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Management samenvatting 
 

Lokale en regionale journalistiek onder druk                                                                                                                  

 

Verdwijnen bestaande media 

De afgelopen jaren is de toekomst voor de lokale en regionale journalistiek onder druk gaan staan. Niet voor niets 

heeft het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek onderzoek gedaan naar de toekomstscenario’s voor de lokale 

journalistiek. In het medialandschap dreigen dan ook veel lokale en regionale omroepen te verdwijnen, hetgeen 

effect heeft op de lokale democratie. Kranten verdwijnen ook, maar minder snel vanwege hun wat meer dominantere 

positie in het medialandschap. Gemeenten onderkennen dat de lokale media onmisbaar zijn voor het functioneren 

van de lokale democratie, omdat zij een informerende functie hebben en tevens fungeren als journalistieke 

waakhond. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het verslagleggen van raadsvergaderingen, bekritiseren van 

besluitvormingen en het houden van diepte-interviews met leden van het college van burgemeesters en wethouders 

en de raad. Echter, dergelijke journalistieke functies worden steeds minder vaak beoefend wegens gebrek aan 

financiële middelen, capaciteit en de complexiteit van de lokale democratie.  

 

Rol niet-traditionele platformen                                                                                                                                           

Ondanks het feit dat lokale media-instellingen dreigen te verdwijnen, wordt er op lokaal niveau niet minder maar 

juist meer gecommuniceerd over de gemeente. Met de komst van digitalisering wordt namelijk gecommuniceerd via 

niet-traditionele platformen, zoals websites en sociale media. Bijbehorend fenomeen is de cross-medialiteit van de 

lokale journalistiek, waarbij kruisverbanden zijn ontstaan tussen traditionele en niet-traditionele media. In dit kader 

is er dan ook een groeiende rol van burgers en hyperlocals. Door onder meer het delen van video’s en berichten op 

sociale media, leveren zij namelijk een bijdrage aan de nieuwsvoorziening binnen de gemeente. Kanttekening hierbij 

is dat deze bijdragen van lagere kwaliteit zijn en minder diepgang bevatten.  

 

Tot op heden gevonden oplossingsrichtingen 

 

Streekomroepen 

Ook de kwaliteit van lokale en regionale omroepen is als gevolg van ontoereikende financiële middelen afgenomen. 

Veel omroepen kunnen het namelijk financieel niet of nauwelijks opbrengen om professionele journalisten in dienst 

te nemen, met het gevolg dat deze draaiende worden gehouden op basis van vrijwilligers zonder journalistieke 

achtergrond. Dit is met name het geval bij de kleinere publieke lokale omroepen, welke een ruime meerderheid 

vormen. In verscheidene artikelen wordt dan ook geopperd om lokale media-instellingen te laten samenwerken 

binnen een streekomroep, zodat er meer capaciteit en financiële middelen beschikbaar zijn en artikelen gedeeld 

kunnen worden. Gemeenten kunnen een rol spelen bij het fuseren van lokale omroepen tot een streekomroep of door 

op te treden bij onderhandelingen met o.a. kabelexploitanten. Voorbeeld hiervan is de streekomroep West-Friesland, 

waarbij zeven lokale omroepen zijn gefuseerd. Desondanks blijft het risico bestaan dat ook na een fusie de 

streekomroep te kampen heeft met financiële tekorten.   

 

Alternatieve samenwerkingsverbanden                                                                                                   

Samenwerkingsverbanden hoeven niet per se georganiseerd te worden tussen media-instellingen onderling, maar 

kunnen ook alternatieve vormen aannemen. Op deze wijze werken lokale en regionale media-instellingen samen met 

Hogescholen en Universiteiten om de nieuwsvoorziening te verbeteren. Zo zijn dagbladuitgever De Persgroep en 

Hogeschool Fontys een samenwerking aangegaan onder de noemer Broeinest Brabant, waarbij studenten 
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innovatieve ideeën over nieuwsvoorziening ontwikkelen en uitvoeren bij De Persgroep. Ook publiek-private 

samenwerking is in het medialandschap niet onmogelijk. In de Newsroom werken bijvoorbeeld de Twentsche 

Courant Tubantia, TV Enschede FM en studenten samen om niet alleen de nieuwsvoorziening in de regio te 

verbeteren, maar ook om een bijdrage te leveren aan de lokale democratie door middel van het realiseren van 

projecten zoals omtrent de gemeenteraadsverkiezingen.  

 

Faciliteiten  

De gemeente Katwijk heeft een andere oplossing voor het opvangen van tekorten bij lokale en regionale media-

instellingen. In plaats van het subsidiëren, schaalvergroting of opzetten van samenwerkingsverbanden, onderschrijft 

gemeente Katwijk een meer faciliterende rol. Deze gemeente voorziet de lokale omroep namelijk van huisvesting, 

waardoor de maandelijkse kosten van de lokale omroep lager zijn en meer geïnvesteerd kan worden in het 

produceren van een lokaal toereikend media-aanbod.  

 

Gemeentejournalist                                                                                                                                                       

Het inhuren van een gemeentejournalist wordt door verschillende gemeenten ook als oplossing gezien, bijvoorbeeld 

door de gemeenten Oudewater en Zaanstad. Deze gemeenten huren verschillende journalisten in, zodat er van elke 

raadsvergadering verslag gelegd kan worden. Op deze manier blijft de communicatie over de lokale democratie 

bestaan en wordt deze niet onder gesneeuwd door andere prioriteiten van de lokale omroep. Hierbij kent de 

gemeente dan een functie als opdrachtgever. Desalniettemin kan de inhuur van een gemeentejournalist ertoe leiden 

dat er minder ruimte is voor kritische bewoordingen en dat de journalistiek niet meer onafhankelijk is.    

 

Lokaal of provinciaal mediafonds                                                                                                                                    

Om kwesties rondom de onafhankelijkheid van journalist te voorkomen, is het ook mogelijk om een lokaal of 

provinciaal mediafonds voor journalistiek op te richten. Momenteel is men in Leiden van start gegaan met het Leids 

Mediafonds, welke lokale media-omroepen aanvullend subsidieert voor verdiepende en duidende journalistiek. Ook 

provincie Noord-Brabant heeft de intentie om de Brabantse streekomroepen en lokale journalistiek te versterken en 

wilt een Stimuleringsfonds Lokale Democratie oprichten. Interessant is ook de financiering in Denemarken, waarbij 

de overheid een algemeen stimuleringsfonds voor journalistiek heeft ontwikkeld en subsidies verstrekt op basis van 

het aantal werkzame professionele werknemers. Op deze manier ontvangen louter instellingen met vier of meer 

werknemers een vergoeding en blijft de kwaliteit van de lokale journalistiek op een hoog niveau. Door middel van 

aanvullende subsidiëring vanuit mediafondsen, wordt het mogelijk gemaakt om meer ruimte te creëren voor 

versterking van de lokale journalistiek op een manier waarbij de onafhankelijkheid van media-instellingen 

gewaarborgd wordt.  

 

Toekomstige acties?                                                                                                                                                           

Het is evident dat de lokale en regionale media-instellingen van belang zijn voor de lokale democratie. Lokale en 

regionale media-instellingen dienen dan ook duurzaam te zijn en gericht op de toekomst. De vraag hierbij geldt: 

welke acties kunnen de (lokale) overheden, nu of in de toekomst, ondernemen om de lokale en regionale 

journalistiek te waarborgen?    
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Tijdspad belangrijke ontwikkelingen in de                               

journalistieke infrastructuur 1997-2018 
 

Wanneer?  Wat?  Waar in rapport?  

1997  Lancering zoekmachine Google  Technologische ontwikkeling 

(3.1)  

1998  Oprichting Monsterboard.nl   Opkomst nieuwe spelers (3.2)  

1999  Lancering Metro en Sp!ts  Nieuwe verdienmodellen (4.4)  

1999  Lancering nu.nl  Technologische ontwikkeling 

(3.1)  

2000  Oprichting AutoScout24.nl   Opkomst nieuwe spelers (3.2)  

2002  Fusie Groninger Dagblad en Nieuwsblad van het 

Noorden  

Concentratie (4.1)  

2004   Lancering sociale netwerksites: Thefacebook en 

Hyves  

Technologische ontwikkeling 

(3.1)  

2004/2005  Introductie drieluik zelfregulering   Overheidsbeleid (3.4) & 

Kwaliteit (4.4)  

2005  Regionale kranten worden edities van AD   Concentratie (4.1)  

2005  Lancering YouTube  Technologische ontwikkeling 

(3.1)  

2006  Lancering Twitter  Technologische ontwikkeling 

(3.1)  

2006  Facebook toegankelijk voor iedereen  Technologische ontwikkeling 

(3.1)  

2006  Reorganisatie Wegener en AD kost meer dan 200 

fte   

Kostenbesparingen (4.2)  

2007  Tijdelijke Wet Mediaconcentraties aangenomen   Overheidsbeleid (3.4)  

2008  Lancering iPhone in NL  Technologische ontwikkeling 

(3.1)  

2008  Mecom Groep koopt Wegener  Concentratie (4.1)  

2009  Nos.nl website volledig vernieuwd  Investeringen (4.3)  

2009  De Persgroep koopt PCM  Concentratie (4.1)  

2009  Instelling commissie Brinkman  Overheidsbeleid (3.4)  

2010  Lancering iPad in NL  Technologische ontwikkeling 

(3.1)  

2011  Intrekken Tijdelijke Wet Mediaconcentraties  Overheidsbeleid (3.4)  

2011  Introductie betaalmuur The New York Times  Nieuwe verdienmodellen (4.4)  

2011  Introductie betaalmuur Het Financieele Dagblad  Nieuwe verdienmodellen (4.4)  

2011  Sanoma en Talpa nemen SBS Nederland over  Concentratie (4.1)  

2012  De Pers (Wegener en Mountain Media) stopt   Nieuwe verdienmodellen (4.4)  

2013  Lancering De Correspondent  Opkomst nieuwe spelers (3.2)  
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2013  Verschillende experimenten met regionale 

mediacentra  

Kostenbesparingen (4.2)  

2014  Sp!ts gaat op in Metro (TMG)  Concentratie (4.1)  

2014  Lancering Blendle  Opkomst nieuwe spelers (3.2)  

2014  Raad voor de Journalistiek wordt tweedelijns  Kwaliteit (4.4)  

2014  Eerste signalen robotjournalistiek Associated 

Press  

Technologische ontwikkeling 

(3.1)  

2015  De Persgroep koopt Wegenertitels van Mecom 

Groep  

Concentratie (4.1)  

2015  Mediahuis koopt NRC  Concentratie (4.1)  

2016  Daling bruto mediabestedingen dagbladen met 

300 miljoen  

Inkomsten via adverteerders 

(3.3)  

2017  Oprichting Talpa Network  Opkomst nieuwe spelers (3.2)  

2017  Mediahuis koopt TMG  Concentratie (4.1)  

2018  Talpa Network koopt ANP  Concentratie (4.1)  

 Bron: SEO Economisch Onderzoek  
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Samenvatting artikelen                                                                             

Algemeen 
 

1.  Stimuleringsfonds voor de Journalistiek/SvdJ, ‘Op het Tweede Gezicht: 

onderzoek naar regionale en lokale media en journalistiek 2000-2017’ (2018). 

 

In de ‘Kamerbrief over de toekomst van de onafhankelijke journalistiek in Nederland’ (juli 2017) beloofde de 

toenmalige staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker, onderzoek te laten doen naar 

lokale en regionale journalistiek vanwege het “breed gedragen gevoel dat het journalistieke aanbod op lokaal en 

regionaal niveau verschraalt.” De opdracht aan het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek luidde om 

verschuivingen in aanbod, mediagebruik, pluriformiteit en journalistieke functies op basis van bestaand onderzoek 

in kaart te brengen. Voorliggend rapport is het resultaat van dit verzoek. 

 

Op het eerste gezicht kunnen Nederlanders volgens het SvdJ kiezen uit een veelzijdig lokaal media-aanbod van 

kranten, radio, televisie en websites. Op het tweede gezicht blijkt die veelzijdigheid optisch bedrog. Bestaande 

media-instellingen hebben het namelijk moeilijk en het gebruik van printmedia en omroepen staat onder druk.       

De traditionele spelers slagen er nauwelijks in om een jong publiek te bereiken. Digitale media zoals de websites 

van kranten en omroepen, noch zelfstandige, hyperlokale nieuwssites lijken het gat op te vullen. De kennis over de 

nieuwe spelers laat echter te grote lacunes zien om daar definitieve uitspraken over te doen. Uit de beschikbare 

gegevens over de inhoud van lokale media wordt duidelijk dat de diversiteit betrekkelijk gering is, dat in het 

brongebruik een eenzijdig accent wordt gelegd en dat er weinig ruimte is voor duiding en onderzoek. 

 

Bij de regionale dagbladen hebben twee Belgische uitgevers 86 procent van de markt in handen. De oplage van de 

dagbladen daalde bijna 50 procent en twee derde van de lezers is ouder dan 50 jaar. De verkoop van digitale kranten 

neemt toe, maar dat aandeel is bij regionale bladen bescheiden. Het bezoek aan websites groeit, gemiddeld bezoeken 

gebruikers de website van de regionale krant twee à vier keer per maand, op zo’n dag verblijven ze bijna 6 minuten 

op de site. De exploitatie van regionale dagbladen is minder florissant dan die van landelijke titels, hoewel er nog 

steeds positieve resultaten worden gerealiseerd. Daarnaast neemt het aantal lokale journalisten af.  

