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Geachte mevrouw Hamer, 

 

Versterking van de regionale en lokale journalistiek wordt een belangrijke opdracht voor het 

volgende kabinet. Voor het functioneren van onze democratie is vitale, betrouwbare journalistiek 

onontbeerlijk. Zij vervult een informatie- en waakhondfunctie. Helaas verschraalt de regionale 

journalistiek al jaren. De Raad voor Cultuur, de Raad voor het Openbaar Bestuur, het VNG 

Expertiseteam Vitalisering Lokale Media, politici en mediaorganisaties luiden de noodklok. 

Kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare en verbindende regionale en lokale journalistiek is 

essentieel in tijden van nepnieuws, filterbubbels, informatie-overload en verdere polarisering van 

de samenleving. Journalistiek is van wezenlijk belang voor burgers om zich te informeren en hun 

meningen te vormen 

 

De regionale omroepen hebben de afgelopen jaren bewezen een onmisbare schakel te zijn in de 

samenwerking binnen het publieke omroepbestel. De regionale publieke omroep is door zijn 

unieke positie in het hart van de maatschappij als geen ander in staat om te verbinden. Nieuws 

van dichtbij zal altijd gewenst zijn; het verbindt mensen, gemeenschappen, culturen en 

waarborgt onze democratische waarden.  

De regionale publieke omroep heeft massa. Hij helpt journalistiek te versterken op lokaal niveau 

en te verdiepen op landelijk niveau. En is daarmee de onmisbare, verbindende schakel in het 

netwerk dat álle Nederlanders van betrouwbaar nieuws voorziet. 

 

Versterking van de regionale en lokale journalistiek is mogelijk door verdergaande samenwerking 

tussen de regionale, lokale en landelijke omroep, in combinatie met publiceren via online 

platforms. De samenwerking met de NOS en de NPO heeft ertoe geleid dat nieuws en informatie 

uit de regio als vanzelf een plek heeft gevonden op de landelijke publieke mediakanalen. Zo gaat 

er geen NOS- en Jeugdjournaal voorbij zonder bijdrage van de regionale omroepen, en op de 

NOS-website en app kan het publiek kiezen voor regionale bijdragen, zoals de regionale apps en 

websites ruimte bieden aan NOS-berichten. Daarnaast heeft het dagelijkse blok regionale 

programmering op NPO2 zich in korte tijd bewezen.  

 

De samenwerking tussen regionale en lokale publieke omroepen is al net zo veelbelovend. 

Middels een drietal pilots, gefinancierd door het ministerie van OCW, hebben de regionale 
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omroepen de afgelopen jaren laten zien dat de verschraling van de lokale journalistiek gestopt 

kan worden én dat de kwaliteit en kwantiteit van de berichtgeving van de lokale omroepen fors 

kan toenemen. Door te investeren in extra journalisten die bijdragen aan een professioneel 

redactioneel netwerk dat kwalitatieve content oplevert voor alle lagen en platformen (lokaal, 

regionaal en landelijk) is het publieksbereik substantieel toegenomen. De pilots lopen echter af in 

2022 en 2023. De regionale omroep wil de versterking van de lokale en regionale journalistiek 

graag borgen.   

 

De regionale omroep vraagt het toekomstig kabinet daarom om structureel te investeren in 

150 journalisten extra voor de regionale en lokale omroepen. 

 

Voor hoogwaardige regionale en lokale journalistiek is tevens een stevige basisvoorziening nodig. 

Het publiek weet de regionale omroep online, op radio en op televisie massaal te vinden. Ook de 

komende jaren wil de regionale omroep naast zijn publiek staan, een betrouwbare bron van 

nieuws zijn en programma’s maken die verbinden en de regionale identiteit en cultuur uitdragen. 

Op een toekomstbestendige manier, passend bij het digitale tijdperk waarin we leven. Op onze 

agenda voor de komende jaren staan digitale transformatie, verdergaande samenwerking met 

landelijke en lokale omroepen, investeren in kennis en innovatie en het voeren van gericht 

diversiteits- en inclusiebeleid. Dit kan niet zonder realistische basisfinanciering. Door 

bezuinigingen en teruggelopen reclame-inkomsten is het budget van de regionale omroepen in 

10 jaar tijd met ruim € 40 miljoen afgenomen. Hierdoor verdwenen zo’n 250 banen bij de 

regionale omroepen. De verwachting is dat reclame-inkomsten verder teruglopen, waardoor het 

nog lastiger zal worden om goed verslag te doen van wat er in de dorpen en steden gebeurt.  

 

De regionale omroep vraagt het toekomstig kabinet daarom om voldoende financiering voor 

een stevige journalistieke basisvoorziening in iedere provincie. 

 

De benodigde extra investering voor 150 journalisten en een stabiele (digitale) basisvoorziening 

voor alle regionale omroepen wordt geraamd op € 30 miljoen per jaar. 

 

De film ‘Wij zijn de regionale omroep’ laat u het belang zien van journalisten die in dorpen, 

steden en regio’s op ooghoogte staan met hun publiek, als ook de impact en potentie van 

samenwerking. Vanzelfsprekend zijn wij van harte bereid om bovenstaande verder toe te lichten. 

U kunt hiervoor contact opnemen met Jan Müller, directeur-bestuurder RPO, via 06 – 82 59 83 77 

en jmuller@stichtingrpo.nl.  

 

Wij wensen u heel veel succes met de formatie. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Guus van Kleef      Jan Müller 

Voorzitter Overleg Regionale Omroepen   directeur-bestuurder RPO 

https://www.stichtingrpo.nl/investeren_in_journalisten/

