeree-Overflakkee, Albrandswaard en Barendrecht.
Streek 58: Voorne-Putten (154.500 inw.): Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne;
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Streek 59 (Schouwen-Duiveland), streek 60 (De Bevelanden) en streek 61 (Walcheren)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Middelburg, Vlissingen, Veere, Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en SchouwenDuiveland.
Wijzigingsvoorstellen
Beveland: Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal;
Walcheren 2: Middelburg, Vlissingen en Veere;
Schouwen-Duiveland: Schouwen-Duiveland.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Middelburg, Borsele, Goes, Kapelle en Reimerswaal stemmen in met het
NLPO-voorstel. De gemeentebesturen van Noord-Beveland en Veere hebben niet gereageerd, het
gemeentebestuur van Schouwen-Duiveland wijst het voorstel af en het gemeentebestuur van
Vlissingen ondersteunt het strategisch plan van de NLPO met de voorkeur voor samenwerking met
de regionale omroep.
Reacties besturen lokale omroepen
De betrokken lokale omroepen, Stichting Media Walcheren (Middelburg, Vlissingen, Veere), Stichting
Radio Reimerswaal (Reimerswaal) en Stichting Radio Omroep Schouwen-Duiveland (SchouwenDuiveland) stemmen in met de onderhavige driedeling. In de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle en
Noord-Beveland is thans geen lokale omroep actief.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, met inachtneming van de wijzigingsvoorstellen, adviseert de Change Board de
samenstelling van de volgende streken aldus vast te stellen:
Streek 59: Schouwen-Duiveland (34.000 inw.): Schouwen-Duiveland.
Streek 60: De Bevelanden (102.000 inw.): Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal.
Streek 61: Walcheren (114.000 inw.): Middelburg, Vlissingen en Veere.
Streek 62 (Zeeuws Vlaanderen)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Hulst, Terneuzen en Sluis.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Hulst, Terneuzen en Sluis vinden NLPO-voorstel logisch, maar wijzen het
af.
Reacties besturen lokale omroepen
De lokale omroepen onderschrijven het standpunt van de gemeentebesturen.
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Advies
De Change Board adviseert Zeeuws Vlaanderen als één streek te beschouwen, mede gezien de
oppervlaktegrootte en het aantal inwoners.
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen adviseert de Change Board het oorspronkelijke NLPO-voorstel te handhaven de
samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 62: Zeeuws Vlaanderen (105.500 inw.): Hulst, Terneuzen en Sluis.
Streek 63 (De Zuidwest Hoek)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Bergen op Zoom, Roosendaal, Woensdrecht en Tholen.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Bergen op Zoom, Tholen (aldus het besluit van burgemeester en
wethouders van 11 oktober 2016) en Roosendaal stemmen in met NLPO-voorstel en het
gemeentebestuur van Woensdrecht stemt in met NLPO-voorstel voor wat betreft Bergen op Zoom,
Roosendaal en Woensdrecht.
Reacties besturen lokale omroepen
De beide lokale omroepen, Stichting Omroep Zuidwest (Bergen op Zoom, Roosendaal en
Woensdrecht) en Stichting Lokale Omroep Tholen, hebben niet geregeerd.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen adviseert de Change Board het
oorspronkelijke NLPO-voorstel te handhaven en de samenstelling van de volgende streek aldus vast
te stellen:
Streek 63: De Zuidwest Hoek (190.000 inw.): Bergen op Zoom, Roosendaal, Woensdrecht en
Tholen.
Streek 64 (West-Brabant Zuid)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk, Steenbergen, Zundert en Rucphen.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk en Zundert stemmen in met NLPOvoorstel, het gemeentebestuur van Steenbergen wijst het voorstel niet af maar geeft de voorkeur
aan een streek gevormd door Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht (Brabantse Wal). Het
gemeentebestuur van Rucphen heeft niet gereageerd.
Reacties besturen lokale omroepen
De betrokken lokale omroepen hebben niet gereageerd.
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Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen adviseert de Change Board het
oorspronkelijke NLPO-voorstel te handhaven en de samenstelling van de volgende streek aldus vast
te stellen:
Streek 64: West-Brabant Zuid (176.000 inw.): Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk, Steenbergen,
Zundert en Rucphen.
Streek 65 (De Baronie van Breda)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Werkendam, Woudrichem, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout
en Breda.
Wijzigingsvoorstel
Baronie van Breda 2: Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout en
Breda.