 

Alle provincies hebben een regionale omroep met radio, televisie en website. De personele bezetting van de 

regionale omroepen is in de afgelopen tien jaar met 20 procent gedaald. Zo bereikt de regionale radio gemiddeld 

minder dan 10 procent van de Nederlanders. Regionale televisie bereikt 30 procent van de Nederlanders,  90 procent 

van deze kijkers woont in een gebied met een lokale omroep. De financiële gezondheid bij lokale omroepen laat te 

wensen over. Op alle gebieden domineren oudere gebruikers.  

 

Pluriformiteit en waakhondfunctie 

Vooral printmedia nemen een aanzienlijk deel van het lokale nieuws voor hun rekening. Ongeveer de helft van het 

nieuws van alle regionale en lokale media die over gemeenten berichten, gaat over veiligheid (112-berichten) en 

cultuur en vrije tijd (de lokale uitgaansagenda). In verhouding krijgen onderwijs en migratie het minste aandacht. 

Een kwart van het lokale nieuws is lokale politiek. Bij radio- en televisiekanalen van regionale en lokale omroepen 

bestaat bijna de helft van politieke nieuwsberichten uit reportages of interviews. Regionale dagbladen, huis-aan-

huisbladen en hyper lokale nieuwssites brengen de meeste achtergronden bij de politiek. Bronnen in het politieke 

nieuws worden gedomineerd door lokale politici en woordvoerders van gezagsdragers. 

 

Het maakt veel uit of je in een kleine, middelgrote of grote gemeente woont voor het nieuwsaanbod. Grotere 

gemeenten hebben twee keer zoveel nieuwskanalen tot hun beschikking als kleine gemeenten. Vaak hebben kleine 
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gemeenten weinig variatie in bronnen. Achtergronden bij het politieke nieuws worden in kleine gemeenten 

sporadisch aangetroffen. In de vier grote steden zijn zowel meer nieuwskanalen als lokaal nieuws voorhanden, maar 

de kwantiteit gaat ten koste van de diversiteit.  

 

Tenslotte laat nadere bestudering van het nieuwsecosysteem bovendien zien dat in de strikte rolverdeling tussen 

media de kwetsbaarheid voor de nieuwsvoorziening schuilt: als een dagblad niet over een zaak schrijft, betekent dat 

minder politiek nieuws; als een omroep iets laat liggen, betekent dat minder betrokken burgers. Desondanks is er 

weinig bekend over de rol van sociale media in de nieuwsvoorzieningen van de burgers. 

 

 

2.  SvdJ, ‘Onderzoek lokale media en gemeenteraadsverkiezingen in 9 gemeenten’, 

(2018). 

 

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek voerde in 2018 een grootschalig onderzoek uit rond de 

gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Negen gemeenten werden onderzocht, van Amsterdam tot 

Smallingerland. Hierbij is gekeken naar nieuwsgebruik, nieuwsaanbod en stemgedrag. Het onderzoek geeft inzicht 

in de rol die lokale media spelen bij de verkiezingen, hoe lokaal nieuws wordt geconsumeerd en in hoeverre 

media(gebruik) van invloed is op het stemgedrag. 

 

De drie voornaamste conclusies:  

1. De nieuwsmedia hebben de kiezer onvoldoende geholpen bij hun stemkeuze. Burgers die zich door lokale 

en regionale media lieten informeren voor de gemeenteraadsverkiezingen stemden opvallend vaak op een 

lokale partij. Toch heeft lokaal nieuws minder invloed op de stemkeuze dan verwacht. 

2. De lokale media doen voornamelijk verslag van campagnes en schandalen. In aanloop naar de 

gemeenteraadsverkiezingen is er door media maar weinig bericht over de onderwerpen die kiezers echt 

belangrijk vinden binnen de gemeentepolitiek, zoals zorg en veiligheid.  

3. De lokale media zijn belangrijker dan ooit. Ondanks de vele sombere geluiden over de lokale en regionale 

journalistiek, spelen lokale media een belangrijke rol in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.  

 

 

3. DSP in opdracht van het ministerie van OCW, ‘Verkenning 

Onderzoeksjournalistiek in Nederland’ (2018). 

 

De centrale vraag in dit onderzoek was gericht op het huidige landschap van de onderzoeksjournalistiek in 

Nederland. Het vaststellen van het aantal onderzoeksjournalisten in Nederland is lastig, maar op basis van een aantal 

gegevens is gekomen tot een bandbreedte van 300 tot 600 onderzoeksjournalisten. Aangezien het beroep 

onderzoeksjournalist overwegend een parttime-beroep is, geldt voor de meeste onderzoeksjournalisten dat ze 

daarnaast ‘regulier’ journalist zijn.  

 

De meeste onderzoeksjournalisten werken bij landelijke kranten en de landelijke publieke televisie als 

opdrachtgever. Voor de lokale media en de commerciële radio en televisie zijn onderzoeksjournalisten zelden actief.  

Het is opvallend dat de helft van de geënquêteerde onderzoeksjournalisten aangeeft in 2010 of daarna met 

onderzoeksjournalistiek te zijn begonnen. Het past in een beeld van een opmars van de onderzoeksjournalistiek. 

De meeste onderzoeksjournalisten zijn dan ook zzp’er of in vaste loondienst. Daarnaast is onder vrouwelijke 

onderzoeksjournalisten het percentage fulltime zzp’ers hoger en het percentage fulltime vaste contracten lager. 

Onder mannen is dat beeld omgekeerd. 
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Onderzoeksjournalisten zijn het meest te spreken over de kwaliteit van de producties. Over het aantal producties 

lopen de meningen uiteen. De drie grootste knelpunten zijn: beschikbaarheid van de gestelde tijd, geld/financiering 

en obstructie/tegenwerking door overheden/bedrijven.  

 

Beoordeling van het landschap 

In dit onderzoek is een beeld ontstaan van onderzoeksjournalistiek als een glas dat half vol of half leeg is, al naar 

gelang de positie die je kiest. Als we de onderzoeksjournalistiek optimistisch beschouwen, ontstaat het volgende 

beeld: 

1:  De onderzoeksjournalistiek maakt een bloeiperiode door: het aantal onderzoeksjournalistieke producties  

  neemt toe en het is een segment waarmee een medium zich kan profileren. 

2:  Er zijn nieuwe online initiatieven ontstaan die (mede) aan onderzoeksjournalistiek doen. Datajournalistiek  

    biedt nieuwe mogelijkheden om grote hoeveelheden digitale gegevens te ‘ontginnen’, met belangrijke  

    onthullingen tot gevolg. 

3:  Er ontstaan allerlei nieuwe samenwerkingsvormen (incidenteel en structureel, nationaal en internationaal)  

     die de kracht en impact van de onderzoeksjournalistiek vergroten. 

4:  De financieringsmogelijkheden nemen toe (particulier maar ook via lokale en regionale mediafondsen). Er     

   is een steeds ruimer aanbod aan bij- en nascholing op (aspecten van) onderzoeksjournalistiek. 

 

Daar kan het volgende - pessimistische - beeld tegenover geplaatst worden: De onderzoeksjournalistiek krijgt niet de 

tijd en (financiële) middelen die deze behoort te hebben, waardoor er onderwerpen blijven liggen. Voor de meeste 

redacties geldt dat het vrijstellen van journalistieke capaciteit voor onderzoeksjournalistiek, vanwege het 

tijdsintensieve karakter ervan, op gespannen voet staat met de doorlopende journalistieke nieuwsvoorziening. 

 

Op lokaal niveau is de onderzoeksjournalistiek nagenoeg afwezig (waarbij wordt opgemerkt dat ook ‘gewone’ 

journalistiek zeer beperkt aanwezig is). Op regionaal niveau zijn er media die bewust kiezen voor 

onderzoeksjournalistiek, maar ook veel media die er geen ruimte voor vrij maken. ZZP’ers onder 

onderzoeksjournalisten blijven vaak achter in beloning en arbeidsvoorwaarden, wat hun positie penibel maakt. 

 

Volgens de onderzoeksjournalisten kan de onderzoeksjournalistiek worden bevorderd door middel van het 

faciliteren en ondersteunen van samenwerkingsverbanden, talenontwikkeling ZZP’ers, vereenvoudigen subsidie- en 

fondsaanvragen en subsidiering van opleidingsmogelijkheden. Vanuit het perspectief van de onderzoekers komen 

daar nog een aantal overwegingen bij: het financieel ondersteunen van producties zou een optie zijn, betere 

faciliteren van ondersteuningsbehoeftes en meer onderzoek naar de succes- en faalfactoren bij 

onderzoeksjournalistiek.  

 

 

4. SEO Economisch Onderzoek, ‘Ontwikkelingen journalistieke infrastructuur 

2000-2018’ (2018). 

 

De journalistieke infrastructuur is dynamisch en verandert continu door onder meer de opkomst van nieuwe 

technologieën en veranderende voorkeuren van consumenten. Dit onderzoek vat deze ontwikkelingen samen en 

biedt een economisch kader waarmee de effecten voor de publieke belangen van journalistiek voor Nederland 

kunnen worden geanalyseerd.  

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap (OCW) heeft SEO Economisch Onderzoek (SEO) 

gevraagd de veranderingen in de journalistieke infrastructuur te identificeren en expliciet de bedrijfseconomische 

aanpassingen van betrokken partijen te onderzoeken. Hiertoe is een literatuurstudie uitgevoerd, openbare 

kwantitatieve informatie geanalyseerd en zijn interviews gehouden met betrokken partijen.   
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Publieke belangen en economische kenmerken   

De journalistieke infrastructuur bestaat uit partijen die gezamenlijk een markt vormen waarbij journalistieke 

producten en diensten het kernproduct zijn. Deze markt kent verschillende maatschappelijke belangen: 

toegankelijkheid, pluriformiteit, onafhankelijkheid en kwaliteit. Door verschillende economische kenmerken is 

borging van deze maatschappelijke belangen niet gegarandeerd. Figuur S.1 laat de samenhang zien tussen de 

verschillende economische kenmerken van de markt en de publieke belangen.   

 Figuur S.1  Samenhang tussen economische kenmerken en publieke belangen   

 
  

 Bron: SEO Economisch Onderzoek  

Ontwikkelingen journalistieke infrastructuur  

De digitalisering, opkomst van nieuwe spelers, verschuiving van print naar online, en het overheidsbeleid zijn de 

belangrijkste ontwikkelingen in de journalistieke infrastructuur vanaf het jaar 2000. Digitalisering en de opkomst 

van nieuwe spelers heeft geleid tot meer concurrentie tussen traditionele nieuwsorganisaties onderling en met niet-

traditionele nieuwsorganisaties, zoals Facebook en Google. Daarnaast zijn er door dalende distributiekosten 

verschillende nieuwe verdienmodellen en spelers die de niches van de markt bedienen, zoals Blendle, De 

Correspondent en Follow the Money. Het aantal dagelijkse lezers van een papieren krant is vanaf 2000 met ruim 

twintig procentpunt gedaald, evenals de advertentie-inkomsten voor kranten. Deze ontwikkelingen suggereren een 

verschuiving van print naar online. De verschillende grote overnames van dagbladen en uitgevers in Nederland rond 

2015 kunnen niet los worden gezien van de het invoeren en intrekken van de Tijdelijke Wet Mediaconcentraties. 

 

Veranderingen in bedrijfsvoering journalistieke organisatie  

1. Concentratie: in de periode 2000-2018 is de concentratie van dagbladuitgevers sterk toegenomen. De 

schaal- en synergievoordelen die te behalen zijn door het bereiken van consumenten via verschillende 

kanalen leidt ook tot samenwerking met niet-journalistieke organisaties.   

2. Kostenbesparingen: de totale redactiekosten van de bij de NDP aangesloten dagbladen zijn gedaald van 

1.600 miljoen euro in 2003 naar 700 miljoen euro in 2016. Deze daling suggereert dat nieuwsredacties 

inkrimpen. De gesprekspartners bevestigen dit beeld.  

3. Investeringen: investeringen in de informatietechnologie zijn de belangrijkste investeringen in de 

journalistieke infrastructuur. De gesprekspartners geven aan dat investeringen vooral betrekking hebben op 

de digitale vormgeving van journalistieke producten en het differentiëren van het aanbod op individueel 

niveau.   

4. Nieuwe verdienmodellen: de opkomst van de digitalisering heeft tot een explosieve groei van het aantal 

mogelijke verdienmodellen geleid. De grootste verandering is de digitale component in verdienmodellen. 

In de Nederlandse journalistieke infrastructuur zijn Blendle en De Correspondent voorbeelden hiervan.   

Publieke belangen 

Toegankelijkheid Pluriformiteit Onafhankelijkheid Kwaliteit 

Economische kenmerken journalistiek 

Niet- 
uitsluitbaarheid 

Schaal- en  
synergievoordelen 

Toetredingsdrempels 
Informatie- 
asymmetrie 

Externe  
effecten 
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5. Zelfregulering: de werking van het reputatiemechanisme van nieuwsorganisaties is niet fundamenteel 

veranderd in de periode 2000-2018.   

 

 

5.   Raad voor Cultuur, Sectoradvies Audiovisueel ‘Zicht op zo veel meer’, (2018). 

 

Het sectoradvies tracht in kaart te brengen wat er nodig is om kwalitatief hoogstaande Nederlands culturele 

audiovisuele content te stimuleren. Daarnaast wat er nodig is om ervoor te zorgen dat deze content toegankelijk is 

voor het (internationale) publiek.. 

 

Aanbevelingen: 

1. Er moeten randvoorwaarden komen voor een vitale audiovisuele sector, dit doe je door de financiële  

   circulariteit te vergroten.  

    A) Stel in navolging van ons omringende landen heffingen in voor alle eindexploitanten van zowel betaalde  

   als gratis offline en online-services (rond 2-5%). Deze heffing moet o.a. vallen op de opbrengsten uit de  

   verkoop/verhuur/abonnementen van audiovisueel materiaal, de toegang tot bioscopen, aansluitingen van  

    telecom- en kabeldistributie en de advertentieopbrengsten van platforms.  

