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Een gebrek aan kwaliteit en een verlies van bereik dreigen lokalee
publieke omroepen al jaren de das om te doen. Het vormen vanm
streekomroepen moet de lokale nieuwsverslaggeving een nieuwew
impuls geven. Hoe staat het met die plannen?l

Streekomroepenp
Samen sterk

Kim van der Meulen

et is vijf voor twaalf voor de lokale publieke 
omroepsector, concludeerde de Organi satie 

van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) 
al in 2011 op basis van het onderzoeksrapport 
Sector onder de radar (Boutachekourt et al. 
2010). Enkele oorzaken: omroepen hebben 
moeite overeind te blijven in het veranderende 
medialandschap, waarin lokaal nieuws ook te 
vinden is op websites, apps en andere digitale 
plat forms. Uitgevers van regionale en lokale 
kranten moeten bezuinigen, met krimpende 
redac ties tot gevolg. En in kleine gemeenten zijn 
vaak geen professionele journalisten meer te 
vinden, waardoor kwalitatieve, onafhankelijke 
nieuwsverslaggeving verdwijnt. OLON ziet de 
oplossing in het vormen van streekomroepen, 
waarin publieke omroepen samenwerken, met 
meer professionaliteit, innovatie en budget als 
resultaat. In 2015 werd hiervoor de stichting 
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nieuws wilt brengen? Wie het straatnieuws uit 
Medemblik wil weten, heeft toch geen bood schap 
aan actualiteiten uit Hoorn? ‘Als een gebied 
zo groot wordt dat het geen binding meer heeft 
met de burgers die je wilt bereiken, schiet een 
streek omroep zijn doel inderdaad voorbij,’ zegt 
Bastiaansen. ‘En het is zeker niet de bedoeling 
dat verslaggevers uit de ene plaats naar de andere 
plaats worden gestuurd. Het controleren van het 
lokale bestuur – een van de taken van de regio-
journalistiek – kun je niet uitbesteden. Daar zijn 
lokale journalisten met hun eigen netwerken 
voor nodig. Content moet lokaal gemaakt blijven 
worden en in elke plaats blijven redacties dus 
hun eigen verhalen maken. Het verschil is dat 
die straks worden geüpload naar een centrale 
server, zodat redacties zelf kunnen kiezen welk 
nieuws van andere plaatsen ze willen opnemen. 
Of ze laten burgers in een nieuwsapp aangeven 
welke postcodegebieden zij interessant vinden, 
waarna zij nieuws uit die gebieden te zien krijgen. 
Hoe redacties dat inkleden leggen wij ze niet op; 
we faciliteren samenwerking op het gebied van 
nieuwsdekking. Het kan dus zo lokaal worden 
als redacties het willen. Er blijft altijd behoefte 
aan lokale verhalen.’
 Maar moeten die verhalen wel door profes-
sionele lokale (fusie)omroepen gemaakt worden? 
In sommige plaatsen zijn naast lokale publieke 
omroepen immers al populaire (digitale) private 
burgerinitiatieven ontstaan, die ook plaatselijk 
nieuws brengen. Zo zit De Utrechtse Internet 
Courant, met een website, gratis papieren krant, 
Twitter- en Facebookaccount met dagelijks 
nieuws uit de stad Utrecht, soms nog dichter op 
het nieuws dan stadszender RTV Utrecht. Zulke 
platforms hebben vaak een eigen identiteit en 
een groot bereik, erkent Bastiaansen. ‘En in som-
mige plaatsen hebben ze de nodige conti nuïteit. 
Maar uit onderzoeken van het Stimule ringsfonds 
voor de Journalistiek (SVDJ) blijkt dat het aan 
dat laatste dikwijls ontbreekt (Stimuleringsfonds 
voor de Journalistiek 2015). Goede verslag-
gevers, bloggers of vloggers – vaak vrijwilligers, 
die altijd nodig zijn náást een betaalde kern, 
maar soms moeilijk te vinden – vallen weg, 
bijvoorbeeld vanwege tijdgebrek. Een sterkere 
samenwerkingspartner in die streek kan zo’n 
club een netwerk en professionele kwaliteit 
bieden. Dat verhelpt een ander probleem dat we 
zien bij private burgerinitiatieven: ze bieden 

Nederlandse Lokale Publieke Omroepen 
(NLPO) opgericht, die het voortouw neemt in 
de omvor ming van 260 lokale omroepen naar 
tachtig streek omroepen.

