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VOORWOORD 

Vanaf september 1991 is reclame bij lokale en regionale 
omroepen mogelijk. Bij de invoering werd bepaald, dat deze 
reclamemogelijkheid voorshands een tijdelijke gelding zou hebben 
- aanvankelijk tot I januari 1994 -. Vóór deze datum zou deze 
regeling geëvalueerd worden, zodat bekeken kon worden of ze in 
al dan niet gewijzigde vorm voortgezet kan worden. 

Om enig inzicht te krijgen in wat de invoering van reclame te 
weeg brengt bij en tussen lokale media en met name de pers, 
verleenden wij de Stichting 'Het Persinstituut', Vakgroep 
Communicatiewetenschap van de Katholieke Universiteit van 
Nijmegen, opdracht tot een inventariserend onderzoek. In het 
bijzonder vroegen wij Het Persinstituut daarbij na te gaan, welke 
ontwikkelingen in het lokale en regionale medialandschap in het 
nab~je verleden hebben plaatsgevonden en welke verwachtingen 
er bij vertegenwoordigers van media bestaan omtrent toekomstige 
ontwikkelingen op dit terrein. Het Persinstituut voerde vervolgens 
door middel van interviews een onderzoek van beperkte omvang 
uit en wel in 12 (naar provincies gespreide) gemeenten. 
Voorafgaand aan de interviews in de gemeenten werd gesproken 
met vertegenwoordigers van een aantal betrokken organisaties. 

Het thans voorliggende rapport over dit inventariserende 
onderzoek geeft gedetailleerde informatie over de recente 
veranderingen bij lokale en regionale media in die gemeenten. De 
totstandkoming van de huidige reclameregeling voor lokale en 
regionale omroepen en de positie van de pers in dat verband 
komen uitvoerig aan bod. Ook wordt in de vorm van een 
beschrijvende en een verklarende analyse een tussenbalans 
gegeven van de in gang gezette en te verwachten ontwikkelingen. 
De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de rapportage en de 
daarbij ingenomen standpunten berust uiteraard bij de onder
zoekers. 

Uit hun rapportage valt af te leiden, dat de huidige regeling voor 
reclame bij lokale en regionale omroepen in de betrokken 
gemeenten in de praktijk vaak tot complexe en onwerkbare 
situaties heeft geleid. Overeenkomsten tussen uitgevers en 
lokale/regionale omroepen komen niet of na lange tijd en veelal 
na moeizame onderhandelingsprocessen tot stand. Waar 



overeenkomsten afgesloten worden, verschillen deze onderling 
ook aanzienlijk van inhoud en karakter. Van de doelstelling van 
de wetgever bij deze regeling, te weten uitgevers de mogelijkheid 
te bieden zich door middel van participatie in lokale en regionale 
omroepen multi-mediaal te ontwikkelen, is in de praktijk tot 
dusver weinig terecht gekomen. 

Ten behoeve van de oordeelsvorming over de huidige reclamere
geling is informatie over de feitelijke situatie in de betrokken 
gemeenten zeker relevant. Vandaar deze rapportage, die 
boekdelen spreekt. 

Het bestuur van het Bedrijfsfonds voor de Pers. 



TEN GELEIDE 

Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen bij de lokale en regionale media in 
Nederland. Aanleiding voor dit onderzoek is de eind 1991 
ingevoerde mogelijkheid tot reclame bij de lokale en regionale 
omroep, waardoor de van oudsher bestaande 'waterscheiding' 
tussen pers en omroep op gemeentelijk en provinciaal niveau 
opgeheven is. November 1991 heeft het Bedrijfsfonds voor de Pers 
de Stichting 'Het Persinstituut' / Vakgroep Communicatie
wetenschap van de Katholieke Universiteit Nijmegen opdracht 
gegeven een inventariserend onderzoek te verrichten naar de 
invoering van reclame bij de lokale omroep en de mogelijke 
gevolgen daarvan voor de diverse lokale en regionale media. 
Door middel van een bronnenonderzoek en het afnemen van 
interviews met diverse actoren is aan dit onderzoek vormgegeven. 

Zonder de medewerking van verschillende personen zou deze 
studie niet tot stand zijn gekomen, daarom een woord van dank 
aan allen die aan het uiteindelijke resultaat hebben bijgedragen. 

