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Vervolgadviesaanvraag publieke waarden en democratische functies
van media en nieuwsvoorziening op lokaal niveau

Geachte raad,
Op 3 september 2019 hebt u een advies gepubliceerd over de organisatie en
financiering van lokale publieke omroepen. Dit tegen de achtergrond van het
regeerakkoord waarin is aangegeven dat op lokaal niveau steeds meer
streekomroepen worden gevormd. Omdat dit bijdraagt aan de professionalisering,
beraadt het kabinet zich op de wijze van organisatie en financiering van deze
omroepen. Wij willen u hier nogmaals voor bedanken.
U wijst in uw advies op de belangrijke functies van lokale journalistiek voor het
lokaal bestuur en lokale gemeenschappen en de rol van lokale publieke omroepen
daarbij. U constateert dat het huidige stelsel van lokale publieke omroepen onder
hoge spanning staat en stelt daarom drie maatregelen voor. Wij hebben op 3
december 2019 op uw advies gereageerd, conform artikel 24 van de Kaderwet
adviescolleges.'
In uw advies stelt u tevens een fundamenteler vervolgadvies voor waarin u als
raden ingaat op de publieke waarden en democratische functies van media en
nieuwsvoorziening op lokaal niveau. Wij onderkennen de publieke waarden waar
het gaat om het levend houden en vitaliseren van de lokale democratie, het
verbinden van verschillende groepen binnen de lokale gemeenschap en het
bevorderen van educatie en cultuur.
U hebt in uw advies maatschappelijke uitdagingen geschetst en de dilemma's die
daar voor lokale media en journalistiek uit voortvloeien. Zo heeft de financiële
positie van lokale media als gevolg dat er voortdurend scherpe keuzes gemaakt
moeten worden. Hierbij gaat het niet alleen om de programmering, maar ook om
de manier waarop het publiek bereikt wordt en om de balans tussen vrijwillige
inzet, professionalisering en kwaliteit. Tevens vormen technologische
ontwikkelingen, zoals de opkomst van sociale media, zowel een kans als een
dilemma. Het is tegenwoordig minder vanzelfsprekend dat lokale media hun
informerende, verbindende en opiniërende rol kunnen vervullen vanuit een positie
tussen burgers en de voor hen relevante spelers in hun omgeving, zoals de
politiek, de overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Tegen deze
achtergrond bezien is het voor zowel lokale media als voor gemeenten een
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uitdaging om te bepalen wat er nodig is om een lokaal toereikend media-aanbod
binnen de eigen gemeente of streek vorm te geven.
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Onderzoeksvragen
Het kabinet onderstreept het belang van een fundamentele analyse van de
publieke waarden en de democratische functie van media en nieuwsvoorziening
op lokaal niveau. Daarom verzoeken wij u een vervolgadvies uit te brengen. Wij
willen u vragen om, gelet op het voorgaande, daarbij in ieder geval in te gaan op
de volgende vragen.
Publieke waarden en democratische functies
Op welke wijze kunnen volgens u de hierboven beschreven publieke
waarden en democratische functies van media en nieuwsvoorziening op
lokaal niveau in de toekomst het beste worden gewaarborgd?
Op welke wijze moeten media en nieuwsvoorziening op lokaal niveau zich
de komende jaren volgens u ontwikkelen om deze publieke waarden en
democratische functies te kunnen blijven borgen? Welke rollen kunt u
hierin onderscheiden voor overheid, markt en gemeenschap?
Ontwikkeling van het mediabestel
Wat zijn volgens u - gezien de geschetste ontwikkelingen op lokaal niveau
- wenselijke en reële richtingen voor de ontwikkeling van het publieke
mediabestel? Welke kansen ziet u om bestaande of nieuwe
samenwerkingen effectief en doelmatig vorm te geven? U wordt gevraagd
hierbij ingaan op het aantal lagen waarin het bestel nu is georganiseerd,
maar ook hoe het volgens u moet of kan worden.
Wat zijn volgens u de te verwachten effecten van de door u beschreven
ontwikkelrichtingen op de publieke waarden en democratische functies?
Kunt u hierbij ingaan op de hierboven geschetste maatschappelijke
uitdagingen en daaruit voorvloeiende dilemma's?
Planning
Uw vervolgadvies zien wij graag in oktober 2020 tegemoet.
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