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Geachte woordvoerders media, 

 

Op woensdag 6 juli debatteert u met de staatssecretaris cultuur en media over de hoofdlijnenbrief 

media 2022. Een belangrijk deel van de ambities van de staatssecretaris gaat over lokale media. 

Gemeenten omarmen de inspanningen van dit kabinet voor een sterke en professionele lokale 

journalistiek. Wel pleiten wij voor een sterke verbinding tussen de journalistiek en de gemeente(n) 

waarin zij opereren. Daarom hopen wij dat u onderstaande punten kunt betrekken bij uw inbreng in het 

debat. 

 

Extra geld voor lokale media zeer welkom: uiteindelijk €20-30 miljoen benodigd 

Wij zijn blij met de extra ondersteuning van de staatssecretaris voor de onderzoeksjournalistiek en de 

lokale publieke omroepen. De staatssecretaris gaat nog in gesprek met de NLPO en de VNG over de 

opbouw en besteding van de extra middelen en hoe de ambities uit het coalitieakkoord worden 

uitgevoerd. Hier zijn wij erg positief over, maar we maken ons nog wel zorgen over de vele andere 

claims die momenteel op het beperkte extra budget worden gelegd. Onder andere de ROB en de 

Raad voor Cultuur adviseerden het kabinet vorig jaar om minimaal 20-30 miljoen euro extra per jaar 

vrij te maken voor de lokale omroepen. Wij vragen ons af hoe de staatssecretaris hiermee rekening wil 

houden.  

 

Afronding van proces dat al is ingezet richting 80 lokale streekomroepen 

Om de betaalbaarheid te garanderen werken de gemeenten sinds 2015 aan een traject richting 80 

gemeentelijke samenwerkingsverbanden (streken), met nog maar één bijbehorende lokale omroep per 

streek, voor de uitvoering van de wettelijke lokale mediaopdracht. Deze opschaling is noodzakelijk om 

de lokale omroepvoorziening relevant en betaalbaar te houden en de benodigde journalistieke 

professionalisering op lokaal niveau te realiseren. Dit traject is in 2015 succesvol in gang gezet samen 

met de NLPO en met steun van het ministerie van OCW. Inmiddels is bijna de helft van de streken 

gerealiseerd. We willen dit traject de komende jaren graag afmaken. Wat ons betreft moet het 

beschikbare geld voor de komende jaren dan ook besteed worden aan de afronding van dit proces, 

rekening houdend met een wetswijziging in 2025. De staatssecretaris wil deze middelen echter via 

een regeling van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek verdelen. De VNG maakt zich zorgen 

over de toepasselijkheid van zo’n regeling en het gebrek aan aandacht voor de bestuurlijke 

uitdagingen om te komen tot de zo noodzakelijke opschaling. We hopen dat u de staatssecretaris op 

deze zorgen wilt wijzen in verband met de vormgeving van de regeling.  
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Geen overheveling Gemeentefonds, maar duale bekostiging om onafhankelijkheid te borgen 

In het coalitieakkoord staat een opdracht om de nieuwe en huidige middelen voor lokale media-

instellingen op termijn via een landelijke weg te verdelen over de streekomroepen. Dat betekent een 

uitname uit het gemeentefonds. Dit voornemen vinden wij uitermate teleurstellend. Dit schreven wij 

ook al in onze brief aan de staatssecretaris van 25 april jl. 

Gemeenten en de lokale omroepen willen een duaal stelsel: 1. Een basisbedrag vanuit het rijk voor de 

lokale (streek)omroepen zodat deze onafhankelijk van gemeenten hun journalistieke basistaken 

kunnen vervullen en 2: een aanvulling door gemeenten op basis van middelen uit het Gemeentefonds. 

Het lokale karakter van de omroepen en hun culturele taak blijven immers gebaat bij een verbinding 

tussen de gemeente en de lokale media. Met het behoud van de € 10 miljoen in het gemeentefonds 

kunnen gemeenten aandacht blijven besteden aan lokale projecten of specifieke omstandigheden van 

hun lokale omroep. Daarnaast kunnen lokale omroepen blijven rekenen op voldoende aandacht en 

betrokkenheid van de gemeenten voor hun samenbindende rol binnen de lokale habitat en lokale 

thema’s. 

Wij hechten – net als uw Kamer – zeer aan de onafhankelijkheid van de media. Wat ons betreft staat 

dit ook lokaal niet ter discussie en wordt de eigenstandige positie van lokale media bestendigd met het 

extra deel rijksbekostiging zoals wij voor ons zien bij een duaal stelsel. Over deze route naar 

professionele lokale omroepen (en de bekostiging daarvan) zijn wij momenteel in gesprek met het rijk. 

Recent is een ambtelijke werkgroep gestart met de ministeries van OCW en BZK, de NLPO, het 

Commissariaat voor de media en de VNG. De gesprekken verlopen goed. We hebben ieder hetzelfde 

doel voor ogen: een sterke lokale journalistiek met professionele streekomroepen.  
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