Wij willen alle respondenten bedanken voor hun gastvrijheid 
en medewerking, in het bijzonder drs. J. Scholten (NI<.P/VNU) die 
meerdere malen als klankbord heeft gefungeerd. Voorts willen wij 
drs. M.W.P.C.M. van der Voort van de OL ON en P J.A. van der 
Sanden en drs. H.S. van Gelder van het Commissariaat voor de 
Media bedanken voor het beschikbaarstellen van de door ons 
gevraagde informatie. Ook willen wij drs. L.H.A. Lichtenberg, 
mw. mr. drs. VVo Vermeulen Naayen en drs. C.W.M. Buijs van 
het secretariaat van het Bedrijfsfonds voor de Pers bedanken voor 
hun begeleiding en adviezen gedurende het project en 
opmerkingen op een eerdere versie van dit rapport. 

Onze dank gaat zeker ook uit naar mw. A. Geritz en drs. F. 
Huysmans die resp. in de voorbereidende en de afrondende fase 
van het project hebben bijgedragen aan het uiteindelijke 
resultaat. 

Coen van der Linden en Ed Hollander, 
Nijmegen, 10 december 1992. 
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Samenvatting 

SAMENVATTING 

In opdracht van het Bedrijfsfonds voor de Pers is door Stichting 
'Het Persinstituut' / Vakgroep Communicatiewetenschap van de 
Katholieke Universiteit Nijmegen in de periode december I99I 
tot september 1992 onderzoek verricht naar recente en te 
verwachten ontwikkelingen bij lokale en regionale media. 
Aanleiding voor het onderzoek was de invoering van de 
mogelijkheid tot reclame bij lokale en regionale omroepen. 
In het onderzoek is uitgegaan van de volgende probleemstelling: 

W"elke velwachtingen bestaan er by' vertegenwoordigers van lokale en 
regionale media ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen in het lokale 
(en regionale) medialandschap en welke ontwikkelingen hebben in het 
nabije verleden jèitely"k plaatsgehad? 

Op basis van een literatuurstudie en door middel van het 
afnemen van interviews met vertegenwoordigers van media 
(regionale dagbladen, nieuws- en huis-aan-huisbladen, 
kabelkranten, lokale en regionale omroepen) en media
organisaties (NDP, NKP, NNP, OLON, ROOS) is een inventarisatie 
gemaakt van het gevoerde (overheids-)beleid ten aanzien van 
lokale en regionale omroep' en pers, de opvattingen over het 
beleid, de implementatie van reclame bij lokale en regionale 
omroep, andere relevante ontwikkelingen bij lokale en regionale 
media en de toekomstverwachtingen die de verschillende 
respondenten hebben ten aanzien ontwikkelingen in het 
kleinschalige medialandschap. Ter illustratie is de mediasituatie in 
een twaalftal gemeenten in kaart gebracht, i.c. Almelo, Breda, 
Bunschoten, 's-Gravenhage, Groningen, Harlingen, Hoogeveen, 
Nijmegen, Steenwijk, Texel, Tholen en Wittem. 

De invoering van reclame bij de lokale en regionale omroep 
is sinds 9 september I99I een feit en is geregeld in een Algemene 
Maatregel van Bestuur. Kern van de door de wetgever opgestelde 
regeling is de overeenkomst over een verdeelsleutel voor de 
exploitatie van de reclame bij de lokale en regionale omroep, die 
gesloten moet worden tussen de betreffende omroep en een als 
zodanig door de betreffende gemeente erkende en aangewezen 

, \Vaar in dit rapport in zijn algemeenheid gesproken wordt over invoering van recla
me bij de lokale omroep wordt in beginsel tevens invoering van reclame bij de regiona
le omroep bedoeld. 

II 
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lokale dag- en/ of nieuwsbladuitgever. Nadat een overeenkomst is 
gesloten en toetsing van de overeenkomst door het Commissariaat 
voor de Media heeft plaatsgevonden kan laatstgenoemde de 
desbetreffende lokale omroep een vergunning tot het uitzenden 
van reclameboodschappen verlenen. 

De wetgever heeft met deze regeling beoogd de pluriformiteit 
van de kleinschalige pers zo veel mogelijk te beschermen en heeft 
tevens de mogelijkheid geboden aan de diverse uitgevers door 
middel van participatie in de publieke lokale en regionale 
omroep, ervaring op te doen met elektronische media. De 
wetgever opent bovendien de mogelijkheid voor multi-mediale 
ontwikkeling van de uitgevers. 

