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Leeswijzer 
 
Voor u ligt het activiteitenplan van Stichting Streekomroep Midden Gelderland (SMG) voor 2022. De 
basis daarvan wordt gevormd door het Ontwikkelplan dat onze stichting medio 2020 heeft 
geformuleerd. In de periode tot nu toe hebben we flinke stappen kunnen maken, maar het moge ook 
duidelijk zijn dat in de afgelopen periode Corona een flinke wissel heeft getrokken op de uitvoering 
van onze ambities. 
 
Toch zijn wij van mening dat wij als zendgemachtigde voor de gemeenten Renkum en Arnhem de 
nodige stappen hebben kunnen zetten in de richting die wij nastreven: het realiseren van een 
volwaardige omroep, met aandacht voor lokaal nieuws uit Arnhem, Renkum, maar ook uit de 
omgeving, via de kanalen online, radio en televisie.  
 
Wij maken u graag deelgenoot van deze vorderingen door even terug te kijken op de afgelopen 
periode, de ontwikkelingen die we gemaakt hebben en vervolgens koppelen we daar onze plannen 
voor 2022 aan. 
 

Uitgangspunt voor het Ontwikkelplan was de toch wel zorgelijke situatie waarin onze omroep eind 

2019 in terecht gekomen was, met het ontbreken van een herkenbare en professionele aansturing 

als belangrijkste oorzaak. In genoemd Ontwikkelplan hebben we de drie belangrijkste pijlers 

benoemd waarop veranderend beleid gebaseerd zou moeten worden: continuïteit, 

professionalisering en verbinding. Deze domeinen zijn hieronder benoemd, met daaraan gekoppeld 

de gemaakte stappen in de periode 1 januari 2020 t/m heden én de doorkijk naar 2022. 
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Continuïteit: 

In het Ontwikkelplan stonden daarover de volgende doelen geformuleerd: 

Continuïteit is het belangrijkste domein binnen ons werkplan voor de komende vijf jaar. In de 
formulering van onze plannen hebben we ons laten leiden door onze overtuiging dat wanneer een 
lokale omroep zowel inhoudelijk als organisatorisch betekenis en bestaansrecht wil hebben, 
duurzaamheid een essentiële factor is. Voor SMG is samenwerking met andere partijen dan ook een 
belangrijk speerpunt. Concurrentie aangaan met andere lokale/regionale omroepen of zelfs met de 
regionale omroep, i.c. Omroep Gelderland, is geen optie.  
In dat kader zal SMG de samenwerking actief opzoeken. Primair streven wij een intensieve 
samenwerking met Omroep Gelderland na. Daarnaast zoeken wij de verbinding met partners uit en in 
de regio, om met hen een efficiënte samenwerking te kunnen realiseren,  waarbij het behouden van 
de eigen ‘couleur locale’ gegarandeerd moet blijven. In dat kader is de samenwerking met Renkum al 
geëffectueerd, hetgeen betekent dat wij in onze statuten onze naam aangepast hebben naar 
Streekomroep Midden Gelderland, SMG. Op lokaal niveau blijven we ons voorlopig profileren als RTV 
Arnhem. 
 
Ontwikkelingen: 
 

• met de lokale omroepen in de regio, door het Commissariaat voor de Media als Regio 25 

benoemd, zijn wij direct gesprekken gestart met inhoudelijke samenwerking als belangrijkste 

argument. Het betreft de lokale omroepen Lingewaard, Overbetuwe, Rheden en Zevenaar; 

• al snel merkten wij dat deze gesprekken negatief beïnvloed werden door een al eerder 

ingezette intentie van SMG om ook de zendmachtigingen van Lingewaard en Overbetuwe te 

verkrijgen. De wens van Lingewaard om zich vooral te verbinden met buurtgemeente 

Overbetuwe betekende dat Lingewaard ook aanspraak op de zendmachtiging van 

Overbetuwe wenste te maken, hetgeen ‘ruis’ opleverde t.a.v. SMG; 

• bovengenoemde perikelen stonden onze wens om in de regio tot een constructieve en op 

inhoud gebaseerde samenwerking met de andere lokale omroepen te komen dusdanig in de 

weg, dat wij besloten hebben om de belangrijkste angel daar uit te halen: het opteren voor 

zendmachtigingen. Dit resulteerde in het informeren van alle potentiële 

samenwerkingspartners, hun gemeentelijke bestuurders én het Commissariaat voor de 

Media dat wij afzagen van onze eerdere opties op zendmachtigingen; 

• dit besluit heeft de samenwerking tussen de lokale omroepen in Regio 25 goed gedaan. We 

konden de gesprekken nu weer hervatten, zonder dat er beelden rond overname en dubbele 

agenda’s speelden; 

• dit heeft erin geresulteerd dat medio 2020 een samenwerkingsovereenkomst getekend is 

tussen Lingewaard, SMG (Arnhem / Renkum), Rheden en Zevenaar, waarin we ons 

uitspreken om op basis van inhoud menskracht, kennis, faciliteiten, materiaal, etc. met 

elkaar te delen. Overbetuwe wordt hierin gemist: de gemeenteraad van Overbetuwe heeft 
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met de meest minimale meerderheid besloten om hun zendmachtiging niet aan Lingewaard 

maar aan RN7, de lokale omroep in en rondom Nijmegen, te gunnen; 

