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Rijksfinanciering lokale omroep brug te ver
De wereld wordt kleiner. We spreken over de ‘global village’, de wereld als een dorp. We krijgen
nieuws en beelden uit alle windstreken. Sociale media zoals Twitter en Skype geven hieraan een
persoonlijke tint. Allemaal mooi. Toch wil ik vandaag eens aan de andere kant beginnen. Mijn stelling
is dat lokale omroep de kans moet krijgen met zijn tijd mee te gaan. Er is een tendens naar
bezuiniging, sanering en samenvoeging. Nu wordt onderhandeld over centrale financiering door Den
Haag. Een fata morgana naar ik verwacht.
Ik heb volop ervaring met de lokale omroep. Al drie jaar verzorg ik als europarlementariër deze
maandelijkse column, die op zo’n 15 lokale stations wordt uitgezonden. Ik krijg hiermee de kans
bredere onderwerpen op de gemeenten in Brabant toe te spitsen. De onderwerpen variëren van het
boren naar schaliegas tot privacy op het Internet, of natuurontwikkeling met EU fondsen in het
buitengebied. Het geeft mij de mogelijkheid burgers direct aan te spreken. Ik vraag om reacties en
krijg die ook.
In omroepland is veel te doen. Wim van der Donk, de Brabantse Commissaris van de Koning, heeft
onlangs alle lokale stations bij elkaar geroepen. De OLON, de landelijk club van lokale omroepen, pleit
voor financiering door het Rijk. Centralisatie van de financiering, zoals door staatssecretaris Dekker
wordt voorgespiegeld, lijkt mooi. Maar er zitten volop adders onder het gras. Centrale financiering –
voor de lokale omroep als gegarandeerde en geprofessionaliseerde basisvoorziening – gaat goed tot
de eerstkomende bezuiniging. Vraag dat maar eens aan Hilversum. De storm is ook daar nog niet
gaan liggen. Ik verwacht dat een volgend kabinet al gauw de conclusie zal trekken, dat het toch vooral
een gemeentelijke taak betreft. Daarom is het veruit beter de gemeenten verantwoordelijk te laten zijn.
Ik ben wel voor goede wettelijke afspraken over onafhankelijkheid, publieke berichtgeving en
transparantie. Een afspraak over het ‘Lokaal Toereikend Media-aanbod’ is dan voldoende.
Samenwerking tussen lokale stations, in meer dan één gemeente, kan hier en daar een oplossing
bieden. De lokale vrijwilligers blijven dan aan zet. Want hier zit de kracht: dicht bij mensen, op de
lokale schaal. Zo werken we aan ‘kleinschaligheid in groter verband’. De berichtgeving van de dorpen
en buurten blijft overeind. Van toenemend belang nu gemeenten veel taken er bij krijgen, bijvoorbeeld
voor zorg en huisvesting. In de opkomst van de lokale coöperaties voor zorg en energieopwekking
zien we deze tendens terug. Volop onderwerpen, dicht bij mensen, die debat op lokaal niveau vragen.
Ik zie dat het kleinschalige aan kracht wint.
Kortom: ik zie dat de globalisering, de ‘global village’ en de lokale ontwikkeling hand in hand gaan.
Maar ook de opkomst van de nieuwe media moet door de omroepen aan boord worden genomen.
Waarom geen app op de IPhone, waarmee je de lokale nieuwtjes persoonlijk binnen krijgt. Met een
nieuwe mix, een multimedia aanpak, zullen we ook jonge mensen bereid vinden een aantal uren per
week mee te doen aan het lokale station. Maar vlak de actieve 60-plussers niet uit. Ook zij veren op
en zijn belangrijke dragers van de nieuwe media en het lokale welzijn.
Zeker met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen en de navolgende collegevorming doen we er
goed aan het lokale karakter van uw lokale omroep scherp in het vizier te nemen. De sociale media
geven de lokale omroep een boost. Wie de tekenen van deze tijd verstaat, blijft opkomen voor een
eigentijdse informatievoorziening, die open, betrokken en transparant is. De lokale gemeenschap, als
ook het gemeentebestuur zijn hiermee gediend.
Wilt u hierover met mij of uw lokale omroep in gesprek, neem dan contact op. Dit kan via
www.lambertvannistelrooij.nl of de website van uw lokale station. Ik dank u wel.
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