    B) Stel richtlijnen op voor data-transparantie door eindexploitanten ten behoeve van rechthebbenden.  

    C) Bestrijd piraterij. 

   D) Waarborg een gelijk speelveld tussen omroep en buitenproducent.  

2. Stel een investeringsagenda op die de toekomst van de Nederlandse av-sector faciliteert en het culturele     

    audiovisuele versterkt. Deze investeringsagenda wordt gefinancierd door de bovenstaande afdrachten.  

3. Stimuleer mediawijsheid en filmeducatie van alle Nederlanders. Dit kan worden gerealiseerd door o.a. 

mediawijsheid een structureel onderdeel van het curriculum te maken van zowel basis- als het voortgezet 

onderwijs, per stedelijke regio een filmeducatiehubs op te richten en filmvertoning in het kader van 

onderwijs vrij van BTW te stellen.  

4.    Versterk het culturele audiovisuele product. Dit doe je door o.a. te investeren in talentontwikkeling, de 

ontwikkeling van hoogwaardige audiovisuele producten te stimuleren en de platformfuncties van 

filmfestivals te verstevigen.  

5. Zorg ervoor dat met publiek geld gefinancierd Nederlands audiovisueel materiaal voor zoveel mogelijk      

    kijkers uit alle lagen van de bevolking toegankelijk is.  

6.  Vergroot de organisatiegraad en slagkracht van de audiovisuele sector.  

A) Begeleid de transformatie van het huidige filmfonds tot een breed audiovisueel fonds.  

B) Geef de NPO de ruimte en slagkracht om zijn voortrekkersrol in de mediasector waar te maken.  

C) Stel naar Deens voorbeeld een gemeenschappelijke vertegenwoordiger aan, een Tech-ambassadeur, die 

als vertegenwoordiger van de Nederlandse overheid gesprekspartner wordt voor grote buitenlandse media 

en technologie partijen. 

 

 

6.  DSP i.o.v. ministeries BZK, OCW, VNG, ‘Handreiking Lokale Media en 

Informatievoorziening’ (2017). 

 

Goede informatie en nieuwsvoorziening zijn een voorwaarde voor een goed functionerende democratie. Traditioneel 

zijn de media hierin van belang, maar ook gemeenten hebben een belangrijke rol bij het informeren van hun 

inwoners.  

 

In deze publicatie wordt geschreven over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van lokale informatie, 

lokaal nieuws, het belang van dit nieuws en informatie over de lokale democratie.  
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Het eerste deel gaat over de ontwikkelingen die van invloed zijn op de lokale informatievoorzieningen en helpt om 

zicht op de kwantiteit en kwaliteit van het aanbod in de gemeente te krijgen. Het is volgens de onderzoekers 

belangrijk om rekening te houden met landelijke factoren die de nieuwsvoorziening beïnvloeden:  

1. Iedereen mag zich journalist noemen. 

2. Oplagen dalen en redacties krimpen. Regionale kranten hebben nu een bereik van 26% maar dit bereik 

neemt elk jaar af. De oplage daalde tussen 2000-2015 met 40%.  

3. Informatie en nieuws zijn overal. Met de komst van nieuwe technieken om nieuws en informatie te 

verspreiden en te vergaren, zijn de mogelijkheden enorm toegenomen voor het publiek. 

4. Gemeenteraden communiceren minder dan colleges van burgemeesters en wethouders.  

  

Aan raadsleden worden in deze handreiking drie opties gegeven waarop ze hun eigen gemeente kunnen verbeteren: 

1.  Ik wil als gemeenteraadslid zelf bijdragen aan de lokale en regionale nieuwsvoorziening.  

A) De griffie kan het gemeenteraadslid ondersteunen. De gemeenteraad is doorgaans goed op de hoogte     

van een aantal zaken die inwoners aangaan. De griffie kan veel betekenen in de lokale en regionale  

nieuwsvoorziening.  

B) Hoe kan een gemeenteraadslid zoveel mogelijk burgers bereiken? Waar de griffie namens de raad kan 

communiceren, kan een raadslid namens de fractie, lokale partij, partijafdeling of individueel 

communiceren. Dit kan via gedrukte media, huis aan huis bladen, speciale folders of via websites, sociale 

media en nieuwe digitale technieken.   

2. Ik wil de lokale en regionale media stimuleren.                                                                                                     

Om als raadslid de lokale en regionale media te stimuleren, is het verstandig om vooraf te bepalen wat je 

wilt bereiken en om na te gaan waar ruimte zit. Voor veel lokale en regionale media is bekostiging of 

subsidie van gemeentelijke en provinciale overheden van groot belang.  

3. Ik wil burgers met nieuwsinitiatieven ondersteunen.                                                                                      

Als je nieuwe initiatieven wilt ondersteunen, is het belangrijk om bij onderstaande vragen stil te staan: 

A) Wat is het doel van het initiatief? Waarom is deze persoon dit initiatief gestart?  

 B) Hoe draagt het initiatief bij aan de lokale en regionale nieuws en informatie voorziening? 

 C) Wat zijn de kwetsbare kanten van het initiatief? 

 

 

7. SvdJ ‘Nieuwsvoorziening in de G4’ (2016-2019). 

 

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek heeft onderzoek gedaan naar de nieuwsvoorziening in Amsterdam, Den 

Haag, Rotterdam en Utrecht. Doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de werking van ecosystemen 

voor lokaal nieuws in grote steden.  

 

1. Utrecht 

In Utrecht blijven de traditionele media dominant, maar kunnen niet zonder sociale media. Uitgevers en omroepen 

zijn offline en online verantwoordelijk voor het grootste deel van het lokale nieuws in Utrecht. Ondanks de 

dominante traditionele media, zijn zelfstandige nieuwssites online vertegenwoordigd. De traditionele media doem 

echter weinig met online commentaar van lezers onder online berichten. Als gevolg hiervan missen de traditionele 

media vaak essentiële aanknopingspunten, invalshoeken of tips van lezers.  

 

Meer dan de helft van de online nieuwsvoorziening is afkomstig van zogeheten hyperlocals, niche media en 

buurtblogs. Opvallend is dat nieuwslezers van kleine partijen veel loyaler zijn dan bij traditionele media. Daarnaast 

maken traditionele media te weinig gebruik van online kansen om afzonderlijke pagina´s te wijden aan specifieke 

niches binnen het lokale nieuws. Kanalen zoals Facebook, Instagram en YouTube bieden kansen voor interactie met 

jonge gebruikers. 
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2. Amsterdam 

Het dagblad en de lokale nieuwszender zijn heer en meester bij de verspreiding van Amsterdams nieuws.                      

Het Parool, AT5 en RTV Noord-Holland zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor twee derde van het nieuwsaanbod. 

Ook is de interactie van berichten zeer hoog in vergelijking met andere media.  

 

Tegenover de dominante positie van Het Parool, AT5 en RTV Noord-Holland, staan in Amsterdam uiteenlopende 

partijen als huis aan huisbladen, omroepen als Salto, FunX en nichemedia die zich specifiek richten tot studenten, 

minima of inwoners van een bepaald stadsdeel. Er is een duidelijke rolverdeling tussen de lokale en landelijke 

media. Zo zijn lokale media er vaak als eerste bij met nieuwe ontwikkelingen, terwijl de landelijk media later 

achtergronden en analyses publiceren.  

 

Het lukt de lokale en landelijke media niet om de jongeren in Amsterdam te bereiken. Reden hiervoor is dat de 

jongeren voornamelijk sociale media als doorgeefluik van content gebruiken. Om deze jongeren te bereiken, moet er 

specifieke content gemaakt worden.  

 

3. Den Haag 

Den Haag kent een veelzijdig nieuwsaanbod met relatief veel aanbieders en nieuwsberichten. In vergelijking met de 

eerder onderzochte steden Amsterdam en Utrecht, is er in Den Haag een opvallend groot nieuwsaanbod. Bijna zestig 

partijen zijn met ruim 120 offline en online kanalen actief in de Hofstad. Den Haag FM, Omroep West en AD 

Haagsche Courant zijn met 71 procent van de berichten de hofleveranciers van lokaal nieuws. Den Haag kent een 

groot aantal zelfstandige nieuwssites en buurtsites. Dat Den Haag een veelzijdig nieuwsaanbod heeft, betekent niet 

dat de gemiddelde nieuwsconsument daadwerkelijk op alle vlakken geïnformeerd raakt. Wie zijn nieuws uit de krant 

haalt, komt in vergelijking tot de andere platformen meer achtergrondverhalen over de Haagse politiek tegen.  

 

Over het algemeen komen de nieuwsprimeurs niet op sociale media. Wel bieden sociale media de mogelijkheid om 

gebeurtenissen op een andere manier te vertellen. Kranten en omroepen nemen vaak de leiding. Zij plaatsen 

berichtgeving in context en gaan actief opzoek naar nieuwe informatie.  

 

4. Rotterdam 

Het journalistieke ecosysteem van de stad Rotterdam is kwetsbaar en laat geregeld relevante onderwerpen 

onderbelicht. Ook schieten media tekort als het gaat om nieuws over lokale politiek. De nieuwsbrengers in 

Rotterdam zijn grofweg te verdelen in vier categorieën: de krant, lokale omroep, regionale omroep en zelfstandige 

nieuwssite. Elk type aanbieder heeft kenmerkende eigenschappen en vervult daarmee een specifieke rol binnen het 

nieuwsecosysteem van de stad. Kranten besteden bijvoorbeeld de meeste aandacht aan lokale politiek, terwijl de 

omroepen er juist beter in slagen om de burgers te bereiken. Dit fragiele ecosysteem zorgt ervoor dat veel vragen 

onbeantwoord blijven, met slecht geïnformeerde burgers tot gevolg. 

 

Er is dan ook vrijwel geen nieuws over politiek. Meer dan de helft (60%) van de nieuwsberichten kan aangemerkt 

worden als korte berichten. In vergelijking met de andere grote steden bieden Rotterdamse nieuwsmedia wel 

opvallend veel achtergronden bij het nieuws.  

 

Op 25 april 2019 verschijnt het eindrapport van het SvdJ. 
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8. Raad voor Cultuur, Advies voor een toekomstbestendige publieke omroep          

‘De Tijd Staat Open’ (2014).   

 

Technologische veranderingen gaan razendsnel en het mediagebruik verandert ingrijpend. Een toekomstbestendige 

publieke omroep moet hierop inspelen en zich ontwikkelen tot een innovatieve en slagvaardige mediadienst. 

Hieronder volgen de acht belangrijkste aanbevelingen van het onderzoek naar een toekomstbestendige publieke 

omroep.  

 

De adviezen van de commissie bij de Raad voor Cultuur leiden tot de volgende aanbevelingen: 

1. De publieke omroep (publieke mediadienst) zal zich moeten onderscheiden met media-inhoud die van 

publiek belang is. De publieke meerwaarde moet worden gemeten langs nieuwe criteria zoals een 

innovatief karakter, samenwerking met derden en publieksparticipatie. Dit als aanvulling op de bestaande 

criteria van onafhankelijkheid, pluriformiteit, betrouwbaarheid en culturele diversiteit.  

2. De publieke omroep is breed en voor iedereen, maar maakt wel duidelijke keuzes op inhoud. De 

prioriteiten dienen scherper benoemd en beter bewaakt te worden. De prioriteiten die nu centraal staan in de 

programmering van de publieke omroep vormen daarbij een goed uitgangspunt, maar kunnen in de loop der 

jaren veranderen.  

3. Het mediabestel wordt geopend voor andere partijen dan de omroepverenigingen. Makers, mediabedrijven 

en ZZP’ers met creatieve en innovatieve ideeën moeten hun programma rechtstreeks kunnen aanbieden bij 

de NPO. Zo kunnen nieuwe ideeën en stromingen wel toegang krijgen tot de publieke mediadienst.  

4. De publieke omroep programmeert voor alle platforms, variërend van radio en televisie tot nieuwe media 

en mobiele platforms. Het is de inhoud die ertoe doet.  

5. De publieke omroep heeft een gidsfunctie. Om publieke media-inhoud ook in de toekomst beschikbaar en 

vindbaar te houden, is het van belang dat de mediagebruiker de publieke omroep kan vinden. Daarbij valt te 

denken aan een portal (Uitzending gemist +++), al gaan de technologische ontwikkelingen zo snel dat deze 

ontsluiting wellicht achterhaald is.  

6. De NPO krijgt een andere, geactualiseerde rol en organisatiestructuur. De NPO zal zich meer moeten 

opstellen als een netwerkorganisatie die samenwerkt met zijn publiek en toegang biedt aan burgers en 

andere mediaorganisaties. Om zijn herkenbaarheid te vergroten zal de publieke omroep zijn focus moeten 

verleggen van ‘representatie van’ naar ‘relatie met’. 

7. De omroepverenigingen richten zich meer op specifieke publieksgroepen en thema’s. De omroepen en 

NPO worden elke vijf jaar getoetst door een visitatiecommissie. Publieksbinding, kwaliteit en 

samenwerking met andere omroepen en organisaties maken onderdeel uit van de criteria van de 

visitatiecommissie.  

8. Culturele en levensbeschouwelijke programmering is bij uitstek publiek en verdient extra waarborgen. Het 

Mediafonds vervalt, daarom moeten de taken en functies van dit fonds door de NPO worden uitgevoerd. 

Dit op voorwaarde dat er ook inzet van middelen voor jeugd, games en talentontwikkeling komt. 

Voorstellen voor producties moeten kwalitatief getoetst worden.  

9. Op regionaal niveau is een open bestel wenselijk, waarin publieke en private nieuwsorganisaties de 

krachten kunnen bundelen.  