• ook de in het Ontwikkelplan genoemde wens om nauw met Omroep Gelderland samen te 

werken, verloopt zeer voorspoedig. Er is zeer frequent contact tussen niet alleen SMG en 

Omroep Gelderland, maar ook als lokale samenwerkingspartners en Omroep Gelderland. Dit 

heeft inmiddels geleid tot diverse kwaliteitsimpulsen voor de lokale omroepen: het kunnen 

beschikken over de professionele kennis van Omroep Gelderland, maar ook afstemming van 

onze online- en radio activiteiten op de faciliteiten  van Omroep Gelderland. Zo participeren 

wij vanaf 1 juli a.s. in de local-grid van Omroep Gelderland, waardoor nieuwsuitwisseling en 

het gebruik kunnen maken van de technische infrastructuur van Omroep Gelderland 

geoptimaliseerd wordt; 

• in dat kader voert SMG ook het gesprek met Omroep Gelderland over het kunnen inzetten 

van een professionele journalistieke kracht bij SMG, gefaciliteerd door deels Omroep 

Gelderland, deels de provincie Gelderland en ook dat is gerealiseerd: SMG is nu versterkt 

met een journalist van Omroep Gelderland. Daarnaast participeert SMG sinds 1 april 2021 

ook in een landelijk project van de NOS, waardoor wederom twee journalisten ter 

versterking van de lokale redactie bij SMG zijn geplaatst. 

 

Activiteiten voor 2022: 

 

• In 2022 verwachten wij verdere stappen in de regionale samenwerking te kunnen maken, 

waardoor de continuïteit van niet alleen SMG, maar ook van de lokale omroepen in 

Lingewaard, Rheden en Zevenaar versterkt wordt. Daarmee hopen wij in 2022 tot 

daadwerkelijk een streekomroep te kunnen komen, overigens met een voor alle partijen 

geldende sterke verbinding met de eigen gemeenten: daar zal de primaire aandacht op het 

gebied van informatie, entertainment en nieuwsvoorziening op gericht blijven, zodat de 

couleur locale ook daadwerkelijk geborgd blijft. 

• In dat kader zal eind 2021, begin 2022 naar een gemeenschappelijke naam voor de vier 

lokale zenders gestreefd worden. Voor SMG, die nu voor zowel de gemeente Arnhem als 

Renkum de naam RTV Arnhem hanteert, heeft dit een zeer hoge prioriteit: wij wensen zo 

snel mogelijk voor Arnhem en Renkum één, voor beide gemeenten geldende , naam te 

komen. De activiteiten daarvoor zijn inmiddels gestart. 

• De mogelijkheid bestaat dat de intensiteit van de samenwerking gefaseerd gaat verlopen. Zo 

delen SMG en Studio Rheden op dit moment niet alleen al hun huisvesting en faciliteiten, 

maar wordt ook intensief gezocht naar zowel inhoudelijke als bestuurlijk samenwerking. 
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Professionalisering: 

In het Ontwikkelplan wordt daarover het volgende gezegd: 

 

Professionalisering is voor het realiseren van onze doelstellingen een absolute voorwaarde. Dit vraagt 
om versterking van de ‘binnenkant’ door het kunnen inrichten van een professionele aansturing: 
professionals, die t.b.v. de vrijwilligers richting en invulling kunnen geven aan opleiders, 
nieuwscoördinatoren en (stage)begeleiding en daarmee de tientallen vrijwilligers ondersteunen en 
vooruit helpen. Maar die ook zelfstandig in staat zijn het netwerk voor de lokale omroep in stad en 
regio in twee jaar tijd stevig uit te bouwen, met altijd in het achterhoofd om binnen twee jaar op eigen 
benen te staan. Realisatie van die professionele aansturing is essentieel voor het kunnen behalen van 
onze doelstellingen. 
 
Ontwikkelingen: 
 

• SMG werkt met een groot aantal betrokken vrijwilligers. Het ontbreken van een 
journalistieke en organisatorische aansturing in de laatste jaren heeft een bepaalde 
‘verwaarlozing’ van de medewerkers met zich meegebracht. Een belangrijk negatief effect 
daarvan was het ontstaan van een eilanden-cultuur: online, radio en tv opereren vrijwel los 
van elkaar, de integraliteit ontbreekt; 

• we hebben het afgelopen jaar met alle medewerkers gesproken, zo’n 35 in totaliteit. Op 
basis van deze gesprekken hebben wij van een aantal mensen afscheid genomen; 

• we hebben Eelco Walraven, van huis uit een journalist met veel radio-ervaring, aangesteld 
als hoofdredacteur. Zijn voornaamste opdracht luidt het opzetten van een gedegen 
programmering en het indelen van de medewerkers op de programma’s; 

• begeleiding en coaching van de medewerkers wordt nu verder doorontwikkeld, in 
samenwerking met onze samenwerkingspartners en Omroep Gelderland; 

• ter ondersteuning kunnen wij rekenen op een aantal externe professionals, w.o. de oud-
directeur van Radio 1, die wij om-niet mogen benaderen voor specifieke vraagstukken; 

• we hebben in de eerste helft van 2021 acht stagiaires en net-afgestudeerden vanuit diverse 
media- en journalistieke opleidingen aan kunnen trekken, die nu actief participeren in het 
maken van programma’s. 

