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Subject: Aan informateur gemeenteraad; vorming streekomroep; 201800203

Aan het gemeentebestuur van Halderberge/EttenLeur/Moerdijk/Steenbergen/Zundert/Rucphen.

Hilversum, 22 maart 2018

Geachte informateur,

De verkiezingen zijn geweest, de stemmen zijn geteld. Aan u de schone taak om te verkennen welke coalitie de komende vier jaar de 
gemeente gaat besturen. Een bijzonder proces in onze democratie. Want voor de verkiezingen maken de politieke partijen allerhande 
beloftes. Maar tijdens de formatie moet door iedereen water bij de wijn worden gedaan. Uiteindelijk doel is om te komen tot een evenwichtig 
en bestendig collegeakkoord waarmee de contouren voor de gemeente voor de komende vier jaar helder moeten zijn.

Graag willen wij u vragen de onderhandelende partijen kennis te laten nemen van de ontwikkelingen ten aanzien van de lokale omroepen. Wij 
stellen het bijzonder op prijs als deze aandacht resulteert in een passage in het collegeprogramma voor de komende vier jaar. Deze passage 
kan er als volgt uitzien.

Lokale media

• Het college hecht aan een sterke publieke lokale omroep.

• Om het democratische proces in de gemeente ordentelijk te laten verlopen is onafhankelijke journalistiek essentieel. 

• Uitgangspunt voor het lokale mediabeleid vormt het convenant dat tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Stichting 

Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) hierover is ondertekend. In dit convenant wordt gesteld dat elke Nederlandse burger 

recht heeft op een “Lokaal Toereikend MediaAanbod”. Daaronder valt in elk geval dagelijks actueel en onafhankelijk nieuws en 

informatie op radio, tv en internet over de eigen leefomgeving. Omdat deze laatste vaak de gemeentegrens overschrijdt gaan lokale 

omroepen de komende jaren samenwerken of fuseren tot streekomroepen. De fijnmazigheid en kleinschaligheid blijft door de 

samenwerking behouden, terwijl de schaalgrootte voldoende waarborgen biedt voor continuïteit, kwaliteit en betrouwbaarheid. 

Hiermee wordt de lokale journalistieke kwaliteit versterkt en de onafhankelijke nieuwsgaring in de regio geborgd. Door facilitaire 

samenwerking blijft het aanbod van de publieke lokale omroep in het snel veranderend medialandschap ook in de toekomst bereikbaar 

voor de burger.

• Het college maakt zich, samen met de VNG, bij het Rijk sterk voor een gedegen financiering van de lokale omroep opdat er ook invulling 

kan worden gegeven aan het convenant tussen VNG en NLPO.

• Het college formuleert in samenspraak met de gemeenteraad en de lokale omroep aanvullende opdrachten en maakt daar ook budget 

voor vrij.

• De gemeente keert aan de lokale omroep tenminste het richtsnoerbedrag uit dat vanuit het Gemeentefonds beschikbaar is gesteld voor 

de exploitatie van lokale omroepen.

Wij wensen u wijsheid in de informatiefase en hopen dat u tot een mooi resultaat komt. Mochten u of de onderhandelende partijen naar 
aanleiding van dit schrijven behoefte hebben aan een nadere toelichting dan zijn wij daar uiteraard altijd toe bereid.

Met vriendelijke groet,

Marc Visch

Directeurbestuurder NLPO

BIJLAGE

De bestuursdruk op gemeenten is de afgelopen jaren fors toegenomen. Taken die voorheen bij Rijk of provincie lagen zijn gedecentraliseerd 
naar gemeenten. Zorg voor ouderen, jongeren en gehandicapten vragen meer dan ooit om aandacht van het lokale bestuur.

Een lokale democratie kan alleen goed gedijen als zij objectief en kwalitatief gemonitord wordt door onafhankelijke journalistiek. En daar 
wringt de schoen de laatste jaren. De informatiebehoefte van burgers is groter dan ooit. De noodzaak tot objectieve controle is dus ook 
aanwezig. Maar diverse rapporten tonen aan dat de lokale journalistiek verschraalt. En ook blijkt dat deze tendens niet ten goede keert; 
integendeel. 

Als er dus ergens een noodzaak is om een publiek gefinancierde journalistieke basisinfrastructuur te creëren dan is dat wel in het lokale 
domein. En daar is van oudsher een rol weggelegd voor de lokale omroepen. Echter het Commissariaat voor de Media concludeerde ruim een 
jaar geleden nog dat een op de drie lokale omroepen inmiddels in een financieel zorgelijke situatie verkeert. Dat raakt iedereen in Nederland, 
zo stelt het Commissariaat.

De lokale omroepen in Nederland hebben samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) het voortouw genomen om de vlucht 
naar voren te maken. Gezamenlijk is invulling gegeven aan het wettelijke begrip Lokaal Toereikend MediaAanbod. Kern daarbij is dat er een 
professionele journalistieke basis wordt gelegd bij de lokale omroepen. Partijen zijn het er ook over eens dat de kosten hiervan primair voor 
rekening moeten komen van de Rijksoverheid. Immers, het Rijk is verantwoordelijk voor het (publieke) mediabeleid en daarmee zou hij ook 
verantwoordelijk moeten zijn voor de bekostiging van het gehele publieke omroepbestel.



Wat niet wegneemt dat ook gemeenten een rol kunnen en moeten spelen. Bijvoorbeeld door aanvullende opdrachten te verstrekken aan de 
lokale omroepen en door, samen met de VNG, actief bij het Rijk te pleiten voor een goede en gedegen financiering van de lokale omroepen.

Onderdeel van de professionalisering van de lokale omroepen is de indeling in streekomroepen. Uitgaande van de natuurlijke habitat is in 
overleg met de gemeenten en de omroepen een streekkaart van Nederland samengesteld. Juist door een beperkte schaalvergroting toe te 
passen is het ook financieel haalbaar om de gewenste professionalisering te realiseren.

De gemeente waar u de informatiefase leidt maakt onderdeel uit van de streek WestBrabant Zuid. De streek bestaat uit de gemeenten 
Halderberge, EttenLeur, Moerdijk, Zundert, Steenbergen en Rucphen. De besturen van de vier eerstgenoemde gemeenten stemmen in met 
de samenstelling van deze streek. In overeenstemming daarmee is met betrekking tot deze gemeenten door één lokale omroep, de Stichting 
Streekomroep voor WestBrabant (Ons WestBrabant), een aanwijzingsaanvraag ingediend. De desbetreffende gemeenteraden hebben 
daarover eind 2017 een positief advies ingediend bij het Commissariaat. Aanvankelijk zouden de omroepen van Steenbergen en Rucphen met 
die nieuwe omroep een samenwerkingsverband aangaan en aldus een streekomroep vormen. De deelneming is evenwel opgezegd. In dit 
verband zou de lokale omroep van Steenbergen (SLOS) zich kunnen aansluiten bij de streek De Zuidwest Hoek (Bergen op Zoom, Roosendaal, 
Woensdrecht, Tholen) en de lokale omroep van Rucphen bij de streek De Baronie van Breda (AlphenChaam, BaarleNassau, Drimmelen, 
Geertruidenberg, Oosterhout, Breda). 
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