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Geachte heer Zalm,
In maart jl. stuurden wij aan informateur Schippers een brandbrief waarin wij de kabinetsformateurs
opriepen om extra te investeren in de Lokale Omroep. Want alleen een sterke lokale omroep is in
staat om binnen het publieke mediabestel een levensvatbare lokale journalistiek te realiseren en de
gewenste samenwerking met de regionale en landelijke publieke media-instellingen verder uit te
bouwen.
Het mediabeleid ging de afgelopen kabinetsperiode vooral over de landelijke en de regionale
omroep, maar echt investeren op de plekken waar dat het hardst nodig is gebeurde niet. Eén week
landelijke publieke omroep kost hetzelfde als een heel jaar bekostiging van alle 260 lokale publieke
omroepen bij elkaar. Deze verschillen zijn gigantisch en dat is vreemd want bijna alle politieke
partijen zijn ervan overtuigd dat er een groot probleem zit bij de lokale journalistiek. Lokale
omroepen vormen steeds vaker de enig overgebleven waakhond van de lokale democratie. Het
ministerie van BZK en de VNG hebben recent gezamenlijk geconstateerd dat lokale media een
doorslaggevende rol hebben in de lokale democratie. Maar de beperkte middelen die lokale
omroepen – met name in de landelijke gebieden – tot hun beschikking hebben, staan in de weg dat
ze hun publieke opdracht ten volle kunnen vervullen. De bijdrage uit het Gemeentefonds, als die al
helemaal wordt uitgekeerd, dekt nauwelijks de vaste lasten als huisvesting, auteursrechten en
minimale apparatuur.
Het Commissariaat voor de Media concludeerde in 2016 dat één op de drie lokale omroepen
inmiddels in een financieel zorgelijke situatie verkeert. De sector werkt daarom aan een ingrijpend
traject om de kwaliteit en continuïteit te verbeteren en de kosten te reduceren. Meer financiële
armslag is van het grootste belang voor lokale omroepen om te blijven innoveren en in te spelen
op de verschraling van het regionale journalistieke aanbod. Een goed zichtbare lokale omroep met

www.olon.nl

www.stichtingnlpo.nl
1

continuïteit van informatieve en opiniërende kwaliteitsprogramma’s, met actuele websites en
levendige aanwezigheid op sociale media, levert een essentiële bijdrage aan een vitale lokale
democratie. Juist omdat gemeenten steeds meer taken uitvoeren die de levenssfeer van inwoners
rechtstreeks raken, zoals de zorg en arbeidsparticipatie, wordt de controlerende en agenderende
functie van de lokale omroep alleen maar belangrijker.
Wij doen daarom een klemmend beroep op de kabinetsformateurs om ons te helpen onze doelen te
realiseren door extra in de lokale omroep te investeren. De Stichting Nederlandse Lokale Publieke
Omroepen (NLPO) en de VNG hebben berekend dat voor een relevante en levensvatbare lokale
omroep een minimale extra investering benodigd is van 30 miljoen euro per jaar. Daarnaast is het
belangrijk een goede beleidsmatige inbedding te realiseren van de afspraken tussen de VNG en de
NLPO over het Lokaal Toereikend Media-Aanbod zoals dat in de Mediawet wordt bedoeld.
Wij hopen dat u tijdens de formatie kans ziet om bovenstaande mee te nemen in uw overwegingen.
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Voor vragen kunt u contact opnemen met de NLPO, Bernard Kobes, via 06-13269052 of
bernard.kobes@stichtingnlpo.nl.

www.olon.nl

www.stichtingnlpo.nl
2

