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Adviesaanvraag organisatie en financiering lokale publieke omroepen

Geachte raden,
In het regeerakkoord onderstreept het kabinet dat het voor een stevige publieke
omroep staat — van nationaal tot lokaal niveau. 1 In het regeerakkoord staat
tevens dat “op lokaal niveau steeds meer streekomroepen gevormd worden.
Omdat dit bijdraagt aan de professionalisering, beraadt het kabinet zich op de
wijze van organisatie en financiering van de lokale omroepen”. Ook wil het
kabinet de lokale democratie op verschillende manieren versterken, zoals
beschreven in het “Plan van Aanpak Versterking Lokale Democratie en Bestuur”. 2
Bovenstaande ambities vormen de directe aanleiding voor onze gezamenlijke
adviesaanvraag aan u. Alvorens in te gaan op de vormgeving en
onderzoeksvragen, schetsen wij eerst de context van deze adviesaanvraag.
1. Context: democratische functie lokale publieke omroepen
Lokale publieke omroepen zijn van belang voor het functioneren van onze lokale
democratie, om de eenvoudige reden dat zij burgers informeren over wat er in
hun straten, wijken en steden gebeurt. Het kabinet hecht naast de informerende
functie ook waarde aan de controlerende en agenderende functie van lokale
publieke omroepen. Voor een levendige lokale democratie is het van belang dat er
journalisten zijn die vanuit publieke waarden lokaal beleid controleren, tegels
lichten en zaken aan de kaak stellen. Zaken die wellicht niet aan bod komen in
regionale of landelijke media, maar er wel toe doen voor mensen.
Wij verwachten dat de democratische functie van lokale omroepen belangrijker
wordt nu er meer verantwoordelijkheden naar de gemeenten zijn gegaan en nog
zullen gaan — denk bijvoorbeeld aan de drie decentralisaties in het sociaal
domein 3 of de voorziene invoering van de Omgevingswet.
2. Context: transitie naar streekomroepen
Uit onderzoeken naar regionale en lokale journalistiek komt het beeld naar boven
dat de democratische functie van lokale publieke omroepen onder druk staat. 4 De
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Regeerakkoord 2017-2021 ‘Vertrouwen in de Toekomst’.
Kamerstukken II 2017/18, 34775 VII, nr. 25.
3
Decentralisaties van zorg (Wmo), werk (Participatiewet) en jeugdhulp (Jeugdwet).
4
Zie bijvoorbeeld “Op het Tweede Gezicht”, Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, 2018,
en “Onderzoeksjournalistiek in Nederland; verkenning en analyse”, DSP, 2018.
2
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lokale omroepsector heeft de afgelopen jaren als antwoord hierop een transitie
ingezet naar zogenoemde ‘streekomroepen’, waarin lokale omroepen
samenwerken of zijn gefuseerd. 5 Onder de coördinatie van de NLPO streeft de
sector met deze ‘streekvorming’ naar schaalvergroting en een betere aansluiting
bij de natuurlijke lokale habitat van burgers, die vaak de grens van één gemeente
overschrijdt. Schaalvergroting biedt daarnaast mogelijkheden om de
journalistieke kwaliteit te versterken en de financiële armslag te verbeteren.
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Echter signaleren de NLPO en VNG dat de transitie naar streekomroepen
stagneert. Ondanks de schaalvergroting slagen reeds gevormde streekomroepen
er moeilijk in om middels de huidige bekostigingssystematiek en -hoogte de stap
naar een professioneel aangestuurde en financieel gezonde organisatie definitief
te zetten. Deze signalen zijn verdere aanleiding voor onze adviesaanvraag.
3. Vormgeving: resultaat en scope advies
Wij verzoeken u op grond van artikel 23 Kaderwet adviescolleges tot een
gezamenlijk advies te komen, namens beide raden, over de toekomstige
organisatie en financiering van de lokale omroep. Dit ter uitwerking van het
regeerakkoord. De maatschappelijke opgave die het kabinet hierachter ziet, is het
waarborgen van de democratische functie van lokale publieke omroepen.
Het kabinet erkent dat de transitie naar streekomroepen die de sector heeft
ingezet bijdraagt aan de professionalisering van het lokale omroepveld. Het
kabinet heeft deze transitie de afgelopen jaren dan ook met woord en daad
ondersteund. 6 Wij verzoeken u daarom de scope van uw gezamenlijke advies te
richten op deze transitie naar streekomroepen en de toegevoegde waarde ervan
voor de democratische functie van de lokale publieke omroep, overigens zonder
daarbij unusual suspects en alternatieve perspectieven uit het oog te verliezen.
Ten slotte vragen wij u om bij het beschrijven van handelingsperspectieven en/of
maatregelen rekening te houden met de financiële en bestuurlijke kaders van de
rijksoverheid.
4. Onderzoeksvragen
In het licht van bovenstaande, vragen we u op deze onderzoeksvragen in te gaan.
Huidige situatie
Wat zou het voor lokale publieke (streek)omroepen concreet moeten
betekenen om ‘lokaal toereikend media-aanbod’ (LTMA) te verzorgen? 7
Hoe is zo objectief en onafhankelijk mogelijk vast te stellen in hoeverre een
lokale publieke (streek)omroep aan het verzorgen van LTMA voldoet?
In hoeverre slagen de reeds gevormde streekomroepen er op dit moment in
om invulling te geven aan hun democratische functie?
In hoeverre stelt de huidige hoogte en wijze van bekostiging — via het
Gemeentefonds — lokale publieke (streek)omroepen in dicht- en dunbevolkte
gebieden in staat om aan de wettelijke eisen uit de Mediawet te voldoen? 8