Zienswijze gemeentebesturen
Het gemeentebestuur van Oosterhout sluit niet uit dat een professionele streekomroep een groter
succes kan worden dan de huidige lokale omroep; een vrijwillige samenwerking van de lokale
omroepen van Oosterhout, Breda, Geertruidenberg en Drimmelen zal worden ondersteund. De
gemeentebesturen van Drimmelen en Breda stemmen eveneens in met deze (vrijwillige)
samenwerking, waaraan het laatstgenoemde gemeentebestuur toevoegt dat het zogeheten Daily
Urban System daarenboven ook de gemeenten Etten-Leur, Zundert en Moerdijk omvat. Het
gemeentebestuur van Alphen-Chaam geeft aan dat een regio die zowel Tilburg als Breda omvat meer
in overeenstemming is met de natuurlijke habitat van zijn inwoners. Het gemeentebestuur van
Baarle-Nassau geeft de voorkeur aan een streek tezamen met Gilze en Rijen en Alphen-Chaam
(ambtelijke samenwerking in ABG-gemeenten), maar als dat niet haalbaar dan deze streek zonder
Werkendam en Woudrichem. Het gemeentebestuur van Geertruidenberg werkt op verschillende
gebieden samen met die van Drimmelen en Oosterhout. Met betrekking tot de streekindeling hecht
hij waarde aan de opvatting van de lokale omroep daarover.
De gemeentebesturen van Werkendam en Woudrichem hebben niet gereageerd
Reacties besturen lokale omroepen
Alleen de lokale omroep van Drimmelen heeft gereageerd op het NLPO-voorstel, waarbij gerefereerd
wordt aan de intentie van de lokale omroepen uit Breda, Oosterhout, Geertruidenberg en
Drimmelen tot samenwerking.
Advies
De Change Board adviseert Aalburg, Werkendam en Woudrichem in te delen in Het land van Altena
& Bommelerwaard (streek 28). Overigens zullen de gemeenten Werkendam, Woudrichem en
Aalburg met ingang van 2019 fuseren, althans als het aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
ligt.
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Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en de reactie van het bestuur van een van
de betrokken lokale omroepen, met inachtneming van het wijzigingsvoorstel, adviseert de Change
Board de samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 65: De Baronie van Breda (301.000 inw.): Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen,
Geertruidenberg, Oosterhout en Breda.
Streek 66 (Hart van Brabant)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Aalburg, Dongen, Goirle, Loon op Zand, Waalwijk, Tilburg, Gilze en Rijen, Oisterwijk en Hilvarenbeek.
Wijzigingsvoorstellen
Tilburg Zuid: Tilburg, Gilze en Rijen, Oisterwijk, Goirle en Hilvarenbeek;
Langstraat/Land van Altena: Aalburg, Dongen, Loon op Zand, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem.
Zienswijze gemeentebesturen
Het gemeentebesturen van Tilburg en Loon op Zand stemmen in met het NLPO-voorstel. Het
gemeentebestuur van Waalwijk geeft de voorkeur aan een streek met Waalwijk, Aalburg, Dongen,
Loon op Zand, Werkendam, Woudrichem en Heusden. Het gemeentebestuur van Goirle wijst erop
dat, met uitzondering van Aalburg, alle gemeenten in het NLPO-voorstel deel uitmaken van het
samenwerkingsverband regio Hart van Brabant. Evenals het gemeentebestuur van Gilze en Rijen zien
de gemeentebesturen van Hilvarenbeek en Goirle meer in een streek bestaande uit Hilvarenbeek,
Oisterwijk, Tilburg, Gilze en Rijen en Goirle. De gemeentebesturen van Aalburg, Dongen (geen lokale
omroep actief) en Oisterwijk hebben niet gereageerd.
Reacties besturen lokale omroepen
De betrokken lokale omroepen stellen een splitsing van de streek voor: Langstraat & Land van
Heusden en Altena (Waalwijk, Loon op Zand, Dongen, Aalburg, Werkendam, Woudrichem en
Heusden) en Tilburg Zuid (Hilvarenbeek, Goirle, Oisterwijk, Gilze en Rijen en Tilburg). Overigens geeft
de lokale omroep van Heusden de voorkeur aan de indeling in streek 67: De Meierij.
Advies
De Change Board adviseert Aalburg, Werkendam en Woudrichem in te delen in Het land van Altena
& Bommelerwaard (streek 28).