Inmiddels zijn diverse overeenkomsten tussen lokale 
omroepen en uitgevers van lokale dag- en/ of nieuwsbladen 
gesloten, die zeer sterk van inhoud en karakter verschillen. 
Hoewel de AMVB in september 1991 in werking is getreden, 
bestond er gedurende de onderzoeksperiode nog veel onzekerheid 
over de definitieve invulling en uitwerking van de regeling. De 
uitgevers hebben door middel van procedures bij de Afdeling 
Rechtspraak van de Raad van State de rechtsgeldigheid van de 
interpretaties van de regeling door en standpunten van de 
betroH:en gemeenten, de VNG, de diverse omroepen en het 
Commissariaat voor de Media bestreden; het Commissariaat voor 
de Media heeft, ingeval uitgever(s) en omroep(en) niet tot elkaar 
bleken te kunnen komen, arbitrages uitgesproken. Gedurende de 
periode september 1991 tot en met september 1992 heeft de 
regeling nadere invulling in de praktijk gekregen, een invulling 
die er mede voor gezorgd heeft dat de inhoud van de 
overeenkomsten van plaats tot plaats nogal verschilt. 

De inhoud van de overeenkomsten die gesloten zijn, hangt 
voor een gedeelte samen met plaatselijke omstandigheden, zoals 
de samenstelling van het lokale medialandschap, de 
bevolkingsopbouw, de opstelling van de gemeente, het karakter 
van de betrokl<en lokale omroep; de onderhandelingsposities zijn 
per medium, per gemeente verschillend. Slechts in een beperkt 
aantal gemeenten verschijnt een nieuwsblad. In de meeste 
gemeenten moeten lokale omroepen onderhandelingen aangaan 
met een uitgever van een regionaal dagblad; persmedia die 
doorgaans onderdeel zijn van een grotere bedrijfsstructuur. Deze 
uitgevers verkeren in een andere (bedrijfseconomische) positie dan 
de meeste nieuwsbladen en nemen daarom een andere positie in 
dan de nieuwsbladen. 

12 
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Ook de opvattingen over de werkbaarheid, de wenselijkheid 
en de gevolgen van de regeling verschillen. Echter, het centrale 
en gemeenschappelijke element in de opvattingen en 
verwachtingen van de benaderde respondenten is de 
onwerkbaarheid in de praktijk van de huidige reclameregeling 
voor reclame bij lokale omroepen. Overeenkomsten tussen 
uitgevers en lokale omroepen komen niet of na lange tijd, en 
veelal na moeizame onderhandelingsprocessen, tot stand. Het 
gedwongen karakter van de regeling, de verschillen in 
interpretatie en de (economisch) ongelijke onderhandelingsposities 
leiden tot een praktijk van onderhandelen, waarbij de 
voorwaarden en het tempo van de onderhandelingen in sterke 
mate zijn en worden bepaald door de besluiten van het 
Commissariaat voor de Media en de Mdeling Rechtspraak van 
de Raad van State. 

Van reële participatie door de uitgevers is slechts in een 
enkel geval sprake; de rol van de uitgevers beperkt zich veelal tot 
het ontvangen van een uitkering op basis van een afgesproken 
percentage van de opbrengsten die de omroep uit reclame 
genereert. Daarmee is van de doelstelling van de wetgever, te 
weten de uitgevers de mogelijkheid te bieden zich door middel 
van participatie aan de lokale en regionale omroep multi-mediaal 
te laten ontwikkelen, weinig terecht gekomen. 

Lokale omroepen hebben veelal hun verwachtingen ten 
aanzien van mogelijke opbrengsten uit reclame drastisch naar 
beneden bijgesteld. De lokale adverteerdersmarkt blijkt - zeker in 
kleinere gemeenten - een onvoldoende draagvlak voor een 
rendabele exploitatie van reclameboodschappen te zijn. In grotere 
gemeenten zal nog moeten blijken of dit op termijn wel het geval 
is, maar ook hierover hebben diverse respondenten hun twijfels 
uitgesproken. Een verwachting die door meerdere partijen (de 
meeste dag- en nieuwsbladuitgevers, regionale omroepen en een 
enkele lokale omroep) is uitgesproken, is dat op de lange termijn 
de lokale omroep (publiek of commercieel) zich boven-lokaal zal 
(moeten) ontwikkelen. Afgemeten aan het potentieel van de 
adverteerdersmarkten zou een indeling in drie omroeplagen niet 
werken. De verwachting is dat zeker bij een commerciële 
exploitatie van lokale omroep, maar waarschijnlijk ook bij 
reclame-exploitatie door publieke lokale omroepen, men via 
samenwerking zal proberen te komen tot boven-lokale 
verzorgingsgebieden. Dit zal gebeuren door samenwerking en 
netwerkvorming van bestaande lokale omroepen, fusie van lokale 
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omroepen en/ of samenwerking tussen de regionale en lokale 
omroepen. Enkele van deze ontwikkelingen zouden de positie van 
de regionale omroepen kunnen bedreigen. De regionale 
omroepen pleiten dan ook voor de opheffing van de lokale 
publieke omroepvoorziening. 