 

Met name op het gebied van nieuws- en informatievoorziening dient er ruimte te zijn voor experimenten en 

samenwerkingsverbanden tussen de private en publieke sector. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van coöperaties, 

waarbij content wordt geleverd aan omroepen, kranten en nieuwsbladen als gevolg van het samenwerkingsverband.  
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9. SvdJ ‘Anders nog nieuws. Scenario’s voor de toekomst van de journalistiek’  

    (2015). 

 

Voorliggende studie presenteert verschillende scenario’s voor de toekomst van de Nederlandse journalistiek in 2025. 

 

Er wordt uitgegaan van vier scenario’s: 

1. Wisdom of the Crowd  

Een wereld waarin de economie en maatschappij worden gedomineerd door startups en virtuele 

samenwerkingsverbanden. Een sterke do-it-yourself-mentaliteit is dé sleutel tot succes geworden. Co-

creatie, sharing en crowdfunding breken op grote schaal door. De overheid is teruggedrongen in een 

faciliterende rol. De invloed van grote conglomeraten als Apple, Fox en Facebook is sterk afgenomen. 

Nieuwe initiatieven verschijnen en verdwijnen in snel tempo. Wat nieuws is, wordt niet langer door media 

merken bepaald, maar door de crowd. 

2. A handfull of apples 

Een wereld waarin een handvol megaconcerns in toenemende mate de economische, maatschappelijke en 

politieke agenda bepaalt. Hardware, software, fysieke producten, content: alles wordt branded en via 

geïntegreerde ketens aangeboden. Zo ook het nieuws, wat slim gepersonaliseerd wordt en het publiek 

steeds precies op het juiste moment lijkt te vinden. Journalisten vermarkten het nieuws alleen nog in 

nicheproducten en diensten. De meeste traditionele mediabedrijven hebben deze ontwikkeling niet 

overleefd.  

3. The Shire 

Een wereld waarin kleinschaligheid, zelfredzaamheid en voorzichtigheid hoog in het vaandel staan. De     

   zorgende overheid heeft goeddeels afgedaan. De algemene opinie is dat met technologie behoedzaam moet   

    worden omgesprongen. Het medialandschap is een eilandenrijk geworden van kleinschalige titels, vaak met  

   een regionale of lokale focus. Veel journalistieke kranten en tijdschriften zijn gesneuveld.  

  In plaats daarvan wordt nieuws uitgewisseld op thematische community-sites, waaraan zowel  

    burgerjournalisten als professionals bijdragen. 

4. Darwin´s Game 

   Een wereld waarin overheidsinstellingen en mediaondernemingen evolueren. Ze tonen zich transparanter  

   en toegankelijker, de dialoog met de doelgroepen wordt niet langer gezien als een verplichting en werpt nu  

    daadwerkelijk vruchten af. Het lukt een aantal traditionele nieuwsbrengers om hun merken opnieuw  

   relevant te maken en daardoor de explosieve daling van kijkers en abonnees af te remmen. Anderen komen  

   te langzaam in beweging en sneuvelen. Het publiek verwacht dat de journalistiek zich steeds opnieuw  

  bewijst, stelt hoge eisen en is niet loyaal aan specifieke merken. 

 

Het ontwikkelen van scenario’s leidt niet tot een handleiding voor bedrijfsvoering of politieke keuzes. Wel biedt het 

inzicht in de beweging waarin de mediasector zit en de consequenties daarvan. Spelers in de journalistiek worden 

uitgenodigd om zelf aan de slag te gaan met de scenario’s, zich te projecteren in de verschillende toekomstbeelden 

en op deze wijze strategieën te toetsen en te ontwikkelen. 

 

Desalniettemin geeft dit rapport twee waarschuwingen: 

1. Mediabedrijven (groot en klein) en opleidingen die reactief op ontwikkelingen reageren, bestaan in de 

geschetste scenario’s van 2025 niet meer.  

2. In drie van de vier scenario’s zal de publieke functie van journalistiek in 2025 teloorgaan. 
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10.  SvdJ, ‘Gelukkig zijn hier geen journalisten’ (2014).  

 

De zorgen die er zijn over de nieuwsvoorziening in de regio groeien met de dag. De beweging is overduidelijk: de 

uitgevers van regionale dagbladen voelen zich al jarenlang gedwongen om redacties in te krimpen. 

 

De voornaamste conclusies uit dit rapport luiden dat er in gemeenten met minder dan 50.000 inwoners weinig lokaal 

nieuws te vinden is via online en offline media. Het gaat hierbij om algemeen nieuws, nieuws over de lokale politiek 

en het gemeentelijke beleid. Regionale media blijven voornamelijk binnen de stadsmuren. In de provincie bieden 

lokale media alleen in incidentele gevallen een wezenlijk alternatief. Daarnaast is er bij het lokale nieuws sprake van 

een discrepantie tussen enerzijds het aanbod van de media en anderzijds de vraag van tenminste een deel van de 

consumenten.  

 

In kleine gemeenten weinig lokaal nieuws   

Het onderzoek laat om te beginnen zien dat een deel van de kanalen voor lokaal nieuws droog staat. In een gemeente 

met minder dan 50.000 inwoners levert een derde van de infrastructuur in één week geen lokaal nieuws op. 

 

Online aanzienlijk minder nieuws dan offline   

Het online aanbod van lokaal nieuws steekt schril af tegen het aantal offline nieuwsberichten. In kleine gemeenten 

springt dit verschil het meest in het oog: in vergelijking met het offline aanbod is er 33 procent minder lokaal nieuws 

en 60 procent minder nieuws over lokaal beleid. Meer dan de helft van het online aangetroffen nieuws bestaat uit 

politieberichten en een toelichting op de evenementenagenda. 

 

Regionale media blijven vooral binnen de stadsmuren  

Door reorganisaties en bezuinigingen komen regionale media ogen en oren tekort in de verre uithoeken van de 

provincie. Niet alleen in absolute aantallen nieuwsberichten komen kleine gemeenten er bekaaid vanaf. Opvallend  

is namelijk dat het aandeel berichten dat specifiek over lokaal beleid gaat – in het bijzonder de meer verdiepende 

achtergrondartikelen – ver achter blijft in vergelijking met het aanbod in grote gemeenten. Waar regionale 

dagbladen zich nog tot op zekere hoogte in kleine gemeenten vertonen, komen die kleine gemeenten maar 

mondjesmaat aan bod op de regionale radio en televisie. 

 

Lokale media bieden sporadisch alternatief in de provincie   

De afwezigheid van enigszins geëquipeerde regionale nieuwsmedia in kleine gemeenten wordt alleen incidenteel 

gecompenseerd door de toevallig aanwezige weekbladen, lokale publieke omroepen en hyperlocals met een 

kloppend hart voor journalistiek. Ofschoon sommige gemeenten van geluk mogen spreken dat er nog gedreven 

(burger)journalisten en doortastende vrijwilligers rondlopen die het nieuws uit hun gemeenten verslaan, mag 

duidelijk zijn dat dit voor het functioneren van een lokale democratie geen duurzame oplossing is. 

 

Discrepantie tussen vraag en aanbod lokaal nieuws  

De lokale en regionale media komen niet volledig tegemoet aan de behoeften van de gebruiker van lokaal nieuws. 

Uit het onderzoek blijkt dat de nieuwsconsument helemaal niet ‘allergisch’ is voor lokaal politiek nieuws. Daar 

komt bij dat ook qua onderwerp,- en genrekeuze media te behoudend lijken te opereren: de burger loopt niet weg 

voor moeilijkere of zwaardere onderwerpen en schuwt evenmin verdieping en achtergronden die het nieuws uit zijn 

plaats duiden. 
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11.    SvdJ, ‘Nieuwsvoorziening in de regio’(2013). 

 

In kleine gemeenten wordt de politiek amper gevolgd door de journalistiek. Lokale media duiken wegens gebrek aan 

financiën niet in de gaten die regionale media door bezuinigingen laten vallen. Gemeenten die kleiner zijn dan 

50.000 inwoners hebben weinig nieuws over lokaal beleid. In de grotere gemeenten, met meer dan 100.000 

inwoners, zijn er wel nog meerdere media te vinden.  

 

Op weekbasis telt een gemeente gemiddeld 58 nieuwsberichten online, oftewel ruim acht berichten per dag. 

Gemiddeld zeventien procent van het online nieuws gaat over politiek. De regionale dagbladen zijn de sterkste 

journalistieke waakhonden, aangezien 27 procent van het online nieuws gaat over lokaal beleid. De dagbladen 

worden gevolgd door de huis-aan-huisbladen  (24 procent). Ook de lokale omroepen zijn met 20 procent een 

opvallende waakhond. 

 

Regionale media blijken verder een belangrijke katalysator voor de aanwezigheid van lokale initiatieven. De 

onderzoekers spreken van een vliegwieleffect, waarbij aanwezige nieuwsmedia andere media-initiatieven 

aantrekken. Wanneer regionale media minder berichten in een gemeente, neemt de berichtgeving van lokale media 

navenant af. Wel zien onderzoekers Kik en Landman dat regionale media niet langer in staat zijn om in de uithoeken 

van Nederland aanwezig te zijn. Die journalistieke rol lijkt voornamelijk weggelegd voor lokale omroepen en 

zelfstandige nieuwssites (hyperlocals). Deze hyperlocals kwamen opvallend sterk uit het onderzoek met veel online 

nieuws. Van de 4600 gevonden nieuwsberichten in een week tijd, zijn zo’n 1000 berichten afkomstig van 

hyperlocals. 

 

Volgens Piet Bakker, toenmalig lector aan de Hogeschool Utrecht, is de financiële situatie één van de problemen 

waar hyperlocals mee kampen. Samen met onderzoeker/docent Marco van Kerkhoven en vierdejaarsstudenten van 

de Hogeschool analyseerde hij de hyperlocals in Nederland. In totaal blijken er 350 lokale nieuwssites actief te zijn 

in 199 Nederlandse gemeenten. Een derde van alle hyperlocals is gestart vanuit overwegingen van tekortschietende 

nieuwsmedia en het kritisch volgen van de lokale politiek. Het voortbestaan van de hyperlocals is echter niet 

gemakkelijk. De onderzoekers concluderen dat een gebrek aan technische en bedrijfskundige kennis daarvan de 

oorzaak is. Dit probleem manifesteert zich in de praktijk doordat duidelijk is dat veel sites niet optimaal gebruik 

maken van de mogelijkheden die voorhanden zijn, vermeldt het rapport. Gewezen wordt onder meer naar een gebrek 

aan kennis over het optimaal benutten van advertenties.  

 

Opvallend in het onderzoek is dat de provincies Friesland en Zeeland een bovengemiddeld hoog aantal zelfstandige 

nieuwssites kent, gemiddeld drie nieuwssites per gemeente. In rest van de provincies is dit ongeveer één nieuwssite 

per gemeente, met uitschieters in Limburg, Flevoland en Drenthe. Het hoge aantal nieuwssites in Zeeland en 

Friesland zegt echter niets over de tevredenheid van de inwoners over het nieuws in hun regio, concludeert professor 

Irene Costera Meijer, werkzaam aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De Vrije Universiteit voerde een ander 

onderzoek in opdracht van het SvdJ  uit. Costera Meijer onderzocht daarbij samen met Devid Ilievski, Diana 

Kreemers en een tiental studenten de waardering van het lokale nieuws door inwoners uit Friesland en Zeeland.  

Zij ondervroegen de inwoners naar hun nieuwsbehoefte en analyseerden de berichten en het bereik van de 

nieuwsmedia. De onderzoekers vonden opvallend genoeg dat de Zeeuwse media, met minder nieuwsmedia, naar 

verhouding meer inwoners (61 procent) bereikten dan de Friese media (49 procent). Het verschil tussen beide 

provincies vonden de onderzoekers in de kwaliteit van het nieuws: Zeeuwse media spelen beter in op de 

nieuwsbehoeften van de inwoners, zoals regionale identiteit en samenhang met eerdere nieuwsgebeurtenissen. 
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12.   Stimuleringsfonds voor de Pers, ‘Zorgen om lokale openbaarheid. Veranderend  

     medialandschap gevolgen voor de lokale democratie’ (2012). 

 

Welke invloed oefenen ontwikkelingen in het lokale en regionale medialandschap uit op het vermogen van lokale en 

regionale media om hun functies met betrekking tot de lokale openbaarheid te vervullen?  

  

1.  Het onderzoek bevestigt dat dit vermogen is afgenomen. Als gevolg van aanhoudende oplageverliezen en 

afnemende inkomsten, heeft het regionale dagblad zijn functie voor het lokale democratische proces en als 

drager van de lokale openbaarheid zien verzwakken. Die verzwakking van het dagblad kan niet zomaar 

worden gecompenseerd door andere media in de regio als lokale bladen, omroep of lokale berichtgeving op 

internet. Van alle media in de regio heeft het dagblad nog altijd (met afstand) de sterkste journalistieke 

capaciteit. Komt die in de problemen dan is de maatschappelijke functievervulling van de  media in de 

regio in het geding.  

2. De ontwikkeling vertoont kenmerken van een spagaat. Terwijl de journalistieke infrastructuur in de regio 

verzwakt, stelt een veranderende bestuurlijke dynamiek de journalistiek  juist voor nieuwe uitdagingen.  

3.  Het moment lijkt niet ver weg meer dat men zich serieuze zorgen moet maken over de toekomst van de 

lokale openbaarheid. Regionale dagbladen naderen een kritische grens, waarna het bedienen van de lokale 

openbaarheid niet meer en niet meer overal kan worden verzekerd. Indicatoren daarvoor zijn: 

A) Redacties van regionale dagbladen hebben veel banen moeten inleveren, alleen al in de jaren 2005-2009 

mogelijk een kwart van de formatie.  

B) De raadsverslaggeving vertoont een neergaande lijn zowel in kwantitatief (lege perstribunes) als in 

kwalitatief opzicht.  