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, met inachtneming van de wijzigingsvoorstellen, adviseert de Change Board de
samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 66: Hart van Brabant (399.000 inw.): Dongen, Goirle, Loon op Zand, Waalwijk, Tilburg, Gilze
en Rijen, Oisterwijk en Hilvarenbeek.
Streek 67 (De Meierij)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Vught, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Veghel, Sint-Michielsgestel, Schijndel, Haaren, Boxtel en SintOedenrode.
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Wijzigingsvoorstel
De Meierij 2: Vught, ’s-Hertogenbosch, Heusden, Sint-Michielsgestel, Haaren en Boxtel.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Heusden en Sint-Michelsgestel geven de voorkeur aan een streek zonder
Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode. Het gemeentebestuur van Veghel gaat hierin mee. De
gemeentebesturen van Vught, ’s-Hertogenbosch (geen lokale omroep actief), Schijndel, Haaren,
Boxtel en Sint-Oedenrode hebben niet gereageerd.
Reacties besturen lokale omroepen
De betrokken lokale omroepen hebben niet gereageerd anders dan met het indienen van het
wijzigingsvoorstel.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en met inachtneming van het
wijzigingsvoorstel adviseert de Change Board de samenstelling van de volgende streek aldus vast te
stellen:
Streek 67: De Meierij (293.000 inw.): Boxtel, Haaren, ’s-Hertogenbosch, Heusden, SintMichelsgestel en Vught.
Streek 68 (Midden-Oost-Brabant) en streek 69 (Land van Cuijk)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Boekel, Uden, Bernheze, Landerd en Oss.
Wijzigingsvoorstellen
Noordoost Brabant 2: Oss en Bernheze;
48.7: Grave, Boekel, Uden, Bernheze, Landerd en Oss;
Midden Oost Brabant: Sint Oedenrode, Boekel, Uden, Landerd, Gemert-Bakel, Laarbeek, Veghel en
Schijndel.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Boxmeer, Sint Anthonis, Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert geven de
voorkeur aan een streek met een drietal gemeenten uit Noord Limburg (Bergen, Gennep en Venray).
Met uitzondering van het gemeentebestuur van Uden, die niet heeft gereageerd, hebben de andere
gemeentebesturen nogal uiteenlopende ideeën over de streekindeling. Het gemeentebestuur van
Bernheze stelt een streekindeling voor met Bernheze, Boekel, Landerd, Uden, Oss en Meierijstad. Het
gemeentebestuur van Oss stelt een streekindeling voor met Bernheze, Boekel, Landerd, Uden en Oss
(dus zonder Meierijstad). De gemeentebesturen van Boekel en Landerd geven de voorkeur aan een
streek bestaande uit de gemeenten Boekel, Landerd, Uden, Meierijstad en Laarbeek.
Reacties besturen lokale omroepen
Ook de betrokken lokale omroepen hebben uiteenlopende ideeën. De lokale omroep van Oss en
Bernheze (Mfm/Dtv) geeft in eerste instantie de voorkeur een streekomroep te vormen met de
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omroepen uit Landerd, Boekel en Uden. Indien dit niet haalbaar is, dan handhaving van het
oorspronkelijke NLPO-voorstel. De Samenwerkende omroepen Midden-Oost Brabant (de lokale
omroepen van de gemeenten Laarbeek, Uden, Veghel, Boekel, Sint-Oedenrode, Schijndel en
Landerd) houden vast aan dit samenwerkingsverband. De lokale omroep van Mill en Sint Hubert
volgt de voorkeur van zijn gemeentebestuur en opteert voor de streek met het vorengenoemde
drietal gemeenten uit Noord Limburg.
Advies
De Change Board houdt rekening met de gemeentelijke herindeling (per 1 januari 2017 vormen de
gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel tezamen de gemeente Meierijstad) en met de
aanwijzing van de Stichting Omroep Land van Cuijk voor de gemeenten Boxmeer, Sint Anthonis, Cuijk
en Grave. De Change Board hecht er bovendien aan het Land van Cuijk te benoemen. Bovendien
vormen de gemeenten Uden, Landerd en (mogelijk) Bernheze met ingang van 1 januari 2012 een
gemeente.
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, met inachtneming van de wijzigingsvoorstellen en de bovenbedoelde
voorgenomen gemeentelijke herindeling, adviseert de Change Board de samenstelling van de
volgende streken aldus vast te stellen:
Streek 68: Midden-Oost-Brabant (265.000 inw.): Boekel, Meierijstad (voorheen: Schijndel, SintOedenrode en Veghel), Uden, Bernheze, Landerd en Oss.