Welke van de geschetste ontwikkelingen zich ook zullen 
voordoen, ze vormen met name een bedreiging voor de positie 
van de nieuwsbladen, onafhankelijke huis-aan-huisbladen en 
kabelkranten. Het zijn met name deze media die gericht zijn op 
hetzelfde publiek en dezelfde adverteerdersmarkt als de (boven-) 
lokale omroep; huis-aan-huisbladen en kabelkranten zijn 
uitgesloten van participatie in de reclame bij de lokale en 
regionale omroepen. Veel huis-aan-huisbladen en kabelkranten 
worden geëxploiteerd door dag- of nieuwsbladuitgevers, maar met 
name de onafhankelijke huis-aan-huisbladen en kabelkranten (en 
kleine lokale omroepen) zijn het 'slachtoffer' van de huidige 
regeling. Ook de positie van de (ldeinere) nieuwsbladen is uiterst 
kwetsbaar: gaat het niet goed met het nieuwsblad, dan bestaat het 
gevaar van overname, gaat het echter te goed, dan bestaat dat 
gevaar evenzeer. In zo'n situatie kunnen relatief onbelangrijke 
factoren zoals opvolgingsproblemen, heel belangrijk worden bij 
bedrijfseconomische beslissingen. Van een reële bescherming van 
de pluriformiteit van de ldeinschalige pers lijkt in de huidige 
regeling amper sprake. 

De invoering van reclame bij een lokale omroep heeft 
gevolgen voor de lokale omroep, de betrokken lokale en regionale 
persmedia en de daarmee samenhangende samenstelling van het 
lokale medialandschap; gevolgen die gezien de korte duur van de 
huidige regeling (17 maanden) slechts gedeeltelijk te benoemen 
zijn. Verdere ontwikl<elingen bij de lokale en regionale media 
zullen (voor een deel) afhankelijk zijn van de loekomstige 
opstelling van de wetgever. 

Grofweg zijn ten aanzien van de kleinschalige omroep een 
tweetalontwikkelingsscenario's te geven. Enerzijds kan gekozen 
worden voor de handhaving van de bestaande reclameregeling, al 
of niet met enige aanpassingen, waarbij de participatie van 
uitgevers in lokale publieke omroep beperkt blijft, anderzijds kan 
de wetgever kiezen voor de invoering van kleinschalige 
commerciële omroep, waarbij uitgevers onderling en met andere 
(commerciële en publieke) aanbieders zullen moeten concurreren. 
Welk scenario de wetgever ook kiest, of welke invulling er in 
wetgeving en praktijk ook aan gegeven zal worden, vaststaat dat 

14 
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de lokale omroep zoals we die in Nederland kennen, in de 
toekomst anders vorm zal worden gegeven, waarbij de uitbouw 
tot een boven-lokale omroepvoorziening zeer waarschijnlijk is, 
maar de definitieve vormgeving ook afhankelijk zal zijn van 
lokale en gewestelijke omstandigheden. 
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Inleiding en probleemstelling 

1. INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING 

1. 1. Doelstelling van het onderzoek 

In het regeerakkoord van 1989 kwamen CDA en PVDA overeen 
dat, rekening houdend met de positie en pluriformiteit van de 
pers, reclame op lokale en regionale omroep zou worden 
toegestaan. De invoering van reclame bij de lokale en regionale 
omroep is inmiddels een feit. De Algemene Maatregel van 
Bestuur waarin deze geregeld wordt (Im 09-07-91; no. 90.024565), 
is op 9 september 1991 in werking getreden. Kern van de AMVB, 

voor zover het de invoering van reclame bij de lokale en 
regionale omroepen betreft, is de overeenkomst met betrekking 
tot een verdeelsleutel voor de exploitatie van de reclame bij de 
lokale en regionale omroep, die gesloten moet worden tussen de 
betreffende omroep en een als zodanig door de betreffende 
gemeente of provincie erkende lokale, c.q. regionale uitgever. De 
wetgever benadrukt hiermee dat het onredelijk is de commerciële 
pers uit te sluiten van de reclame-inkomsten die de 
lokale/regionale omroep mogelijk genereert; dit gelet op de 
belangrijke maatschappelijke rol die een pluriforme pers speelt in 
onze samenleving. 