Samen lokaal nieuws brengen
‘Weinig lokale publieke omroepen hebben de 
fi nanciën, expertise of mankracht om op profes-
sionele wijze te voorzien in informatie voor-
ziening op lokaal niveau,’ zegt Toos Bastiaansen, 
projectmanager bij NLPO en verantwoordelijk 
voor het project Streekvorming. ‘De tijden dat 
een omroep iedereen in een dorp bereikte met 
één etherfrequentie, zijn voorbij. Het media-
landschap verandert snel, net als het gedrag van 
de mediaconsument.’ Om de omroepen te kunnen 
omvormen tot streekomroepen en die toekomst-
bestendig te maken, sloot de NLPO in 2012 een 
convenant met de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG). Hierin werd onder andere 
vastgelegd wat ‘een lokaal toereikend media-
aanbod’ (LTMA), zoals voorgeschreven in de 
Mediawet 2008, moet inhouden. In de Mediawet 
staat dat het aanbod van lokale omroepen voor 
ten minste 50 procent van de uitzendduur van 
informatieve, culturele en educatieve aard moet 
zijn, maar een LTMA was nodig gezien de veran-
de ringen in mediagebruik en de noodzaak van 
lokale publieke omroepen om hun toegevoegde 
waarde te bewijzen. Zo moet nieuws onafhan-
kelijk zijn en op een professioneel, inhoudelijk 
en technisch kwalitatief hoog niveau worden 
gemaakt en minimaal elke werkdag op alle 
relevante platforms (ether, kabel én internet) 
worden aangeboden. Dat aanbod moet gericht 
zijn op de ‘natuurlijke habitat’ van de burger: 
de omgeving waarin mensen wonen, werken, 
naar school gaan, uitgaan, et cetera, ‘een streek 
met een eigen geografi sche, economische en 
sociaal-culturele identiteit of enige mate van 
samenhang’.
 De NLPO kwam, na een eerdere presentatie 
van 62 streekomroepen waarop gemeenten en 
omroepen mochten schieten, met een herziene 
indeling van 77 stuks (Redactie Media Magazine 
2016). Nu, tijdens het proces van streekvorming, 
wordt gesproken van circa 80 streekomroepen. 
De indeling is gebaseerd op bestaande samen-
werkingsvormen tussen gemeenten op andere 
terreinen (zoals zorg) en op de RegioAtlas1. 
Maar is streekgrootte de juiste maat als je lokaal Ò
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lijke gebieden hebben vaak weinig publieks-
inkomsten, waardoor adverteerders minder 
geïnteresseerd zijn en er dus ook weinig com-
mer  ciële inkomsten zijn.’ 
 Cokky Bronsgeest, voor zitter van de West-
Friese streekomroep, ziet voordelen in de fusie: 
‘Als streekomroep heb je meer fi nanciële speel-
ruimte waardoor je profes sionals kunt inzetten 
die vrijwilligers onder steunen. Onze nieuws-
redactie wordt bijvoor beeld aangestuurd door 
een journalist van RTV-NH en de vrijwil ligers 
zijn daar heel erg enthousiast over,’ liet ze 
OLON weten. ‘We moeten als lokale omroep 
een luis in de pels zijn van de politiek. Je merkt 
dat regionale kranten zich door bezuini gingen 
steeds meer terug trekken. Wij moeten in dat 
gat springen’ (Fernald s.a.).
 Een ander voorbeeld van samenwerking 
tussen een streek- en een regionale omroep: 
TV Enschede FM deelt een redactievloer met 
de Twentse krant Tubantia. Bastiaansen: ‘Ze 
werken samen aan content. Tijdens lokale ver-
kiezingen verzorgt de krant de achtergronden 
en is de omroep verantwoordelijk voor het uit-
zenden van het verkiezingsdebat op alle kanalen 
en de interactie met inwoners. Zo’n samen-
werking lukt uitsluitend als de onderlinge samen-
werking op orde is. Alleen dan ben je een gelijk-
waardige partner voor zo’n grote regionale 
partij.’ 
 Lokale omroepen moeten zelf in overleg 
met gemeen ten de stap naar de streekomroepen 
zetten. Bastiaansen: ‘Als zo’n proces wordt op-
gelegd, werkt het niet.’ Sommige lokale publieke 
omroepen zien een fusie niet zitten. Zo lieten 
Radio Stad Montfoort, Omroep Houten en de 
Lokale Radio Nunspeet weten een zelf standige 
publieke lokale omroep te willen blijven, onder 
andere uit angst de lokale iden titeit te verliezen. 
‘[Bij een fusie] moet je (…) met elkaar gaan 
bespre ken wanneer bijvoor beeld Vianen zijn 
programma mag uitzenden op de FM-zender die 
je gezamenlijk hebt en wan neer Culemborg en 
wanneer Houten. En dan moet de politieke 
redactie van de lokale omroep niet alleen de 
raads vergadering in Houten bezoeken maar ook 
die in Culemborg, Nieuwe gein en Vianen,’ liet 
de Houtense wethouder Jocko Rensen weten op 
zijn website (Rensen 2016). Hij zegt dat lokale 
verslaggeving al jaren onder druk staat, maar 
ziet juist kracht in een omroep die zich richt op 

geen hoor en wederhoor en kopiëren vaak 
berichten van anderen.’