C) Het editiestelsel bij de regionale dagbladen begint gaten te vertonen. Edities vormen in de organisatie 

van het dagblad de brug naar het plaatselijke nieuws. Sommige dagbladen hebben onder druk van 

bezuinigingen al edities moeten opheffen. Bij andere bestaat de vrees dat dit onvermijdelijk wordt na 

nieuwe bezuinigingen.  

  

Mogelijkheid tot substitutie  

1.  Het vooruitzicht van een steeds verder verzwakkend dagblad, dat zijn rol als hoeder van de lokale  

    openbaarheid niet langer waar kan waarmaken dwingt tot bezinning op alternatieven. Welke andere media  

    in de regio zijn (potentieel) een geloofwaardig substituut voor de krant?   

 2.  Betaalde lokale nieuwsbladen kenmerken zich door een samengaan van lokale betrokkenheid en  

   journalistieke kwaliteit. Maar een denkbaar substituut zouden ze slechts kunnen zijn in de zestig gemeenten  

   waar een lokaal nieuwsblad verschijnt.  

3.  Huis-aan-huisbladen vallen op door een zeer groot bereik maar kunnen, gelet op hun schriele redactionele 

bestaffing en middelen, bezwaarlijk als substituut voor het dagblad worden beschouwd. Echter, met hun 

miljoenenbereik en de vrij positieve waardering in lezersonderzoek, blijven ze potentieel een factor van 

betekenis. Een eventuele toekomstige bijdrage als substituut zal afhangen van de bereidheid van uitgevers 

om te investeren in journalistieke kwaliteit en onafhankelijkheid. Mogelijkerwijs is organiseren en 

versterken van synergie tussen huis-aan-huisblad en regiodagblad een stap in de goede richting.   

4.  Hyperlokaal, de verzamelnaam voor verspreide plaatselijke blogs en nieuwssites, ontbreekt het nog te vaak  

aan journalistieke capaciteit en zijn daardoor niet voldoende aan de maat als potentieel substituut. Hun 

aanvullende functie kan niet worden betwist. Bovendien dienen zich hier en daar kwaliteitssites aan die 

interessant zijn.   

 5.  De lokale nieuwsportals die grote uitgevers ontwikkelen zijn als digitale uitgeefstrategie interessant, maar      

   ontberen nog de focus op de publieke zaak en de daarvoor benodigde journalistieke kwaliteit of capaciteit  

    om als substituut te kunnen fungeren.  
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6.    Van alle lokale en regionale media lijkt de publieke regionale omroep het beste gepositioneerd als  

substituut. Er is een wettelijk kader dat de instandhouding en financiering in elke provincie verzekert. De  

regionale omroep beschikt al over een aanzienlijke technische en journalistieke infrastructuur. Maar om die 

rol te kunnen spelen zal er het nodige moeten veranderen. In rapporten en adviezen vanuit de regionale 

omroepwereld zelf worden nogal wat tekortkomingen gesignaleerd die met de huidige budgetten moeilijk 

te overwinnen zijn. Het marktaandeel onder de kijkers zou drastisch omhoog moeten. De programmering 

zou meer lokaal, meer gevarieerd en spraakmakender moeten zijn op basis van veel meer unieke uren (dus 

minder de herhalingscarrousel). Hoewel de publieke regionale omroep dus op het eerste gezicht goede 

papieren heeft (wettelijke verankering, bereik in elke huiskamer, aanwezigheid van een technische en 

redactionele infrastructuur), heeft hij nog een lange weg te gaan voordat hij een geloofwaardig substituut 

kan zijn voor het dagblad. Zonder meer financiële middelen zal dat niet gaan. De werkelijkheid van 

vandaag/2012 is echter, dat provinciebesturen bezuinigen op regionale omroepbudgetten.   

  

Gelet op de negatieve spiraal waarin het regiodagblad zich bevindt en de vaststelling dat een geloofwaardig 

substituut zich nog niet aandient en de perspectieven vooralsnog onduidelijk zijn, is er alle reden tot zorg over de 

lokale openbaarheid. De kans dat deze op termijn verschraalt moet als zeer reëel worden beschouwd. 

 

De verantwoordelijken in de regio zouden zich dit moeten aantrekken. Verantwoordelijk zijn zowel de lokale en 

regionale overheid (als hoeders van de democratie) als de in de regio opererende media (met name hun uitgevers). 

Een gemeenschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel zou, luidt de aanbeveling van de onderzoekers, kunnen leiden 

tot onderzoek in de regio naar de ‘staat van de lokale openbaarheid’. Zo’n onderzoek in de regio zou overigens meer 

moeten bevatten dan een schets van het medialandschap. Daarnaast kan het niet zonder inhoudsanalyse van de 

berichtgeving door de diverse media. Daarom verdient het aanbeveling om in elke regio of provincie een onderzoek 

te houden naar de staat en de toekomst van de lokale en regionale openbaarheid aldaar. In hun dubbele hoedanigheid 

van regionale overheid en bestuurlijk verantwoordelijke voor de regionale publieke omroep lijken de 

provinciebesturen het meest aangewezen om hier een leidende rol te spelen. Zo’n rapportage over regionale staat 

van de openbaarheid zou opgevolgd kunnen worden door een publiek debat in de regio, waarbij vertegenwoordigers 

van oude en nieuwe media, overheden, maatschappelijke instellingen, wetenschappers en betrokken burgers elkaar 

kunnen ontmoeten.   

   

De trend (lagere oplages en advertentie-inkomsten, hogere kosten, krimpende redacties) is al jarenlang weinig 

opwekkend, hetgeen de toekomst van de regiokrant ongewis maakt. Daartegenover staat het moeilijk weg te poetsen 

feit dat het regionale dagblad als lokale nieuwsbron nog helemaal niet gemist kan worden. Niemand staat klaar of is 

in staat om in het gat te springen. Substituten zijn onvoldoende voorhanden en het is maar de vraag of dit in de 

toekomst wel het geval zal zijn. Dromen van een ‘krantloze democratie’ is in de regio tot nader order niet aan de 

orde. Het overeind houden van de krant is voor de komende jaren dan ook de beste dienst, die men de lokale 

openbaarheid zou kunnen bewijzen. De lokale krant kent namelijk ook een aantal sterke punten. Zo beschikt deze    

in vergelijking met andere regionale media over de sterkste journalistieke infrastructuur en blijft het een dominante 

speler.  

  

Tegenover (soms sterk) teruggelopen oplagecijfers staat een enorme toename van het bereik als gevolg van 

digitalisering. De gezamenlijke regionale dagbladwebsites trekken miljoenen bezoekers die door de printmedia niet 

worden bereikt. Het bevestigt wat uit elk onderzoek naar voren komt: de behoefte bij het publiek aan nieuws en 

informatie over lokale zaken blijft groot.  

  

De verkenning bevat enkele aanknopingspunten voor deze hoopvolle verwachting: 

1. Lokaal loont. Bij de verkenning van de positie van de lokale nieuwsbladen viel op dat hun positie in 

afgelopen decennium veel stabieler is gebleven dan de regiodagbladen, die jaar op jaar en kwartaal op 

kwartaal abonnees verliezen. De positieve uitzondering is de Barneveldse Krant. Ook valt te wijzen op 
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relatief goede positie van de lokale huis-aan-huisbladen. Ondanks kwalitatieve beperkingen hebben deze 

een groot leesbereik en blijkt de lezer met het gebodene redelijk content. De conclusie moet zijn dat lokaal 

blijkbaar loont. De regionale dagbladen kunnen dit opvatten als een aanwijzing om nog meer dan nu al 

gebeurt hun profiel te zoeken in berichtgeving over  lokale ontwikkelingen en gebeurtenissen.   

2. Nieuw digitaal speelveld. Regionale dagbladsites trekken gezamenlijk met een gratis informatieaanbod 

een miljoenenpubliek. Met de opkomst van de gebruiksvriendelijke en populaire smartphone en tablet 

ontstaat voor uitgevers een nieuw speelveld voor het aanbieden van betaalde informatie via apps. Ook de 

gratis dagbladapps genieten een snel groeiende populariteit. Voor de betaalde variant bestaat nog weinig 

interesse. Tot nu toe hebben zich nog maar heel weinig regionale dagbladen op de appmarkt gemeld. Dat 

neemt niet weg dat zich hier voor hen een hoogst interessant, nieuw speelveld aftekent.  

3. Samenwerking in de regio? Een van de aanbevelingen van de Commissie-Brinkman is het bundelen van 

journalistieke capaciteit in de regio. Op den duur zou dit kunnen leiden tot de vorming van ‘regionale 

mediacentra’ waar cross-mediaal door professionals vanuit verschillende disciplines en instituties aan een 

sterke regionale journalistieke nieuwsvoorziening worden gewerkt. Daarmee wordt gesproken over de 

mogelijkheid om samenwerking tussen de publieke omroep en de private pers in de regio een bredere 

institutionele basis te geven. Samenwerking maakt de totale journalistieke infrastructuur sterker en in die 

zin  kan het een ondersteuning betekenen van de lokale openbaarheid. Met de gelden van de Tijdelijke 

regeling Persinnovatie heeft het Stimuleringsfonds voor de Pers in de afgelopen twee jaar enkele 

samenwerkingsprojecten in de regio financieel ondersteund. Samenwerking tussen regionale dagbladen en 

omroep blijkt de meest gangbare variant. Desalniettemin kunnen er vraagtekens geplaatst worden over het 

oplossen van de problemen van het regionale dagblad. Zo worden niet per definitie extra inkomsten 

gegenereerd en bij het verstoren van de markt. In plaats van te streven naar samenwerking met andere 

media zou men met evenveel reden kunnen kiezen voor versterkte profilering van het dagblad.  

  

Lokale omroepen 
 

13.  NLPO, ’20 criteria van het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen’ (okt. 

2018).  

 

Doel van het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen is om de professionaliteit, effectiviteit, efficiency en kwaliteit 

binnen lokale omroepen te bevorderen. Om hieraan te voldoen, verzorgen deze omroepen een lokaal en toereikend 

media-aanbod.  

 

Lokale omroepen moeten vaak samenwerken in een streekomroep (stadsomroep of streekbrede samenwerking van 

lokale omroepen) om een lokaal en toereikend media-aanbod te kunnen verzorgen. De samenwerkingsverbanden 

komen in aanmerking voor het keurmerk maar moeten wel aan een aantal eisen voldoen: moet ondergebracht zijn in 

een aparte rechtspersoon, bevat een gezamenlijk beleidsplan en nieuwsvoorziening als hoofddoel.  

 

De 20 criteria: 

1. Evenwichtige content met redactionele aandacht voor burgers, straten, buurten, dorpen en steden in het  

      gebied. Minimumvoorwaarden: continue (24/7) bezetting of bereikbaarheid, nieuws brengen via relevante  

        kanalen, opereren op buurt-/wijkniveau.  

2. Structurele interactie en participatie van burgers en groeperingen voor creëren van content.  

3. Eindredacteur heeft kennis van ICE-norm (cf. art. 2.70 Mediawet 2008): minstens 50% van programma’s is  

               gericht op eigen streek en informatief, cultureel en/of educatief. 

4. Minimaal werk-dagelijks aanbieden van nieuws en andere informatie uit eigen regio.  

5. Gebruik van de kanalen: radio (audio), tv (video/bewegend beeld), internet (website/Facebook/Twitter) en  
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      (non-)lineaire distributie.  

6. Professionele waarborging van kwaliteit, onafhankelijkheid en continuïteit van journalistiek (cf. art. 2.88  

    Mediawet 2008).  

7. Aantoonbare beleidsmatige samenwerking met lokale organisaties binnen het verzorgingsgebied ten  

   behoeve van sociale betrokkenheid.  

8. Toepassen van de 7 principes van de Governance Code Publieke Omroep 2018. 

9. Representatief en functioneel programmabeleid bepalend orgaan (PBO).  

10. Open staan voor samenwerking binnen publieke en/of private mediabestel ten behoeve van efficiency. 

11. Bevatten van organogram en waarborgen van continuïteit. 

12.  Bevatten van personeelsbeleid om (on)betaald personeel te faciliteren bij werkzaamheden. 

13. Instrueren van nieuw personeel en leden van PBO over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden  

    door middel van een inwerkprogramma.  

14. Personeel mogelijkheid geven voor bij- en nascholing. 

15. Jaarlijks evalueren en eventueel verbeteren van kwaliteit dienstverlening en interne processen.  

16. Tweejaarlijks uitvoeren van bereiks- en/of imago-onderzoek (bij beschikbare gemeentefinanciering).  

  Maandelijkse monitoring van website en sociale media.  

17. Jaarlijks opstellen van activiteitenplan en begroting. Tevens opstellen van vijfjaren beleids- en  

   begrotingsplan.  

18. Positief resultaat van de afgelopen drie jaren. 

19. Actief bijhouden van ontwikkelingen en indien nodig aanpassen van beleid (actie: bestuur). 

20. Bevatten van een schriftelijke externe klachtenprocedure. 

 

14. NLPO, ‘Toekomst voor de Lokale Publieke Omroep’ (2017). 

 

Momenteel zijn er 260 lokale omroepen in 380 gemeenten. In tegenstelling tot hyper lokale en burgerinitiatieven 

zijn lokale omroepen een duurzaam platform. Daarnaast vormt het een journalistieke waakhond voor de lokale 

democratie, aangezien publieke en commerciële regionale media zich vooral concentreren op nieuws uit stedelijke 

regio’s. De bekendheid van lokale omroepen is groot, zowel bij jongeren als ouderen. 