De tekst van de voorliggende regeling biedt uitgevers van 
dag- en nieuwsbladen bovendien de mogelijkheid zich 
multimediaal te ontwikkelen. Kabelkrant-exploitanten en uitgevers 
van huis-aan-huisbladen komen niet in aanmerking voor 
deelname aan de onderhandelingen. De invoering van reclame 
bij lokale en regionale omroep zal hoe dan ook gevolgen hebben 
voor de lokale en regionale persmedia en kabelkranten. De lokale 
en regionale mediastructuur zal daarmee eveneens veranderen. 
Zeker ook omdat vooraf te verwachten is dat voor wat betreft de 
inbreng van de dag- en nieuwsbladuitgevers, de onderhande
lingen in de diverse gemeenten niet alleen zullen gaan over de 
verdeling van de opbrengst van reclamegelden, maar deze 
onderhandelingen ook gebruikt zullen worden om andere 
aspecten van de onderlinge verhouding tussen de betrold(en 
media in kaart te brengen en zo mogelijk te herschikken en 
opnieuw vast te leggen. Redactionele samenwerking is daar een 
voorbeeld van. De opstelling van de partijen in de 
onderhandelingen zal van cruciale betekenis kunnen zijn voor de 
feitelijke ontwild(eling van de lokale en regionale mediastructuur 
in Nederland. 
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Het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft tot taak de pluriformiteit 
van de pers te handhaven en te bevorderen, voorzover die van 
belang is voor de informatievoorziening en opinievorming. 
Scheidslijnen tussen pers en elektronische media lijken op het 
lokale en regionale vlak evenwel te verdwijnen, waarmee zich de 
vraag opwerpt of er in plaats van pluriformiteit van de pers niet 
moet worden gesproken over pluriformiteit van de (lokale en 
regionale) informatievoorziening. Door de recente en toekomstige 
ontwild(elingen in de lokale medialandschappen, waarbij lokale en 
regionale media mogelijk organisatorisch, redactioneel en 
inhoudelijk verweven raken, wordt de pluriformiteit van de lokale 
en regionale informatievoorziening wellicht anders vorm gegeven. 
Immers, uitgevers wordt toegestaan te participeren in de lokale en 
regionale omroep; een tot voor kort publiek domein. Een 
onderzoek naar veranderingen in de lokale en regionale 
mediastructuur, vooruitlopend op de door wvc uit te voeren 
evaluatie medio 1993 van de voorliggende regeling, kan ter 
ondersteuning dienen voor het bepalen van toekomstig beleid van 
en adviezen aan de minister van wvc door het Bedrijfsfonds voor 
de Pers. 

Het Bedrijfsfonds voor de Pers heeft in december 1991 de 
Stichting Het Persinstituut - Vakgroep Communicatieweten
schap/Katholieke Universiteit Nijmegen opdracht gegeven 
onderzoek te verrichten naar de veranderingen die plaatsvinden 
in de lokale mediastructuur. Het doel van het onderzoek is 
inzicht te verkrijgen in de verwachtingen en wensen van de 
verschillende partijen die bij de onderhandelingen over de 
invoering van reclame bij de lokale omroep betrokken zijn, tegen 
de achtergrond van ontwilITelingen die zich in het nabije 
verleden hebben voorgedaan. Het voorliggende rapport is een 
verslag van dat onderzoek. 

