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Underwerp 
NDC mediagroep 
 
Op 8 april 2021 heeft de CDA-fractie schriftelijke vragen gesteld over de NDC mediagroep. 
Hieronder vindt u de vragen en de reactie van het college:  
 
Ynlieding 
In de media verscheen op 6 april het bericht, dat uitgever NDC mediagroep stopt met ‘huis-aan-
huis-kranten’. Volgens deze media ziet NDC geen perspectief meer voor de tientallen week- en 
nieuwsbladen die in het Noorden van Nederland verspreid worden. 
Onder de weekbladen behoort ook De Feanster, het blad dat door de gemeente Achtkarspelen 
wordt gebruikt voor het doorgeven van de informatie aan haar inwoners. In de afgelopen periode 
hebben we al moeten ervaren dat de journalistieke kant van De Feanster tot een minimum is 
beperkt. Nu ook de verspreiding wordt stopgezet, hebben we als CDA-fractie de volgende vragen: 

 
 
Fragen 
1. Is het college op de hoogte gesteld van dit voornemen van de NDC mediagroep? 
2. Heeft het college zich inmiddels beraden op een ander huis-aan-huisblad voor de informatie 

aan de burgers vanuit de gemeente? 
3. Welke kranten worden bij de oriëntatie op een nieuw blad door het college meegenomen en 

wat zijn de uitgangspunten voor de selectie?  
4. Is het college het met de fractie eens dat bij de uitgangspunten naast de verspreiding in de 

hele gemeente ook meegenomen moet worden de journalistieke inbreng en de input vanuit de 
verschillende raadsfracties. 

5. Volgens onze informatie is informatie via een krant niet meer noodzakelijk. Om papier (en dus 
bomen) te besparen zou ook nagedacht kunnen worden over een meer prominentere rol voor 
RTV-NOF of in overleg met de kabelmaatschappijen en in samenwerking met de ANNO-regio 
het vrijmaken van een (extra) tv-kanaal voor nieuws uit de gehele ANNO-regio. Hoe denkt het 
college over deze optie? 

 
 
Reaksje kolleezje 

1. Het college is niet actief door de NDC op de hoogte gebracht van het voornemen van de 
NDC. De dag na berichtgeving (6 april) heeft de gemeente contact opgenomen met de 
NDC.   

2. Er heeft een gesprek plaatsgevonden op 19 april j.l. tussen de gemeente en NDC. Namens 
de gemeente waren aanwezig burgemeester Brouwer en een communicatieadviseur, 
vanuit NDC was Evert van Dijk aanwezig, algemeen hoofdredacteur/directeur. NDC geeft 
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aan dat zij geen plannen heeft om weekbladen te laten verdwijnen. Ze zijn zich bewust 
van het belang van de lokale journalistiek en het communicatiekanaal voor veel 
gemeenten. Daarom onderzoekt de NDC de opties om de toekomst van de gratis huis-aan-
huiskranten te borgen. De titels blijven in de lucht en NDC zal haar (contractuele) 
afspraken met de gemeente Achtkarspelen nakomen. Rond de zomer verwacht de NDC 
duidelijkheid te kunnen geven over de toekomst van De Feanster en de andere huis-aan-
huiskranten. Het college is zich daarom op dit moment niet aan het beraden op een 
andere huis-aan-huiskrant. Het contract met de NDC/De Feanster loopt 31 december 2021 
af. In het derde kwartaal van dit jaar wordt een keuze gemaakt of het contract met De 
Feanster/NDC verlengd wordt of niet.   

3. Dat is op dit moment niet aan de orde. In het derde kwartaal van dit jaar maken we een 
keuze of het contract met De Feanster/NDC wel of niet wordt verlengd. Als het contract 
verlengd wordt, maken we goede afspraken met de NDC over de duur van het contract en 
het nakomen van afspraken op het moment dat een andere partij De Feanster overneemt. 
Verlengen we het contract met De Feanster niet, dan wordt gekeken welke weekbladen op 
dat moment in Achtkarspelen een krant uitgeven.  

4. De voorwaarden die we stellen aan de partij die de gemeentepagina in de krant publiceert 
zijn o.a. verspreiding, binding met de regio en gunstige prijs. Daarnaast is in het huidige 
contract vastgelegd dat de krant de gemeentelijke politiek volgt en op regelmatige basis 
hierover contact onderhoudt met de gemeente. De krant volgt minimaal 6x per jaar de 
raadsvergaderingen en schrijft hierover in de krant en op de website/socials van de krant. 
Bij een nieuw contract bepalen we op dat moment welke afspraken/eisen we hieraan 
stellen.    

5. Het publiceren van officiële mededelingen van de gemeente in de krant is geen 
verplichting meer. Per 1 juli 2021 moeten alle officiële mededelingen digitaal gepubliceerd 
worden op www.officielebekendmakingen.nl. Daardoor wordt het voor inwoners mogelijk 
om op één website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van 
de overheid te raadplegen. Op dit moment is een groot deel van de inwoners van 
Achtkarspelen voor informatie over de gemeente afhankelijk van de gemeentepagina. Het 
belang van de gemeentelijke website en bijvoorbeeld www.officielebekendmakingen.nl als 
informatiebron voor inwoners stijgt, maar de gemeentepagina vervult nog steeds een 
belangrijke rol en brengt de gemeentelijke informatie naar de inwoners van Achtkarspelen. 
Wij willen dat al onze inwoners op de hoogte zijn van wat er in hun omgeving gebeurt. Een 
deel van onze inwoners is niet of minder digitaal vaardig en hecht veel waarde aan de 
gemeentepagina op papier. Wij willen hen niet uitsluiten en daarom deze dienstverlening 
in stand houden. Wanneer we overgaan op een nieuw contract bestaat de mogelijkheid om 
onze huidige keuzes te heroverwegen.  
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