5
Een streekomroep is een lokale omroep met een wettelijke aanwijzing voor twee of meer
aan elkaar grenzende gemeenten.
6
Kamerstukken II 2017/18, 32827, nr. 128.
7
‘Lokaal toereikend media-aanbod’ staat in artikel 2.170b, tweede lid Mediawet 2008.
8
Zie artikelen 1.1., 2.1, 2.70, 2.95, 2.96, 2.106, 2.132 en 2.170b Mediawet 2008.
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Toekomstbeeld
Wat is nodig om tot een professioneel aangestuurde, toekomstbestendige
publieke omroep op lokaal niveau te komen die in heel Nederland kan
voorzien in LTMA en invulling kan geven aan zijn democratische functies?
Gegeven het feit dat de gemeentes nu verantwoordelijk zijn voor de
bekostiging van lokale omroepen, welke sturings- en
bekostigingsverantwoordelijkheid vanuit de nationale, provinciale en/of
gemeentelijke overheid is daar volgens u bij nodig?
Welke stappen moeten deze kabinetsperiode gezet worden om daar te
komen, en door wie?
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Wij vragen u bij het beantwoorden van bovenstaande vragen in ieder geval de
volgende plannen en documenten van de NLPO en/of VNG in uw overweging te
betrekken:
de inhoudelijke en financiële invulling van het begrip LTMA door de NLPO en
VNG, zoals verwoord in het ‘Vernieuwingsconvenant NLPO-VNG 2015-2018’
en de zogenoemde ‘normbegroting’ 9;
het voorstel van de NLPO om de aanwezigheid van LTMA te meten aan de
hand van 20 criteria, zoals verwoord in het zogenoemde ‘Keurmerk
Nederlandse Streekomroepen’ 10; en
het voorstel van de NLPO voor de organisatie en financiering van de lokale
publieke omroep middels een zogenoemde “duale bekostiging”, zoals
verwoord in (onder andere) de inbreng van de NLPO voor het
rondetafelgesprek van de Kamer op 21 november 2018 over de toekomst van
het medialandschap 11.
5. Planning
Wij zien uw advies graag uiterlijk 6 september 2019 tegemoet.

Met vriendelijke groet,
de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Arie Slob

de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Ollongren

9

Zie https://stichtingnlpo.nl/normbudget
Zie https://www.stichtingnlpo.nl/keurmerk
11
Zie
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=20
18A03691
10
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-
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