1.2. Vraagstelling 

Zoals eerder gesteld zal de invoering van reclame bij de lokale 
omroep gevolgen hebben voor de lokale omroep, de betrolITen 
lokale en regionale persmedia en de daarmee samenhangende 
samenstelling van het lokale medialandschap; gevolgen die pas na 
enige tijd duidelijk te benoemen zullen zijn. De gevolgen zullen, 
naar verwachting het meest ingrijpend zijn voor die persmedia, 
die een smalle financiële basis hebben: (relatief) kleine, 
zelfstandige uitgevers van lokale en regionale nieuws- en huis-aan-
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huisbladen .. Met name de nieuwsbladen zijn de laatste decennia 
in het gedrang gekomen. Allereerst werden ze geconfronteerd met 
de opkomst van de huis-aan-huisbladen, vaak eigendom of later 
aangekocht door uitgevers van regionale dagbladen, en nu zien 
zij zich gesteld voor de concurrentie op de advertentiemarkt met 
de lokale omroep. Zowel lokale omroep als nieuwsbladen hebben 
over het algemeen eenzelfde doelstelling: voorzien in een lokale 
informatiebehoefte. De advertentie-inkomsten worden door de 
nieuws- en huis-aan-huisbladen met name uit de plaatsen gehaald 
waar zij verschijnen. Nieuwsbladen en lokale omroepen zijn niet 
alleen elkaars concurrenten ten aanzien van de advertentiemarkt, 
maar ook ten aanzien van doelgroep (de inwoners van een 
bepaalde gemeente), media-inhoud en -karakter en positie in de 
lokale samenleving. Men zou ook kunnen zeggen dat ze voor de 
lokale samenleving complementair kunnen zijn. In enkele plaatsen 
werken nieuwsblad en lokale omroep dan ook al (op bescheiden 
schaal) samen en zien ze elkaar eerder als collega's dan als 
concurrenten. 2 Het is de vraag hoe dit zich zal ontwikkelen als 
gevolg van de invoering van reclame bij de lokale omroep. 

De huidige regeling gaat ervan uit dat de lokale omroep een 
overeenkomst moet sluiten met een door de gemeente 
aangewezen persmedium op abonnementsbasis. Dit kunnen zowel 
nieuwsbladen als dagbladen zijn. Slechts in een beperkt aantal 
gemeenten verschijnt een (lokaal) nieuwsblad en de huis-aan
huisbladen en kabelkranten zijn geen partij in deze regeling. In 
de meeste gemeenten zullen lokale omroepen daarom 
onderhandelingen aan moeten gaan met een uitgever van een 
regionaal dagblad. 3 Deze uitgevers verkeren in een andere 
(bedrijfseconomische) positie dan de meeste nieuwsbladen en 
zullen naar verwachting overeenkomstig een andere positie in 
(kunnen) nemen dan de collegae van de nieuwsbladen. 

De in de AMVB voorgestelde regeling is van tijdelijke aard en 
'vóór de afloop van deze regeling, op I januari I994, zal de 
praktijk ter zake worden geëvalueerd' (blz. 8 Nota van 
Toelichting). Deze evaluatie zal worden gebruikt bij het 
vaststellen van de definitieve nieuwe tekst in de Mediawet ten 
aanzien van reclame bij de lokale omroepen. Vooruitlopend op 

2. Vgl. Memelink (Ig8T83-86). 

3. Inmiddels zijn door het Commissariaat voor de Media aanvullende eisen gesteld aan 
de regionale dagbladen. In paragraaf 24 e.v. zal daarop verder ingegaan worden. 
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deze evaluatie is het van belang te weten welke reële 
toekomstverwachtingen er bestaan ten aanzien van de diverse 
lokale media. De relatie tussen nieuwsblad en dagblad aan de ene 
kant en lokale omroep aan de andere kant is een andere 
geworden, nu uitgevers van nieuwsbladen, dagbladen, huis-aan
huisbladen en kabelkranten een gedeelte van hun inkomsten 
wellicht zien wegvloeien naar de lokale omroepen. Bovendien zijn 
de verwachtingen ten aanzien van de professionalisering van de 
lokale omroep als gevolg van een grotere financiële ruimte 
wellicht aanleiding voor uitgevers om met andere ogen tegen de 
lokale omroep aan te kijken. De regionale omroepen krijgen 
waarschijnlijk ook te maken met concurrentie op redactioneel en 
commercieel vlak. 

Samenwerking tussen lokale omroep en commerciële 
uitgevers die verder reikt dan de exploitatie van reclame
inkomsten, kan binnen het raamwerk van de wettelijke regelingen 
gebeuren en kan zelfs onderdeel zijn van de onderhandelingen 
over de verdeling van de reclame-inkomsten. Deze 
onderhandelingen zullen naar verwachting niet alleen de 
verdelingen van de inkomsten vaststellen, maar ook kan de positie 
van beide media bepaald worden. De onderhandelingsposities, 
-standpunten etc. verschaffen ons inzicht in de visie op de huidige 
positie van het medium in de lokale samenleving, maar geven 
ook aan welke verwachtingen deze media ten aanzien van 
toekomstige ontwikkelingen hebben. Juist door de geboden ruimte 
in de voorgestelde regeling is het voor de onderhandelings
partners mogelijk verwachtingen en wensen ten aanzien van de 
ontwikkeling van het betreffende lokale medium in beleid om te 
zetten. Maar ook de opstelling van niet bij de onderhandelingen 
tussen lokale omroepen en uitgevers van abonnementsbladen 
betrokken lokale en regionale media zijn mogelijk van invloed op 
de ontwikkeling van de mediastructuur op lokaal (en regionaal) 
vlak. 