Streek 69: Land van Cuijk (87.500 inw.): Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis.
Streek 70 (De Kempen) en streek 71(Eindhoven e.o.)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Son en Breugel, Veldhoven,
Waalre, Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden en
Valkenswaard.
Wijzigingsvoorstellen
Eindhoven e.o. 2: Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Son en Breugel,
Veldhoven, Waalre, Helmond en Valkenswaard;
57.2: Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden;
De Peel 4: Cranendonck, Heeze-Leende, Deurne, Asten en Someren;
Eindhoven e.o. 3: Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Gerwen en Nederwetten en Son en
Breugel;
57.5: Veldhoven, Waalre, Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De
Mierden en Valkenswaard;
Eindhoven e.o. 4: Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Son en Breugel,
Veldhoven, Waalre en Valkenswaard;
57.7: Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot en Reusel-De Mierden.
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Zienswijze gemeentebesturen
Het gemeentebesturen van Heeze-Leende, Geldrop-Mierlo, Valkenswaard en Best spreken geen
voorkeur uit. De gemeentebesturen van Bergeijk, Reusel-De Mierden, Veldhoven, Eersel,
Cranendonck en Bladel opteren voor de streek bestaande uit: Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel,
Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven, Waalre en Valkenswaard. De voorkeur van
de gemeentebesturen van Son en Breugel en Eindhoven gaan uit naar het stedelijk gebied
Eindhoven, de streek met Eindhoven, Son en Breugel, Nuenen c.a., Geldrop-Mierlo, Waalre,
Veldhoven, Oirschot, Best en Helmond. Het gemeentebestuur van Waalre heeft dezelfde voorkeur,
maar dan zonder Helmond. Het gemeentebestuur van Nuenen c.a. geeft de voorkeur aan een streek
met Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven,
Waalre en Helmond. Het gemeentebestuur van Oirschot opteert voor een streek met een beperkte
omvang, te weten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en Best.
Reacties besturen lokale omroepen
Naast de ingediende wijzigingsvoorstellen hebben de besturen van de lokale omroepen ook nog als
volgt gereageerd. De lokale omroepen van de gemeenten Bergeijk, Bladel/Eersel/Reusel-De Mierden
(Streekomroep De Kempen), Cranendonck/Heeze-Leende/Waalre (Stichting Publieke Lokale
Samenwerkende Radio), Oirschot, Veldhoven en Valkenswaard gaan voor de Streekomroep
Kempenland. De lokale omroep van Nuenen c.a. ziet meer in een streek bestaande uit het stedelijk
gebied Eindhoven en (een deel van) De Peel (streek 72). Het bestuur van de lokale omroep van Best
werkt niet mee aan de vorming van en een indeling in een streekomroep.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, met inachtneming van de wijzigingsvoorstellen, adviseert de Change Board de
samenstelling van de volgende streken aldus vast te stellen:
Streek 70: De Kempen (154.500 inw.): Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende,
Oirschot, Reusel-De Mierden en Valkenswaard.
Streek 71: Eindhoven e.o. (393.000 inw.): Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Gerwen en
Nederwetten, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre;
Streek 72 (De Peel)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Deurne, Laarbeek, Gemert-Bakel, Helmond, Asten en Someren.
Wijzigingsvoorstellen
Peel 2: Deurne, Helmond, Asten, Cranendonck, Heeze-Leende en Someren;
56.3: Deurne, Helmond, Asten en Someren;
56.5: Deurne, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Someren;
56.6: Deurne, Asten en Someren;
56.10: Deurne, Laarbeek, Helmond, Asten en Someren;
56.11: Gemert-Bakel.
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Zienswijze gemeentebesturen
Het gemeentebestuur van Gemert-Bakel stemt in met het oorspronkelijke NLPO-voorstel, maar
respecteert de keuze van de lokale omroep voor een streek bestaande uit de gemeenten Uden,
Boekel, Landerd, Gemert-Bakel, Laarbeek en Meierijstad (Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode). Ook
het gemeentebestuur van Laarbeek stemt in met het NLPO-voorstel, maar hij respecteert de keuze
van de lokale omroep voor streek 68: Midden-Oost-Brabant. De gemeentebestuur van Helmond
stemt eveneens in met het NLPO-voorstel, maar een samenwerkingsverband tussen de lokale
omroepen van Asten, Someren, Deurne en Helmond heeft volgens hem meer kans van slagen. De
gemeentebesturen van Helmond, Deurne en Asten geven de voorkeur aan deze streek bestaande uit
zoals gezegd Asten, Someren, Deurne en Helmond. Burgemeester en wethouders van Someren
hebben in hun vergadering in week 29 van 2016 ingestemd met het NLPO-voorstel.