 

Hoogleraar journalistiek Alexander Pleijter geeft aan dat lokale omroepen van belang zijn voor de democratie, 

omdat ze informeren over gebeurtenissen en politiek in de stad en/of streek. Het lokaal oriënteren is dan ook een 

groot voordeel van lokale omroepen. Desondanks zijn online mediagebruik en beperkte middelen grote 

bedreigingen.  

 

Het vereiste van het voorzien in een Lokaal Toereikend Media-Aanbod is opgenomen in de Mediawet (2008). De 

uitgangspunten van het Lokaal Toereikend Media-Aanbod zijn (met steun van VNG) uitgewerkt in kwaliteitscriteria 

met o.a. betrekking tot het soort content, technische kwaliteit, distributie en bereik. Om te kunnen voldoen aan de 

kwaliteitseisen hebben stakeholders (o.a. lokale omroepen, VNG, gemeenten, min. OCW en Commissariaat voor de 

Media) een normbegroting opgesteld. Deze is vastgesteld met een minimum van €800.000,- voor het verzorgen van 

het media-aanbod.  

 

Een vermindering van lokale omroepen is onvermijdelijk voor het betaalbaar maken van een Lokaal Toereikend 

Media-Aanbod. Door samen te werken en zich te richten op de streek, kunnen lokale omroepen meer 

professionaliteit en continuïteit bieden. Individuele omroepen worden op deze manier omgevormd tot lokale 

streekomroepen, waarvan er 80 zouden moeten bestaan in Nederland.  
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Ook werken lokale omroepen landelijk samen binnen de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO). 

Deze stichting ondersteunt de lokale omroepen bij professionalisering, realiseert een technische infrastructuur en 

levert diensten ten behoeve van centrale distributie en inkoop van landelijke adverteerders voor lokale omroepen.  

Aad Oudeman (voorzitter streekomroep West-Friesland) geeft aan dat er meer geld moet naar lokale omroepen, 

aangezien de streekomroepen te weinig inkomsten genereren om in een Lokaal Toereikend Media-Aanbod te 

voorzien. Bovendien krijgen medewerkers nauwelijks onkostenvergoeding en draait zijn streekomroep volledig op 

vrijwilligers.  

 

De levensvatbaarheid is afhankelijk van meer financiële armslag, grotere professionaliteit, hogere journalistieke en 

technische kwaliteiten, toenemende maatschappelijke relevantie en betere basis voor continuïteit. Lokale omroepen 

moeten ook beter geëquipeerd worden, zich te oriënteren op mogelijke partnerschappen en zich duurzaam 

onderscheiden. De inkomsten van lokale omroepen worden gegenereerd vanuit het Gemeentefonds, reclame- en 

sponsorinkomsten.  

 

 

15.  NLPO, ‘Normbegroting streekomroep met 225.000 inwoners die aan criteria 

LTMA voldoet uit vernieuwingsconvenant gemeenten-lokale omroepen NLPO 

OLON VNG 2015-2018’, (mei 2017). 

 

Het bedrijf CROP registeraccountants heeft een onderzoeksrapport opgesteld. Dit rapport is gericht op het opstellen 

van een modelbegroting voor een streekomroep met 225.000 inwoners welke voldoet aan het Lokaal Toereikend 

Media-Aanbod. De begroting is opgesteld voor de VNG, het ministerie van OCW en het Commissariaat voor de 

Media, zodat zij inzicht hebben in de financiële situatie van dergelijke omroepen.  

 

De totale lasten van een dergelijke lokale omroep komen neer op €876.502,-. Dit bedrag is opgebouwd uit: lasten 

voor personeel (overgrote deel), lasten voor uitzendingen, lasten voor afschrijvingen op materiële vaste activa, lasten 

voor locatie en huisvesting, algemene lasten (verzekeringen, kijk- en luisteronderzoek) en financieringslasten. 

 

 

16. Commissariaat voor de Media, ‘Evaluatie van de gemeentelijke bekostiging  

     lokale publieke media-instellingen’ ( juni 2016). 

 

Deze evaluatie van het Commissariaat van de Media heeft betrekking op de jaren 2013-2015. Hierbij staan de 

subsidiebeschikkingen en bekostigingsverklaringen van gemeenten centraal, aangevuld met financiële informatie. 

Het Commissariaat van de Media heeft een controlerende functie, waardoor media-instellingen jaarlijks financiële 

verantwoording dienen te verstrekken aan het Commissariaat.  

 

Afgelopen jaren is het aantal gemeenten met een media-instelling licht gegroeid maar zijn over het algemeen de 

baten van media-instellingen afgenomen. Veel media-instellingen zijn niet in staat om de helft van de inkomsten zelf 

te genereren, bijvoorbeeld door middel van reclame-inkomsten. In de periode van 2013-2015 verkeerde 30% van de 

media-instellingen in een financieel zorgelijke situatie.  

 

De financiële gezondheid van media-instellingen is zorgelijk wanneer: 

- de media-instelling een negatief eigen vermogen heeft; 

- en/of de vlottende passiva de vlottende activa overstijgen; 

- en/of zij een negatief resultaat heeft van meer dan 75% van het eigen vermogen. 
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OLON en NLPO verwachten dat er meer streekomroepen ontstaan als gevolg van fusies en samenwerkings-

verbanden. Dit kan bijdragen aan verdere professionalisering en meer gezonde media-instellingen. 

98% van de gemeenten voorziet lokale media-instellingen in een bekostiging. Het is van belang dat deze bekostiging 

gewaarborgd dient te worden voor de continuïteit van deze instellingen en voor het voorzien van een lokaal 

toereikend media-aanbod. Echter, er zijn bij verschillende gemeenten bezuinigingen. Naast de structurele bijdrage 

vanuit de bekostigingsplicht, ontvangen verschillende media-instellingen een aanvullende vorm van bekostiging.  

Over het algemeen is dit een bijdrage ter dekking van huisvestingslasten of zijn het investeringssubsidies. Ook kan 

geld worden verstrekt in de vorm van een productie-overeenkomst. Hierbij is de gemeente opdrachtgever voor het 

maken van media-aanbod, bijvoorbeeld ten aanzien van het uitzenden van raadsvergaderingen. 

 

 

17. NLPO en VNG, ‘Invulling begrip ‘LTMA’ zoals verwoord in  

Vernieuwingsconvenant Gemeente-Lokale Omroep 2015-2018’                      

(november 2015). 

 

In 2012 is een Vernieuwingsconvenant Gemeente – Lokale Omroep gesloten tussen de VNG en OLON, welke in 

2015 is geactualiseerd voor de periode van 2015-2018. Redenen voor de actualisering zijn de verhoging van de 

maatschappelijke waarde en de vertroebeling van de relatie tussen gemeenten en omroepen.  

 

In de periode 2012-2015 heeft OLON haar leden ondersteuning geboden bij de veranderingen onder het 

Vernieuwingsconvenant, bijvoorbeeld door middel van het opstellen van een checklist. Ook heeft OLON, in 

samenwerking met het ministerie van OCW, de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) 

opgericht. De VNG heeft in deze periode haar leden ambtelijk en bestuurlijk geïnformeerd over de gevolgen van het 

Convenant. Door middel van inzet van de VNG en OLON is het aantal juridische procedures van lokale omroepen 

tegen gemeenten afgenomen. 

 

In 2015 heeft de staatssecretaris van OCW een brief geschreven met toekomstscenario’s voor de journalistiek en 

media in 2025. De scenario’s bevinden zich op de as van technologisch (radicaal innovatief vs. terughoudend) en de 

as van inhoud (do-it-yourself vs. do-it-for-me): 

1. ‘Wisdom of the crowd’ (technisch radicaal innovatief/inhoudelijk do-it-yourself): burgers bepalen het 

nieuws, journalisten hebben een rol als feitenverzamelaar en manager. 

2. ‘A hand full of apples’ (technisch radicaal innovatief/inhoudelijk do-it-for-me): een handvol 

megaconcerns bepaalt het nieuws, de traditionele media-instellingen bestaan niet of nauwelijks meer. 

3.  ‘The shire’ (technisch terughoudend/inhoudelijk do-it-yourself): burgerjournalisten en professionals  

   worden ingezet voor nieuwsvoorziening in eigen wijk en regio (kleinschalig). 

4. ‘Darwins game’ (technisch terughoudend/inhoudelijk do-it-for-me): de traditionele instellingen  

   (overheid en media) zijn transparanter en winnen het vertrouwen van het publiek terug.  

De VNG en OLON verwachten dat de scenario’s ‘wisdom of the crowd’ en ‘Darwins game’ zich het meest zullen 

voordoen op lokaal niveau. 

 

Kerndoel van het Vernieuwingsconvenant is om een minimaal kwalitatief niveau vast te leggen voor een lokaal 

toereikend media-aanbod. Hierbij spelen drie dimensies een rol: 

1. Productaanbod: een lokale publieke omroep moet tenminste radio, televisie, internet en (non-)lineaire  

    distributie bedienen. Daarbij staat cross-medialiteit tussen de kanalen centraal.  

2.   Kwaliteit van de omroep: kwaliteit moet structureel worden geborgd in bedrijfsvoering en in de 

redactie/journalistiek. 

3.  Efficiency en effectiviteit van de exploitatie: in het Vernieuwingsconvenant wordt verwacht dat de  

huidige bekostigingswijze niet wijzigt. Tevens zal een normering van vaste basisbekostiging voor  
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organisatorische, technische en journalistieke infrastructuur vastgesteld worden. Met de afspraken en 

ambities in het convenant wordt er voor gezorgd dat samenwerking en innovatieve technologieën leiden   

tot meer efficiency en effectiviteit.  

 

De belanghebbenden van het Vernieuwingsconvenant zijn te verdelen in twee categorieën:  

1. Lokaal: burger, maatschappelijk middenveld, lokale politiek, gemeenten 2020, lokale omroepen. 

2. Landelijk en provinciaal: landelijke en regionale omroepen, Commissariaat voor de Media, minister van     

     EZ en BZK, staatssecretaris van OCW. 

 

Rol van convenantspartijen: 

- Voorlichting aan leden over het convenant, met speciale aandacht in Week van Lokale Omroep. 

- Betere aansturing en vormgeving van technische en administratieve infrastructuur door o.a. Stichting 

NLPO. 

- Ontwikkelen en toetsen van een keurmerk (door Stichting NLPO in afstemming met VNG). 

- Ondersteuning van lokale omroepen door OLON. VNG wordt ambtelijk betrokken bij onduidelijkheden en 

problemen met gemeenten. 

- Er lopen (2015) onderzoeken bij lokale omroepen. In 2016 beslissen VNG en OLON of aanvullend eigen 

onderzoeken nodig zijn. 

- OLON en VNG trekken samen op ten behoeve van belangenbehartiging. 

 

 

18. Commissariaat voor de Media, ‘Evaluatie van de financiering van de lokale 

publieke media-instellingen in de jaren 2009-2012’ (juni 2013). 

 

Het Commissariaat van de Media evalueert in dit rapport de verantwoordelijkheid en plicht van gemeenten om 

lokale media-instellingen financieel bij te staan conform artikel 2.170a uit de Mediawet (2008). Daarbij staat de 

doeltreffendheid en effecten van artikel 2.170a centraal. De evaluatie is uitgevoerd op basis van financiële gegevens 

van de lokale media-instellingen. 

 

Het toereikend media-aanbod kan per gemeente verschillen door de omvang van het gebied en de mogelijkheden 

van de lokale-media instelling. Bij de betrokken partijen (Commissariaat, VNG, ministerie OCW, OLON, lokale 

omroepen) bestaat consensus dat in individuele gevallen moet worden bezien of met een bepaald budget het 

toereikend media-aanbod kan worden verzorgd. Desalniettemin is er wel een kader ontwikkeld dat houvast biedt, 

waarmee de subsidieaanvraag voor het media-aanbod onderbouwd kan worden. Als gevolg van de Mediawet dienen 

gemeenten en lokale media-instellingen zorgvuldiger met elkaar in gesprek over de hoogte van bekostiging. 

 

Uit de financiële gegevens is gebleken dat de subsidiebaten ongeveer hetzelfde niveau blijven na invoering van de 

Mediawet. Wel zijn media-instellingen minder zeker van de hoogte van het bedrag dat wordt toegekend, waardoor 

de continuïteit van het bekostigingsniveau niet is gegarandeerd. 

 

De Mediawet geeft aan dat iedere media-instelling zelf verantwoordelijk is voor de inhoud en het aanbod waarin zij 

voorziet. Tevens is de media-instelling vrij van commerciële of overheidsinvloeden. Gemeenten stellen over het 

algemeen dan ook geen voorwaarden aan media-instellingen die raken aan de onafhankelijkheid.  

 

De VNG en OLON zijn overeengekomen om de aanbevolen bijdragen van gemeenten aan lokale media-instellingen 

vast te stellen op basis van het aantal woonruimten in de gemeente. Dit is vastgesteld in een richtsnoerbedrag. In de 

geëvalueerde periode blijkt desondanks dat de meerderheid van media-instellingen geen bekostiging boven of gelijk 

aan het richtsnoerbedrag heeft ontvangen. Echter,  uit het onderzoek is gebleken dat de gemeentelijke bijdrage 
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momenteel steeds dichter bij het richtsnoerbedrag ligt. Een andere inkomstenbron voor lokale media-instellingen is 

de reclameopbrengst. Als gevolg van de economische crisis daalde de opbrengst in de periode 2009-2011. De crisis 

maakte het ook moeilijker om sponsoren te vinden.  

 

In 2011 is bijna een derde van de media-instellingen gekwalificeerd als financieel zorgelijk. Dit betekent dat de 

instelling financieel niet meer gezond is omdat deze een negatief eigen vermogen heeft, een negatief resultaat van 

meer dan 75% van eigen vermogen heeft en/of de vlottende passiva de vlottende activa overstijden. Het 

Commissariaat heeft dergelijke instellingen gevraagd naar acties om uit de zorgelijke situatie te komen en heeft de 

betreffende gemeentebesturen geïnformeerd. Schaalvergroting en professionalisering kunnen bijdragen aan 

financieel gezonde instellingen. 