Gegeven het voorgaande is in het onderzoek van de volgende 
vraagstelling uitgegaan: 

Welke velwachtingen bestaan er bij vertegenwoordigers van lokale en 
regionale media ten aanzien van toekomstige ontwikkelingen in het lokale 
(en regionale) medialandschap en welke ontwikkelingen hebben in het 
nabiJe verleden .ftiteliJk plaatsgehad? 
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1.3. Opzet en werkwijze 

Het onderzoek valt uiteen in een tweetal facetten. Ten eerste is 
ten doel gesteld recente veranderingen in de lokale 
mediastructuur te beschrijven. Het tweede facet van de 
doelstelling behelst het achterhalen van de te verwachten 
veranderingen in de lokale mediastructuur. Om beide aspecten 
voldoende aandacht te geven, hebben we gekozen voor een 
tweeledige aanpak. Allereerst is een uitvoerige literatuurstudie 
uitgevoerd van beleidsrelevante stukken, onderzoeksrapporten, 
markt-, luister-, kijk- en bereiksonderzoek, waardoor een 
overzicht verkregen werd in de recente ontwikkelingen. Daarna 
zijn gesprekken georganiseerd met beleidsbepalende personen van 
de betrokken media. Er is vanuit gegaan dat alle in redelijke mate 
voorkomende lokale en regionale media betrokken zijn bij de 
mogelijke veranderingen die optreden als gevolg van de invoering 
van reclame bij de lokale omroep. Het onderzoek richtte zich 
daarom op regionale dagbladen, nieuwsbladen, huis-aan
huisbladen, kabelkranten, regionale omroepen en lokale 
omroepen. 

De presentatie van de onderzoeksgegevens is opgedeeld in 
twee delen. In deel I wordt een overzicht gegeven van de recente 
veranderingen in de lokale en regionale mediastructuur, komen 
de resultaten van de beleidsstudie aan de orde en zullen, 
vooruitlopend op deel 2, de belangrijkste bevindingen met 
betrekking tot de studie naar de verwachtingen ten aanzien van 
de toekomstige ontvvikkeling van de lokale en regionale 
mediastructuur weergegeven worden. Deel I wordt afgesloten met 
het formuleren van conclusies, mogelijke ontwikkelingsscenario's 
en aandachtspunten voor vervolgonderzoek. 

Deel 2 omvat de weergave van de gesprekken met de 
benaderde respondenten op basis waarvan de 
ontwikkelingsscenario's en conclusies zijn geformuleerd. 

In hoofdstuk 2 wordt op basis van de literatuurstudie een 
overzicht gegeven van de veranderingen die bij lokale en 
regionale media zijn opgetreden in het recente verleden en 
lopende het onderzoek. In paragrafen 2.2 en 2.3 komen de 
recente veranderingen in de aanbodstructuur aan bod. In 
paragraaf 2.4 wordt op basis van relevante beleidsstukken een 
overzicht verschaft van de totstandkoming van de huidige 
reclameregeling voor lokale en regionale omroepen. In paragraaf 
2.5 zal de bovenvermelde vraagstelling nader worden toegespitst 
aan de hand van de bevindingen uit de voorgaande paragrafen. 
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In hoofdstuk 3 wordt een tussenbalans gegeven van de in 
gang gezette en te verwachten ontwikkelingen bij de lokale en 
regionale media. Aan de ene kant zal een beschrijvende analyse 
op het materiaal worden verricht, waardoor de te verwachten 
trends naar voren komen. Aan de andere kant zal een meer 
verklarende analyse plaatsvinden waardoor de kernfactoren in de 
ontwikkeling van de lokale en regionale mediastructuur kunnen 
worden geduid. 

Hoofdstuk 4 omvat de verslagen van de gespreld(en die zijn 
gevoerd met vertegenwoordigers van de verschillende benaderde 
organisaties: Vereniging De Nederlandse Dagbladpers (NDP) , 
Vereniging De Nederlandse Nieuwsbladpers (NNP), Vereniging 
Nederlandse Kabelkrantpers (NI(P), Stichting Regionale Omroep 
Overleg en Samenwerking (ROOS) en Organisatie van Lokale 
Omroepen in Nederland (OLON). 