Reacties besturen lokale omroepen
De lokale omroep van Deurne geeft de voorkeur aan het oorspronkelijke NLPO-voorstel. De lokale
omroep van Gemert-Bakel laat het oog vallen op streek 68: Midden-Oost-Brabant. De
Samenwerkende Omroepen Midden-Oost Brabant (de lokale omroepen van de gemeenten Laarbeek,
Uden, Veghel, Boekel, Sint-Oedenrode, Schijndel en Landerd) houden vast aan dit
samenwerkingsverband. De lokale omroep van Helmond geeft de voorkeur aan een samenwerking
met de lokale omroepen van Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen en gelezen de wijzigingsvoorstellen, adviseert de Change Board het oorspronkelijke
NLPO-voorstel te handhaven en de samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 72: De Peel (209.000 inw.): Deurne, Laarbeek, Gemert-Bakel, Helmond, Asten en Someren.
Streek 73 (Noord-Limburg)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Bergen, Gennep, Venray, Venlo, Peel en Maas en Horst aan de Maas.
Wijzigingsvoorstellen
Noord Limburg 2: Venlo, Peel en Maas en Horst aan de Maas;
Noord Limburg b: Bergen, Gennep, Venray, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint
Anthonis.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Bergen, Gennep (aldus het besluit van burgemeester en wethouders van
19 juli 2016), Venlo (aldus het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2016),
Venray en Horst aan de Maas stemmen in met het NLPO-voorstel. Het gemeentebestuur van Peel en
Maas heeft niet gereageerd.
Reacties besturen lokale omroepen
De lokale omroepen van Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venlo stemmen in met het
NLPO-voorstel.
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Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen en gelezen de wijzigingsvoorstellen, adviseert de Change Board het oorspronkelijke
NLPO-voorstel te handhaven en de samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 73: Noord-Limburg (259.000 inw.): Bergen, Gennep, Venray, Venlo, Peel en Maas en Horst
aan de Maas.
Streek 74 (Midden-Limburg)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Leudal, Beesel, Weert en Nederweert.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond stemmen in met het
NLPO-voorstel. De gemeentebesturen van Leudal, Beesel en Nederweert stellen voor Beesel toe te
voegen aan streek 73: Noord-Limburg. Het gemeentebestuur van Weert heeft niet gereageerd.
Reacties besturen lokale omroepen
De betrokken lokale omroepen hebben niet gereageerd.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen adviseert de Change Board het
oorspronkelijke NLPO-voorstel te handhaven en de samenstelling van de volgende streek aldus vast
te stellen:
Streek 74: Midden-Limburg (249.000 inw.): Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen, Roermond,
Leudal, Beesel, Weert en Nederweert.
Streek 75 (Westelijke Mijnstreek)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Beek, Sittard-Geleen, Stein, Brunssum, Onderbanken en Schinnen.
Wijzigingsvoorstel
Westelijke Mijnstreek 2: Beek, Sittard-Geleen en Stein.
Zienswijze gemeentebesturen
De gemeentebesturen van Beek, Sittard-Geleen en Stein oordelen dat zij tezamen een streek
vormen. De gemeentebesturen van Brunssum, Onderbanken en Schinnen onderschrijven dit oordeel.
Reacties besturen lokale omroepen
De betrokken lokale omroepen stemmen in het bovenomschreven oordeel van de
gemeentebesturen.
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Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, met inachtneming van het wijzigingsvoorstel, adviseert de Change Board de
samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 75: Westelijke Mijnstreek (134.500 inw.): Beek, Sittard-Geleen en Stein.
Streek 76 (Parkstad)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Voerendaal, Nuth, Landgraaf, Heerlen, Kerkrade en Simpelveld.
Wijzigingsvoorstel
Parkstad 2: Voerendaal, Nuth, Landgraaf, Heerlen, Kerkrade, Simpelveld, Brunssum, Onderbanken en
Schinnen.
Zienswijze gemeentebesturen
Met uitzondering van Simpelveld (geen reactie) stemmen de gemeentebesturen in met het NLPOvoorstel, aangevuld met Brunssum, Onderbanken en Schinnen.
Reacties besturen lokale omroepen
De betrokken lokale omroepen stemmen in met de onderhavige streekindeling. In de gemeente
Voerendaal is geen lokale omroep actief.