• we hebben eind 2020 het bestuur vernieuwd, waarmee nu de kennis op het gebied van 
financiën, juridische zaken, marketing, IT-training en human resource in het bestuur 
vertegenwoordigd is.  

• op basis van het Ontwikkelplan heeft de gemeenteraad van Arnhem medio 2021 besloten 
om SMG naast de basisbijdrage een extra bijdrage toe te kennen, waarmee de broodnodige 
professionalisering (uitbreiding uren hoofdredacteur en aantrekken beeldredacteur)  
gerealiseerd kan worden. 

 
Activiteiten voor 2022: 

 

• In 2022 heeft het formeren van een vaste, betrouwbare kern van betrokken 
vrijwilligers de hoogste prioriteit. Door de extra financiële impuls is de werving, 
scholing en begeleiding van vrijwilligers een stap dichterbij gekomen. Medio 2021 zal 
een intensieve wervingscampagne van start gaan, hetgeen in 2022 moet resulteren 
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in een breed samengestelde redactie, die onze online, radio- en tv-activiteiten verder 
inhoud kunnen geven. 

• In dit kader zullen redacties geschoold worden om nóg dichter in de haarvaten van de 
gemeenten te komen, waardoor er een nóg nauwere verbinding tussen de diverse wijken 
(ook in Renkum) en onze omroep gerealiseerd kan worden. 
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Verbinding: 
Uit het Ontwikkelplan: 
 
Met verbinding tenslotte bedoelen we allereerst de verbinding die SMG wil maken met en tussen alle 
inwoners van ons uitzendgebied. Verbinding mét de inwoners door het realiseren van een professionele 
omroep, die op een hoogwaardige manier aantrekkelijke, lokaal gebonden radio- en televisie 
produceert in combinatie met een voor de burgers toegankelijke online voorziening: website en sociale 
media. We gaan ons onderscheiden door journalistiek verantwoorde programma’s, die de inwoners 
raken. Raken omdat ze vanwege hun ‘nabijheid’ herkenbaar zijn: aandacht voor hun wijk, hun 
problemen, hun initiatieven, hun verenigingen, hun scholen, hun werk, etc. Deze onderwerpen zullen 
als een rode draad door de programmering lopen, gemonitord door een deskundig PBO. 
 
Ontwikkelingen: 
 

• SMG wil zeker op het gebied van beeld, naast het weer opnieuw opzetten van actuele 
nieuwsgaring, ook een platform voor derden zijn. Zo is er in de Coronatijd een nauwe 
samenwerking geweest met zorginstelling Pleyade, die via ons tv-kanaal een veel bekeken 
programma heeft uitgezonden waarin aandacht werd besteed aan bewoners van de 
instelling, hun kinderen, zorgpersoneel, etc. 

• met dezelfde intentie worden er gesprekken gevoerd met Rozet-TV en Hart van de Stad; 

• SMG zendt alle wedstrijden van Vitesse, uit en thuis, rechtstreeks op de radio uit; 

• er is veel aandacht besteed aan de diverse Airborne-herdenkingen; 

• in de radioprogrammering is veel ruimte ingebracht voor actualiteiten- en nieuws 
uitzendingen; 

• met de stichting Nimma Media, uitvoerder van het door ZonMW financieel ondersteunde 
project Beeldbrengers, waarin jongeren de mogelijkheid geboden wordt om in het kader van 
Maatschappelijke Diensttijd media-gerichte activiteiten te ontplooien, is een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten. 

 
Activiteiten voor 2022: 

 

• In 2022 zal de relatie met derde partijen verder uitgebouwd worden. Het gaat daarbij om 
partijen die in welke vorm dan ook bij kunnen dragen aan de doelstellingen van SMG: 
doordat zij aandacht aan bijzondere maatschappelijke ontwikkelingen besteden, projecten 
uitvoeren die van belang zijn om onder de aandacht van een breed lokaal publiek te brengen, 
studenten opleiden voor mediaberoepen, etc. SMG kan en wil hen een platform bieden, 
waardoor de boodschap onder de aandacht gebracht kan worden. Dit is een zich continu 
ontwikkelend proces, waar steeds weer als rode draad geldt dat de onderwerpen van 
betreffende partners dicht op- en in de samenleving moet zitten. 

 
We hebben u met bovenstaand overzicht willen laten zien dat SMG volop in beweging is om haar 
doelstelling te realiseren: een kwalitatief volwaardige omroep te worden, Arnhem en Renkum 
waardig. We zijn op de goede weg, maar er is ook nog het nodige te doen. Om dit alles ook 
daadwerkelijk te kunnen realiseren, is uw morele, politieke, bestuurlijke én financiële steun van 
grote waarde! We hopen dat we ook in 2022 weer op die steun kunnen rekenen! 

 


