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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 
Datum 

9 mei 2019  

 

Geachte woordvoerders media, 

 

Op donderdag 16 mei debatteert u met minister Slob over de streekomroepen. Wij vragen opnieuw 

uw aandacht voor hun precaire financiële situatie.  

 

Lange termijn: advies ROB/RvC 

De ministers van BVOM en BZK hebben gelet op het Regeerakkoord aan de Raad voor Cultuur en 

de Raad voor het Openbaar Bestuur advies gevraagd over de toekomst van de organisatie en 

financiering van de lokale omroepen/streekomroepen. Een aandachtspunt hierbij is de verhouding 

tussen de eisen in de Mediawet en het bedrag voor de lokale omroepen/streekomroepen in het 

Gemeentefonds. Hun advies wordt dit najaar verwacht. De beleidsmatige en financiële effecten van 

de daarop volgende besluitvorming zullen niet eerder dan per 2021 hun beslag krijgen. De VNG is 

positief over de manier waarop wij door het Rijk en de Raden betrokken worden bij het beoogde 

advies, maar wij blijven van oordeel dat ook ten behoeve van de korte termijn van rijkswege in 

positieve zin maatregelen getroffen moeten worden.  

 

Korte termijn: pilots voorbeeldstellende streekomroepen 

De huidige Mediawet noemt de lokale omroepen media-instellingen die actief zijn op alle kanalen: 

radio, televisie, internet en sociale media. De NLPO en de VNG zijn van mening dat dit het meest 

efficiënt en effectief kan geschieden via streekomroepen die zich richten op het gebied waar 

burgers wonen, naar school gaan, werken en recreëren. Dit betekent op termijn ongeveer 80 

streekomroepen in ons land. Zoals bekend zijn er inmiddels vijftien streekomroepen gevormd die 

voorop lopen en naar het oordeel van de NLPO en VNG met twee keer € 6 miljoen extra rijksgeld in 

2019 en 2020 als voorbeeld-pilots voor anderen kunnen gaan fungeren onder andere voorzien van 

praktijkonderzoek. 

 

Ook uw Kamer heeft de urgentie onderkend en de regering via de motie Sneller van 3 december 

2018 verzocht de plannen van de NLPO voor een dergelijke pilot te valideren en te onderzoeken of 

– en zo ja op welke wijze – deze door de ministeries van BZK en OCW binnen de huidige 

budgettaire kaders gefaciliteerd kan worden, en de Kamer hier op korte termijn over te informeren. 

(35000 VIII – 132). 

 

Uitstel leidt tot verdwijnen of inkrimpen goede voorbeelden 

De minister van BVOM heeft u op 5 april gemeld onvoldoende gegevens te hebben over de 

beoogde pilotomroepen en op 26 april aan u een uitstelbrief geschreven met de mededeling dat de 

uitvoering van de motie en het onderzoek naar een subsidieregeling voor de pilots meer tijd vergen 

dan voorzien. Hierover twee opmerkingen.  
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• Het Commissariaat voor de Media, een bestuursorgaan van het Rijk op basis van de 

Mediawet, beschikt vanuit zijn toezichtstaak over alle financiële gegevens van de lokale 

omroepen/streekomroepen.  

• Het is ons tot op heden niet duidelijk geworden welke gegevens er extra geleverd moeten 

worden en met welk doel.  

 

Onze oproep nu aan u 

Inmiddels zijn enkele streekomroepen die als voorbeeld-pilots kunnen dienen in financiële 

problemen gekomen: zij krijgen nog wel hun wettelijk bepaalde gemeentelijke bekostiging, maar 

vaak zijn tijdelijke extra middelen weggevallen. Wij roepen u op om via rijksgelden ten behoeve van 

pilots in 2019 en 2020 te voorkomen dat instellingen omvallen voordat in september 2019 het 

advies van de ROB en RvC beschikbaar is en het rijksbeleid per 2021 is aangepast. Het zou 

immers wrang zijn als een aantal voorbeeldstellende streekomroepen al voor die tijd verdwenen of 

ingekrompen zouden zijn. 

 

 