Advies
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen, met inachtneming van het wijzigingsvoorstel, adviseert de Change Board de
samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 76: Parkstad (259.000 inw.): Voerendaal, Nuth, Landgraaf, Heerlen, Kerkrade, Simpelveld,
Brunssum, Onderbanken en Schinnen.
Streek 77 (Heuvelland Maastricht)
Oorspronkelijk NLPO-voorstel
Gulpen-Wittem, Vaals, Maastricht, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul en Meerssen.
Wijzigingsvoorstellen
Heuvelland: Gulpen-Wittem, Vaals, Eijsden-Margraten, Valkenburg aan de Geul en Meerssen;
Maastricht: Maastricht;
Heuvelland 2: Gulpen-Wittem, Vaals, Eijsden-Margraten en Valkenburg aan de Geul;
Maastricht e.o.: Maastricht en Meerssen.
Zienswijze gemeentebesturen
Het gemeentebestuur van Valkenburg aan de Geul stemt in met het NLPO-voorstel. De door de
gemeentebesturen van Vaals, Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten en Meerssen voorgestelde
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streekindelingen zijn niet eenduidig. Het gemeentebestuur van Maastricht geeft de voorkeur aan een
lokale omroep alleen voor zijn gemeente.
Reacties besturen lokale omroepen
De betrokken lokale omroepen zien om uiteenlopende redenen niets in de door de NLPO
voorgestelde streekvorming.
Advies
Nu er niet sprake is van een eenduidige zienswijze van de betrokken gemeentebesturen ten aanzien
van de streekindeling en de lokale omroepen niets zien in streekvorming is handhaving van het
oorspronkelijke NLPO-voorstel op zijn plaats.
Gelezen de reacties van de betrokken gemeentebesturen en van de besturen van de betrokken
lokale omroepen en gelezen de wijzigingsvoorstellen adviseert de Change Board het oorspronkelijke
NLPO-voorstel te handhaven en de samenstelling van de volgende streek aldus vast te stellen:
Streek 77: Heuvelland Maastricht (207.500 inw.): Gulpen-Wittem, Vaals, Maastricht, EijsdenMargraten, Valkenburg aan de Geul en Meerssen.
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Bijlage 3: Procedure en werkwijze Change Board
Procedure
Op de vergadering van 26 mei 2016 heeft de NLPO de Change Board ingesteld.
De Change Board is in het leven is geroepen om de NLPO te adviseren over de door de directie van
de NLPO opgestelde streekindeling van de lokale omroepen en de naar aanleiding daarvan
ontvangen wijzigingsvoorstellen van de lokale omroepen en zienswijzen van de gemeentebesturen.
De Change Board bestaat uit de volgende leden, in alfabetische volgorde: Loek Bergman, Michiel
Bosgra, Sjoerd Feitsma (namens VNG), Evert Janse, Pieter Janssen (voorzitter; namens OLON),
Jacques Neeven (plaatsvervangend voorzitter) en Bram Voermans (namens OCW); het secretariaat is
gevoerd door Toos Bastiaansen en Dirk Oudenaarden.
Naast de vergadering van 26 mei is de Change Board bijeen geweest op 13 juli, 6 oktober en 17
november 2016 en op 23 januari 2017. Bij gelegenheid van laatstgenoemde vergadering is Danny
Vermeulen opgetreden als plaatsvervanger van Pieter Janssen.
Werkwijze
Bij vergadering van 26 mei 2016 is zoals gezegd de Change Board ingesteld en heeft hij ingestemd
met de door het secretariaat opgestelde Werkwijze. Op grond van deze Werkwijze zijn de voorzitter
en de plaatsvervangend voorzitter benoemd.
De vergadering van 13 juli 2016 staat in het teken van een eerste oriëntatie van de NLPOstreekindeling en de daarop ontvangen reacties van de lokale omroepen en gemeentebesturen. De
streken worden elk afzonderlijk kort besproken.
Op de vergadering van 6 oktober 2016 zijn 36 streken aan de orde gesteld en heeft de Change Board
daarover een advies opgesteld.
Op de vergadering van 17 november 2016 zijn de resterende 26 streken aan de orde gesteld en heeft
de Change Board daarover een advies opgesteld.
Het definitieve advies, waarbij de oorspronkelijke 62 streken zijn herschikt tot 77 streken, is door de
Change Board toegelicht en gepresenteerd aan de NLPO op de vergadering van 23 januari 2017.
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