 

Juridische procedures tussen media-instellingen en gemeentebesturen zijn het gevolg van de verplichte bekostiging. 

Zo hebben instellingen met succes bezwaar aangetekend over de bekostiging van gemeenten, bijvoorbeeld bij 

arrondissementsrechtbanken. Uit de juridische procedures kan geconcludeerd worden dat er een zware 

motiveringsplicht is voor de subsidiebeschikking en dat het is aan te raden om hierover zorgvuldig overleg te 

voeren.  

 

 

19. ‘Vernieuwingsconvenant lokale omroepen-gemeenten OLON-VNG 2012-2015’ 

(juni 2012). 

 

Het Vernieuwingsconvenant gemeenten – lokale omroepen is gesloten door de VNG en OLON voor een periode van 

drie jaar. Bij het overleg waren ook het Ministerie van OCW en het Commissariaat van de Media aanwezig. Het 

convenant geeft binnen de kaders van de Mediawet richting aan de ontwikkeling voor publieke lokale omroepsector 

en geeft tevens de insteek van gemeenten weer. In het algemeen gaat het convenant in op de vraag wat het lokaal 

toereikend media-aanbod is en hoe optimalisering door de sector gestimuleerd, gefaciliteerd en geconditioneerd kan 

worden. 

 

Aanleiding voor het convenant is de verhoogde maatschappelijke toegevoegde waarde van de lokale omroepsector. 

Daarnaast zijn vertroebelende relaties tussen gemeenten en lokale omroepen zichtbaar. Dit geeft aan dat er urgentie 

is voor lokale omroepen om zich aan te passen aan het veranderende landschap (digitalisering, meer online) en meer 

cross-mediaal te werken.  

 

Het convenant zorgt voor zowel het borgen van een lokale media infrastructuur door gemeenten als het verminderen 

van het aantal conflicten tussen lokale omroepen en gemeenten over financiering en prestaties. Ook derden hebben 

op verschillende manieren belangen. Hierbij kan gedacht worden aan burgers, minister van OCW, NPO, Stichting 

ROOS, landelijke en provinciale omroepen, lokale stakeholders, Commissariaat voor de Media en het Ministerie van 

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (distributie infrastructuur).  

 

Er zijn drie dimensies van belang voor het bepalen van een lokaal toereikend media-aanbod: 

1. Productaanbod: content bevat minimumeisen (gericht op lokale burger, dagelijks, interactie en participatie  

    van burgers, minstens 50% is educatief/cultureel/informatief). Daarnaast moet een lokale publieke omroep  

   tenminste radio, televisie, internet en (non-)lineaire distributie bedienen. Daarbij staat cross-medialiteit  

   tussen de kanalen centraal. 

2.  Kwaliteit van de omroep: kwaliteit moet structureel worden geborgd in bedrijfsvoering en in de  

  redactie/journalistiek. 

3. Effectiviteit en efficiency van exploitatie: geen wijziging van huidige bekostiging, mogelijk wel nieuwe     

    kaders in toekomstige wetgeving. Tevens zal een normering van vaste basisbekostiging voor  
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  organisatorische, technische en journalistieke infrastructuur vastgesteld worden. Met de afspraken en  

   ambities in het convenant wordt ervoor gezorgd dat samenwerking en innovatieve technologieën zorgt voor    

   meer efficiency en effectiviteit. Samenwerken is hiervoor sleutelwoord (bijv. inkoop door OLON, werken  

   in parapluorganisatie van lokale omroepen). 

 

 

20. Van de Bunt Adviseurs, ‘Sector onder de Radar, Visitatieonderzoek en 

toekomstverkenning publieke lokale mediasector en OLON’ (2010). 

 

Doel van het visitatieonderzoek is om een bijdrage te leveren aan het professionaliseren van publieke lokale media-

instellingen en de OLON. Daarnaast kan aan de hand van dit onderzoek beter ingespeeld worden op 

maatschappelijke veranderingen die relevant zijn voor lokale omroepen. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van 

een literatuuronderzoek en interviews (bij lokale publieke media-instellingen en externen).  

 

Er zijn vijf typen publieke lokale media-instellingen: 

1. Minimale vrijwilligersorganisatie met weinig budget (16%). Weinig vrijwilligers. Als gevolg van  

   beperkt budget worden deze media-instellingen bedreigd in hun bestaan. Kunnen niet meekomen met  

   technische ontwikkelingen. 

2.  Vrijwilligersorganisatie met weinig budget (37%).. Grotere groep vrijwilligers (landelijk gemiddelde), 

maar kwaliteit en continuïteit kunnen niet worden gewaarborgd. Kunnen niet meekomen met technische 

ontwikkelingen. 

3. Vrijwilligersorganisatie met werkbaar budget (18%). Draait op ruim vrijwilligersbestand en heeft meer 

financiële middelen wegens groot verzorgingsgebied. Hierdoor kan continuïteit geboden worden. De 

vrijwilligers zorgen voor sterke positie binnen de gemeenschap.  

4. Vrijwilligersorganisatie met professioneel duwtje in de rug (8%). Inzet van één of twee betaalde    

medewerkers met daarnaast een solide basis van vrijwilligers. Hierdoor hebben zij meer kans op 

gelijkwaardige samenwerking met regionale media-instellingen. Bevat meer en beter media-aanbod.  

5. Professioneel gedreven organisatie met vrijwilligers (8%). Meer dan twee betaalde medewerkers, 

daarnaast een aantal vrijwilligers. Een dergelijke organisatie heeft een substantieel budget beschikbaar en 

borgt zowel de kwaliteit als continuïteit. Tevens is deze in staat om gelijkwaardig met regionale media 

samen te werken. 

 

Conclusies ten aanzien van de publieke lokale mediasector: 

1. De publieke lokale media-instellingen hebben geen vrijblijvende functie. Lokale media zijn gebonden aan 

taakstelling van onder meer het zorgdragen voor onafhankelijke nieuws- en informatievoorziening. 

Daarnaast moeten zij voldoen aan de eisen onder toezicht van het Commissariaat voor de Media.  

2. De gestelde eisen zijn voor alle typen publieke lokale media-instellingen gelijk, maar blijken niet voor alle 

typen haalbaar. Vrijwilligersorganisaties met weinig budget kunnen moeilijk aan de eisen voldoen. 

Desalniettemin worden zij door het Commissariaat van de Media niet soepeler gecontroleerd.  

3. De bekostiging van publieke lokale media-instellingen is niet gebaseerd op calculatie van benodigde 

middelen in relatie tot de functie van de instelling.  

4. De verantwoordelijkheid voor het opvangen van het budgettekort is niet belegd.  

5. Lokale media-instellingen vinden verschillende oplossingen voor het tekort aan inkomsten, waardoor grote 

diversiteit in de publieke lokale mediasector ontstaat. Oplossingen worden met name gezocht in het werven 

van vrijwilligers, het genereren van inkomsten uit reclame en sponsoring, samenwerking met andere lokale 

media-instellingen (schaalvergroting) en het werven van aanvullende subsidies.  

6. De functie, eisen en het bekostigingsniveau van de publieke lokale media-omroepen zijn niet met elkaar in 

evenwicht. Kwaliteit en continuïteit zijn niet gewaarborgd.  
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7. Ondanks de ontwikkelingen, ideeën en inzet ontbreken een gezamenlijke koers en sturing. Door de 

pluriformiteit van de lokale media-instellingen en inzet van vrijwilligers is er weinig discussie over de 

toekomst van de mediasector en het uitdragen van een gezamenlijke koersbepaling.  

8. OLON heeft een historisch opgebouwde positie in de sector wegens belangenbehartiging, 

collectiviteitsregelingen en praktische ondersteuning aan publieke lokale media-instellingen. 

9. De interne organisatie van OLON verkeert in een langdurig vacuüm, waardoor deze instelling geen 

invulling heeft gegeven aan haar sturende rol in de sector. Er is gebrek aan sterke regie.  

 

Aanbevelingen: 

1. Zet in op evenwichtigheid van de functie, bekostiging en eisen. Onderzoek hoe de diversiteit in publieke 

lokale media-instellingen hierin een plaats kan krijgen.  

2.  Ontwikkel een gedragen koers met bijpassend OLON-aanbod dat bijdraagt aan een gezonde publieke lokale 

mediasector voor nu en in de toekomst. Er zijn genoeg initiatieven, maar te weinig sturende kracht voor het 

komen tot een gezamenlijke koers.  

3.  Versterk de organisatie van OLON, zodat deze in staat is om sturing en ondersteuning te bieden aan de 

toekomstige ontwikkeling van de sector. Op deze wijze kunnen crises voorkomen worden.  

 

 

21. Dialogic, IVIR en TNO, ‘Streekomroepen in Nederland’ (juli 2009). 

 

De streekomroepen zenden uit voor meerdere aaneengesloten gemeenten. Het vormen van een streekomroep is dan 

ook met name aantrekkelijk voor kleine gemeenten met een sociaal-culturele eenheid. Zo heeft ruim 20% van de 

gemeenten met een lokale publieke omroep, een streekomroep. Het onderzoek van Dialogic, IVIR en TNO is gericht 

op de waarde van streekomroepen in het omroepenlandschap.  

 

Ten tijde van het onderzoek waren er 63 streekomroepen in Nederland, waarvan de meeste bestaan uit twee of drie 

gemeenten. Het potentiële bereik van streekomroepen is iets meer dan 60.000 inwoners. Ter vergelijking: het 

potentiële bereik van lokale omroepen is bijna 49.500 inwoners. Streekomroep Holland Centraal heeft het grootste 

bereik en bestaat uit zeven gemeenten in de regio Leiden/Bollenstreek.  

 

In de periode 2003-2007 is het aantal streekomroepen met een gering aantal gedaald. Dit is het gevolg van de 

gemeentelijke herindelingen, waardoor de benaming streekomroep wordt vervangen door de benaming van lokale 

omroep als gevolg van de gemeentelijke fusie. Voorbeeld hiervan is de huidige gemeente Kaag en Braassem, welke 

voor de herindeling bestond uit de gemeenten Alkemade en Jacobswoude.  

 

Voordelen voor het vormen van een streekomroep: 

1.  Grotere doelgroep en verzorgingsgebied. 

2. Meer financiële middelen: betere apparatuur en meer professionaliteit. 

3. Meer vrijwilligers die ingezet kunnen worden. 

4. Breder programma-aanbod. 

5. Betere onderhandelingspositie met kabelmaatschappijen. 

 

Nadelen voor het vormen van een streekomroep: 

1. Afhankelijkheid van meerdere gemeenten, met name op gebied van gemeentelijke subsidie en verschillende  

   beleidslijnen van gemeenten. 

2. Meer complexiteit in de distributie van programma’s (o.a. radiofrequenties, meerdere 

kabelmaatschappijen). 
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3. Veel aandacht dient besteed te worden aan het evenwicht van het programma-aanbod onder de 

verschillende kernen van de streek. Alle kernen dienen inhoudelijk evenveel aan bod te komen.   

4. De kloof tussen de omroep en de gemeenschap kan vergroot worden wanneer schaalvergroting het 

uitgangspunt is voor het vormen van een streekomroep.  

 

In dit onderzoek wordt gesteld dat de overheid geen actieve rol hoeft te spelen het bevorderen van streekomroepen, 

aangezien dit proces natuurlijkerwijs plaatsvindt. Wel kan de overheid een rol spelen in het wegnemen van de 

nadelen die streekomroepen ondervinden, bijvoorbeeld ten aanzien van het onderhandelen met kabelexploitanten.  

 

Regionale omroepen  
 

22.  Raad voor Cultuur, ‘Advies Concessiebeleidsplan 2017-2025 RPO’ (oktober 

2017). 

 

Via deze brief verschaft de Raad voor Cultuur advies aan de minister van OCW inzake het concessiebeleidsplan 

2017-2025 van de RPO.  

 

Aanbevelingen aan de minister van OCW 

1. Vragen om een aangepast en meer concreet concessiebeleidsplan (binnen een jaar). 

2. In overleg met RPO prestatieafspraken maken, zoals samenwerking met lokale, regionale en landelijke 

publieke omroepen. 

3. Opdracht geven aan RPO voor het ontwikkelen van regionale omroepen tot streekomroepen (welke niet 

gebonden zijn aan provincies). 

4. Meer mogelijkheden voor publiek-private samenwerking. 

5. In het kader van werken in een stedelijke regio: toewerken naar integratie van Amsterdamse AT5 in de 

RPO. AT5 is namelijk een lokale omroep met het bereik van een regionale omroep. 

Opmerkingen van de Raad voor Cultuur over het concessiebeleidsplan 

1. Het plan is een goede samenvatting over het heden maar het mist concrete doelstellingen voor de toekomst, 

evenals de rol van de RPO. Er is dan ook onduidelijkheid over hoe, wat en op welke termijn de RPO de 

doelstellingen wil bereiken. Dit maakt evalueren lastig. 

2. Een visie over samenwerking tussen landelijke en lokale publieke omroepen (en eventuele andere partijen) 

ontbreekt. Zo is er onduidelijkheid over de verhouding tussen regionale omroepen en regionale kranten/ 

nieuwsbladen. Desalniettemin vindt de Raad samenwerking tussen lokale en regionale omroepen van 

belang, zodat zij elkaar kunnen versterken en verschraling in media-aanbod kunnen voorkomen. Ook ziet 

de Raad een samenwerking tussen publieke en private media in de regio als kansrijk. 

3. De Raad stelt dat het beleidsplan is geschreven vanuit lineaire radio en televisie, terwijl lineair 

programmeren afneemt en er meer kansen liggen voor het on demand luisteren en kijken. Door het lineair 

programmeren los te laten, wordt het voor de omroepen makkelijker om programma’s op streekniveau te 

ontwikkelen. 