Toekomstplannen
Volgens Bastiaansen verliepen de eerste infor-
matie bijeenkomsten over de streekvorming, 
bedoeld voor medewerkers van lokale publieke 
omroepen, emotioneel: ‘Sommige mensen had-
den zich dertig jaar met hart en ziel voor hun 
omroep ingezet, maar hadden te weinig moge-
lijk heden om te innoveren en met hun tijd mee 
te gaan. De boodschap dat het niet langer zo 
gaat, kwam dan hard aan. Maar hij drong ook 
door. Inmiddels zijn er veel streekomroepen 
gerealiseerd, zijn er samenwerkingsverbanden 
actief of worden die gevormd. En steeds meer 
gemeenten reserveren budget voor proces-
begeleiding bij de vorming van streekomroepen. 
Er heerst een positief elan.’ Als voorbeeld noemt 
Bastiaansen de fusie van Radio Enkhuizen, RTV 
Hoorn en Stichting Streekomroep West-Fries land 
tot WEEFF, in augustus 2017. ‘Dit is een omroep 
voor alle zeven West-Friese gemeenten, die afzon-
 derlijk geen geld hadden om professionele 
journalisten aan te stellen. Omroepen in lande-

www.facebook.com/duicnl
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En gemeenten en het Rijk zouden het keurmerk 
kunnen gebruiken in hun bekostigingsbeleid.’  
 Zonder extra geld van het Rijk gaat het reali-
seren van de plannen binnen enkele jaren niet 
lukken, zegt Bastiaansen – een goed functio-
nerende streekomroep heeft volgens de NLPO 
jaarlijks een budget nodig van minimaal 800.000 
euro, en daar komen veel omroepen niet aan. 
‘We hebben afgelopen najaar een petitie naar de 
Tweede Kamer gestuurd waarin we vragen meer 
fi nan ciële middelen beschikbaar te stellen. Want 
iedere burger heeft recht op kwalitatief nieuws 
uit zijn leefomgeving, waar hij ook woont.’ •
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de eigen inwoners en verhalen met een sterk 
lokaal karakter. ‘OLON (lijkt) dat lokale karak-
ter van de omroep met haar idee van streek-
omroepen juist te willen verzwakken.’

Keurmerk
Wat gebeurt er met omroepen die niet willen 
samen werken? ‘We gaan niet aan een dood 
paard trekken: het gaat ons erom dat er mooie 
omroepen in die gemeenten komen die de burger 
bedienen,’ aldus Bastiaansen. ‘We hebben een 
proces op gang gebracht waarvoor nog geen wet-
te lijke basis is. Samenwerking is vrijblijvend. 
Maar het net sluit zich snel, dus het zou ons niets 
verbazen als het gemeentebestuur van die 
plaatsen van gedachten verandert. Of als in de 
toekomst in de wet komt te staan dat niet meer 
de gemeentegrens, maar de leefomgeving van de 
burger de basis wordt van streekomroepen. En 
wat betreft die lokale identiteit: sommige plaatsen 
hebben een radioverleden van tientallen jaren. 
Het is moeilijk dat opzij te schuiven, maar ik 
hoop dat men inziet dat het nodig is om te over-
leven.’ 
 Wat weigerende lokale publieke omroepen 
wellicht ook nog over de streep kan trekken: 
OLON ontwikkelt ondersteunende faciliteiten 
die alleen bedoeld zijn voor streekomroepen, 
zoals de MediaHub. ‘Hiermee regelen omroepen 
in één keer de distributie van hun radio- en 
televisiekanalen naar alle pakketaanbieders in 
Nederland, waaronder KPN, Tele2 en Ziggo. De 
faciliteiten zijn ontwikkeld met geld van het Rijk 
om streekomroepen te laten professionaliseren.’ 
De e-learningmodules van de NLPO, bedoeld 
om vrijwilligers de journalistieke basisprincipes 
bij te brengen, zijn overigens wel gratis beschik-
baar voor alle medewerkers van lokale omroepen.
 De komende drie à vier jaar moeten de 
streek omroepen een feit zijn. Dan moet overal 
in een lokaal toereikend media-aanbod worden 
voorzien – de streekomroepen zijn slechts een 
middel om dat te bereiken. Dit jaar voert de 
NLPO nog een keurmerk in voor streek-
omroepen die voldoen aan de criteria voor het 
LTMA. Dat keurmerk moet het makkelijker 
maken een vergunning bij het Commissariaat 
voor de Media aan te vragen en subsidie-
aanvragen bij de gemeente in te dienen. ‘Hier-
door kunnen we omroepen die daar nog niet aan 
voldoen gerichter toetsen en ze op weg helpen. 
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