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toekomstverkenning publiek mediabestel

Geachte mevrouw Brakman,
Met het oog op uw advies over de toekomst van het publiek mediabestel vraag ik graag uw
aandacht voor het volgende.
Verschraling regionaal medialandschap
Een breed aanbod van onafhankelijke en pluriforme media is essentieel voor onze democratie.
Dat brede aanbod staat al enige jaren onder druk. Vooral de regionale nieuwsvoorziening is in een
neerwaartse spiraal terecht gekomen, zo blijkt uit de recent gepubliceerde monitor van het
Commissariaat voor de Media (oktober 2013). Het aanbod van regionaal nieuws is kleiner door het
verdwijnen van regionale dagbladen. En wat overblijft, biedt meer van hetzelfde nieuws, aldus het
Stimuleringsfonds voor de Pers (2012). De conclusie kan niet anders luiden dan dat de kwaliteit en
pluriformiteit van de regionale nieuwsvoorziening verschralen. Hiermee is de verantwoordelijkheid
van het rijk in het gedIng. Het rijk is immers verantwoordelijk voor de kwaliteit en toegankelijkheid
van het mediabestel (Mediawet 2008).
Verankeren regionale omroepfunctie
Provincies constateren dat de. regionale omroepen een sleutelrol vervullen in de regionale
informatie-, nieuws- en cultuurvoorziening. De samenwerking en integratie van de landelijke en
regionale omroepen brengt risico's met zich mee voor een verdergaande verschraling . Om het tij te
keren zou het goed zijn om de functie van de regionale omroepen opnieuw te positioneren en te
verankeren. De, door provincies betreurde, centralisatie van de verantwoordelijkheid voor de
regionale omroepen biedt het rijk aangrijpingspunten het tij te keren.
Uitgangspunten nieuw publiek bestel
In dit licht formuleren provincies de volgende uitgangspunten voor het nieuwe publieke
mediabestel.
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de publieke omroep heeft een onafhankelijke nieuws-, informatle- en cultuurfunctie. De
omroep levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de discussie over
zaken, die de samenleving en haar burgers aangaan en binden, zowel intemationaal,
landelijk als regionaal (waakhond democratie en bevorderen van actief burgerschap) en
aan de (culturele) identiteit van regio's en van Nederland. De publieke omroep heeft dus
zowel een landelijke als een regionale mediaopdracht;
2. de uitvoering van de regionale mediaopdracht vindt plaats door een regionale
omroepfunctie,_die voldoende ruimte heeft om in te spelen op de regionale actualiteit en
dynamiek;
3. de uitvoering van de regionale mediaopdracht is verankerd in de regio. De programma's
van de publieke omroepfunctie spreken de inwoners van het verzorgingsgebied aan en
worden herkend. Derhalve komen de programma's in dialoog met de regionale
samenleving tot stand en wordt over het resultaat verantwoording afgelegd aan de regio.
Het belang daarvan is onderstreept door de Commissie kwalitatief hoogwaardige
programmering van publieke regionale omroepen, getiteld 'Kracht in de regio' (2008);
4. er is maximale ruimte voor publiek-private samenwerking In de(EU-) regio . Dit om de
bundeling van de journalistieke krachten in de regio, onder meer in regionale mediacentra,
zo optimaal mogelijk te faciliteren. Het gaat hierbij om (cross-mediale) samenwerking
tussen publieke en private partijen, zoals de regionale omroep en de regionale krant.
Wij gaan ervan uit dat uw commissie deze uitgangspunten betrekt bij het formuleren van uw
advies . Natuurlijk zijn wij graag bereid tot een nadere toelichting.
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