4. Het RPO stelt dat radio, televisie en online bereik groeit. De Raad stelt hier vraagtekens bij, aangezien dit 

wordt gemeten aan de hand van minimaal 1 minuut aaneengesloten luisteren/kijken. Dit is volgens de Raad 

een te kort tijdsbestek om te bekijken of de consument naar een bepaald item luistert. Dit kan ook niet 

vergeleken worden met landelijk bereik, aangezien hierbij gemeten wordt met 15 minuten aaneengesloten 

luisteren/kijken. 
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23. Commissariaat voor de Media, ‘Advies Concessiebeleidsplan 2017-2025 RPO; 

(oktober 2017). 

 

In deze brief aan de minister van OCW geeft het Commissariaat voor de Media advies over het 

Concessiebeleidsplan 2017-2025 van de Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO). De RPO is in 2016 opgericht 

voor het opdragen van media-aanbod aan regionale omroepen en is in 2017 gefuseerd met Stichting Regionale 

Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS). Het RPO speelt een coördinerende rol in vrijwillige samenwerking 

tussen regionale omroepen en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van publieke media op regionaal niveau. 

 

Inhoud concessiebeleidsplan 

1. Bevat zes deelplannen: de rol van regionale journalistiek, journalistieke rol van regionale publieke 

omroepen, regionale omroep als cultuurdrager, interactieve en samenwerkende regionale omroep en 

toezicht en verantwoording voor de regionale publieke mediaopdracht. Volgens het Commissariaat zijn 

deze deelplannen te algemeen en dient de RPO haar eigen rol en uitwerkingen van de mediaopdracht 

concreter te formuleren. 

2. Onafhankelijkheid wordt gewaarborgd door middel van eigen redactieraden, eigen redactiestatuten en eigen 

regionale mediaraden. Regionale publieke omroepen dienen toegankelijk en bereikbaar te zijn. Ook willen 

de regionale omroepen meer interactie met het publiek. Het Commissariaat wijst op het uitwerken van een 

integrale distributiestrategie voor het bereik van de verschillende doelgroepen. 

3. Regionale omroepen willen bijdragen aan pluriformiteit en diversiteit, onder meer door het bieden van 

ruimte aan verschillende maatschappelijke stromingen.  

4. Tevens wordt gepleit voor het versterken van regionale identiteit en meer regionale en lokale 

samenwerking. Het Commissariaat is van mening dat regio’s zich moeten kunnen identificeren met een 

eigen culturele identiteit. 

5. Het RPO geeft aan dat bezuinigingen voor publieke omroepen gevolgen hebben voor het media-aanbod. 

Desalniettemin is transparantie van de financiering van regionale publieke omroepen van belang, daar deze 

financiering bestaat uit publieke middelen. Het Commissariaat is van mening dat er meer inzicht moet 

worden gegeven in de middelen en inzet daarvan.  

Aanbevelingen 

1. Het Commissariaat adviseert een meer concrete uitwerking van het concessiebeleidsplan. Deze uitwerking     

   dient gericht te zijn op: meer inzicht in het voldoen van regionale omroepen aan de publieke  

   mediaopdracht, het ontwikkelen van een integrale distributiestrategie ten behoeve van het bereiken van  

   verschillende doelgroepen en een concrete visie over de uitvoer van de bevoegdheden van de RPO. 

2. Advies aan de Minister om te benadrukken dat de tussentijdse evaluatie tijdig afgerond dient te worden. 

3. Advies aan de Minister om te vragen naar een nieuw advies wanneer het concessiebeleidsplan meer  

    geconcretiseerd is.  

 

24. Raad voor Cultuur, ‘Adviesvoorstel ROOS. Het nieuwe publieke regionale 

mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar. Aanvullend advies AT5’ (2015). 

 

Brief van de Raad voor Cultuur aan de minister van OCW. In deze brief geeft de Raad advies over het voorstel van 

de Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS) omtrent een slagvaardige en efficiënte regionale 

publieke omroep, genaamd ‘Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar’.  

 

Naar aanleiding van het voorstel concludeert de Raad voor Cultuur dat het onmiskenbaar is dat regionale omroepen 

moeten bezuinigen. In tegenstelling tot ROOS is de Raad van mening dat de bezuinigingen niet opgevangen kunnen 
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worden met een nieuw bestuursmodel, aangezien dit leidt tot bestuurlijke drukte, vertraging en 

belangenverstrengeling. Het bestuursmodel zal dan ook gericht blijven op de provincie, terwijl deze geen 

financiering meer verschaft. Ook wordt in het voorstel te weinig rekening gehouden met de samenwerking tussen 

lokale publieke en private partijen, evenals samenwerking met landelijke publieke omroepen. 

 

De Raad geeft aan dat in 2015 de publieke regionale omroepen grotendeels bestaan uit provinciale omroepen, welke 

zich met name focussen op steden in de provincie. Op regionaal en lokaal niveau ontstaat als het ware een gat in de 

informatievoorziening maar blijft de behoefte hieraan (ondanks beperkte middelen) bestaan. Desalniettemin hebben 

sociale media bijgedragen aan de verandering van de rol van de consument: de consument maakt zelf beelden van 

gebeurtenissen en plaatst deze op de sociale media, waarna de regionale omroepen dit kunnen gebruiken en 

toelichten. 

 

Aanbevelingen 

1.  Governance: ROOS stelt voor om vijf interregionale clusters/stichtingen op te stellen voor de huidige         

   dertien provinciale omroepen. Deze clusters worden elk voorzien met een eigen raad van toezicht en een  

  clusterbestuurder. De Raad voor Cultuur is van mening dat in het oog gehouden moet worden dat het  

   cluster geen belemmering vormt voor een meer streekgerichte benadering, evenals het gevaar van  

  belangenvertegenwoordiging en vertraging door middels van het instellen van directeuren en leden van  

   raad van toezicht. De Raad doet dan ook aanbeveling om het aantal directeuren te verkleinen en het  

  instellen van één sterke raad van toezicht voor alle clusters. 

2. Samenwerking met landelijke omroepen: ROOS benoemt een versterkte samenwerking met landelijke     

          omroepen. De Raad is voor dergelijke versterking en is voorstander van een samenwerking waarbij een  

    regionaal journaal onderdeel zal vormen van het NOS-journaal. Ook adviseert de Raad tot meer  

  landelijke en regionale samenwerking op online activiteiten en lineaire radio. 

3. Samenwerking met lokale omroepen en private mediapartijen: ROOS kijkt met name naar  

  samenwerking met landelijke omroepen en minder naar samenwerking met lokale omroepen. De Raad  

      adviseert samenwerking in mediacentra, waarin publieke en private partijen samenwerken in het vergaren     

      van nieuws en delen van techniek. De Raad voor Cultuur stelt dan ook voor om, na de bestuurlijke  

   reorganisatie, te streven naar het opnemen van alle lokale en regionale omroepen in dergelijke mediacentra.  

   In deze vorm zal ROOS haar rol behouden als concessiehouder en zal het gelden als platform voor  

    kennisdeling en -uitwisseling. 

Aanvullende artikelen 
 

25. Villamedia, ‘Dr. Piet Bakker windt er geen doekjes om: de gemeentejournalist 

is een bewezen mislukking’ (augustus 2018). 

 

In dit opinieartikel beoogt Piet Bakker, hoogleraar journalistiek, dat er een probleem is in de journalistiek. Op lokaal 

niveau zijn er steeds minder abonnees, journalisten worden wegbezuinigd en de publieke lokale omroepen dreigen te 

verdwijnen. Daarnaast is het volgen van complexe materie en lokale democratie een kostbare en tijdrovende zaak, 

waardoor lokale omroepen daarin niet willen investeren. Als gevolg hiervan zet de gemeente zelf journalisten in, de 

zogeheten ‘gemeentejournalist’, om verslag te doen van raadsvergaderingen. Voorbeeld hiervan is de gemeente 

Zaanstad. 

 

Met de komst van digitalisering en sociale media hebben de traditionele media hun nieuwsmonopolie verloren.              

Er wordt door de digitalisering niet minder, maar juist meer gecommuniceerd over de gemeente. Hier hebben 

gemeenten niet altijd inzicht in. Zo heeft de Rotterdamse Facebookpagina ‘Kom ie uit Rotterdam dan?’ meer volgers 

dan de lokale en regionale omroepen.  
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Het inhuren van een gemeentejournalist is een mislukking (saai, oninteressant) volgens Bakker. Ook lokale of 

provinciale mediafondsen bieden geen uitkomst want deze zijn tijdelijk, incidenteel en zorgen niet voor een 

verbetering van de journalistieke infrastructuur. Binnen de lokale publieke omroepen dient een keuze gemaakt te 

worden tussen het serieus bedrijven van de journalistiek en het draaien van muziek. Volgens Bakker ligt er een rol 

bij de VNG om bij het ministerie van OCW te lobbyen voor een afschaffing van de lokale artikelen in de Mediawet.  

 

 

26. Nederlandse Vereniging van Journalisten, ‘Sterke lokale en regionale 

journalistiek’ (2017) en ‘Lokale journalistiek is de zuurstof die een florerende 

gemeenschap nodig heeft’ (2018). 

 

Sterke lokale en regionale journalistiek, 2017 

Op regionaal niveau is er een sterke verschraling van de journalistiek. Overheden zijn zich hiervan bewust maar 

weten niet hoe ze de regionale journalistiek kunnen verbeteren. Een oplossing kan bestaan uit een stimuleringsfonds 

van de overheid, waarbij de commerciële redactionele initiatieven (zowel traditioneel als digitaal) een bepaald 

vooraf vastgesteld bedrag krijgen naar mate van de omvang van de redactie. Daarbij geldt dan ook: hoe groter de 

redactie, des te groter het te ontvangen bedrag. Deze methode wordt momenteel in Denemarken toegepast, waarbij 

de Deense overheid ook digitale media-instellingen subsidieert.  

 

Lokale journalistiek is de zuurstof die een florerende gemeenschap nodig heeft, 2018 

In dit opinieartikel van de Volkskrant betoogt Thomas Bruning dat de rol van de lokale en regionale journalistiek 

steeds meer marginaal wordt. In vergelijking met twintig jaar geleden zijn de regionale dagbladredacties gehalveerd 

en ontvangen professionele journalisten een lage vergoeding. Bruning geeft aan dat in sommige grotere steden, zoals 

Almere, geen journalistieke redactie van redelijke omvang meer is.       

  

Het probleem is namelijk dat de regionale omroepen slechts de grote incidenten berichten en dat lokale omroepen 

veelal bestaan uit (amateuristische) vrijwilligers. Daarbij is er te weinig capaciteit om in te gaan op de lokale 

democratie van de gemeente. Zonder de structurele, lokale controle en de onafhankelijke informatie is de burger 

slecht geïnformeerd. Ook zal de burger zijn/haar stem voor de gemeenteraadsverkiezingen hierdoor baseren op 

standpunten van landelijke politieke partijen. De oplossing is volgens Bruning om vanuit de gemeente geld vrij te 

maken voor versterking van de lokale journalistiek, zoals in Leiden en Tilburg. Actieve en onafhankelijke lokale 

journalistiek is dan ook essentieel om de lokale democratie te versterken.  

 

27. Kamerbrief van Minister van basis- en voortgezet onderwijs en media 

betreffende de lokale publieke omroepen (25 juni 2018). 

 

Lokale publieke omroepen zijn van belang voor de samenleving. Zij informeren over het beleid van gemeenten. 

Daarnaast bieden lokale publieke omroepen een podium voor lokale cultuur en sport, dragen zij bij aan 

gemeenschapszin en zijn zij een platform voor (journalistiek) talent.  

 

Ook de controlerende functie van lokale omroepen is van belang, waarbij de journalisten het beleid controleren, 

kritiek kunnen leveren en problemen aan de kaak kunnen stellen. Juist lokale media zijn in de positie om dingen aan 

te kaarten die landelijk of regionaal over het hoofd worden gezien. Een voorbeeld hiervan is het project Gelderland 

Stemt, waarbij journalisten met een bus door de provincie reisden in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. 

Een voorbeeld is ook Newsroom Enschede (samenwerking Twentse Courant Tubantia, 1Twente en studenten), 

waarbij inwoners worden geïnformeerd over actualiteiten in de stad. 
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28.  Kamerbrief van de staatssecretaris van OCW betreffende bekostiging van lokale 

omroepen (23 november 2016). 

 

Lokale media-instellingen vormen een belangrijke rol in de informatie- en cultuurvoorziening, evenals in de borging 

van onafhankelijke journalistiek en in de lokale democratie. Volgens de staatssecretaris van OCW waren de 

afgelopen jaren goede stappen gezet voor professionalisering van de lokale journalistiek. Hieronder valt onder meer 

het professionaliseren gezamenlijke distributievoorziening en de oprichting van de Stichting NLPO. 

 

In absolute zin financierde 98% van alle gemeenten hun lokale publieke omroepen binnen de kaders van de 

bekostigingsplicht. In relatieve zin is van belang van het normbedrag voor de bekostiging gewijzigd: van €1,30 per 

woonruimte naar €1,14 per huishouden. Daarnaast kennen een aantal gemeenten een lager bedrag toe dan het 

normbedrag, hetgeen betekent dat niet het volledige bedrag uit het Gemeentefonds wordt toegekend. De continuïteit 

van bekostiging is wel beter gewaarborgd. Dit heeft als gevolg dat dit meer zekerheden geeft voor lokale publieke 

omroepen. Aan de bekostiging mogen overigens geen voorwaarden worden verbonden die afbreuk doen aan de 

journalistieke onafhankelijkheid van de lokale omroep.  

 