Ter illustratie van de in 2 en 3 hoofdstukken geschetste 
ontvvikkelingen, de weergave van de feitelijke situatie en de 
mogelijke ontwikkelingsscenario's, wordt in hoofdstuk 5 aan de 
hand van interviews met betrokken actoren ingegaan op de 
feitelijke ontwil~eling en positie van de media in twaalf 
gemeenten in Nederland: Almelo, Breda, Bunschoten, 
's-Gravenhage, Groningen, Harlingen, Hoogeveen, Nijmegen, 
Steenwijk, Texel, Tholen en ·Wittem. Daar waar dat mogelijk 
en/ of noodzakelijk is, is gebruik gemaakt van literatuur, zoals 
correspondentie tussen omroepen en uitgevers, jaarverslagen, 
onderzoeken, enzovoorts. 

Een lijst van de gebruikte literatuur en een aantal bijlagen 
completeren dit rapport. 
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Deel 1 Ontwikkelingen bij lokale en regionale media 

2. ACHTERGRONDEN VAN HET ONDERZOEK 

2.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk zal een overzicht worden gegeven van de 
achtergronden van deze studie. In paragraaf 2.2 zal ingegaan 
worden op de aanbodstructuur van lokale en regionale media in 
Nederland. Tevens zal een bondig overzicht worden gegeven van 
de (voor dit onderzoek belangrijkste) recente ontwikkelingen per 
mediumtype, terwijl daarna in paragraaf 2.3 kort wordt ingegaan 
op de structuur van lokale medialandschappen. Paragraaf 2-4 
geeft een overzicht van het beleid door de centrale overheid ten 
aanzien de financiering van regionale en met name lokale 
omroep, waarna in paragraaf 2.5, op basis van voornoemde 
overzichten, de onderzoeksvragen nader geformuleerd zullen 
worden. 

2.2. Recente ontwikkelingen biJ lokale en regionale media 

Het medialandschap in Nederland is aan voortdurende 
veranderingen onderhevig. Naast de schaalvergroting die zich de 
laatste jaren bij de nationale en internationale massamedia heeft 
voltrokken, heeft er gelijktijdig een schaalverkleining 
plaatsgevonden via de regionale en lokale media, waardoor het 
media-aanbod de laatste tien jaar sterk is toegenomen, zowel in 
kwantiteit als in diversiteit. 

Het doorsnee Nederlandse huishouden dient voor zijn 
mediaconsumptie een keuze te maken uit: een twintigtal, via de 
kabel aangeleverde, binnen- en buitenlandse televisiezenders; 
radiozenders in een veelvoud daarvan; vijf tot acht landelijke en 
één of twee regionale dagbladen; vier tot vijf huis-aan-huisbladen; 
kabelkrant, al of niet voorzien van extra (tele)tekstvoorzieningen; 
twaalf uur per dag regionale radio; in veel gevallen lokale radio; 
en in sommige gevallen ook nog lokale televisie, een gemeentelijk 
informatiekanaal op de kabel, een nieuwsblad, stadskrant of 
etherpiraat. Daar waar het publiek tot voor tien jaar met name 
aangewezen was op het regionale dagblad en in sommige 
gebieden een plaatselijk nieuwsblad en regionale radiozender, zijn 
met name de keuzemogelijkheden in de lokale 
informatievoorziening enorm toegenomen. De voortschrijding van 



J\lIedia in stad en streek 

de techniek, waaronder de aanleg van kabelnetten en het op de 
markt komen van eenvoudig te bedienen en goedkope 
audiovisuele apparatuur, heeft er voor gezorgd dat het met name 
de elektronische media, kabelkrant, lokale ether- en kabelomroep 
zijn die de aandacht vragen. Was hierbij aanvankelijk sprake van 
een ontwikkeling van 'alternatieve' kleinschalige media gerund 
door vrijwilligers en amateurs, inmiddels krijgt het 
professionalisme steeds meer ingang en hebben deze media, als 
het aan de consument ligt, een vaste plaats gekregen in het lokale 
medialandschap. 

De mediastructuur in Nederland is geen 'natuurlijk' 
verschijnsel. De ontwikkeling van de (nationale) pers en omroep 
heeft grotendeels haar beslag gekregen ten tijde van de verzuiling 
en de media dragen daar nog steeds de sporen van. De uitbouw 
van het lokale en regionale medialandschap is eveneens niet 
toevallig tot stand gekomen, maar heeft minder te maken gehad 
met de verzuiling. De aanwezigheid en inhoud van een medium 
in een bepaalde gemeente of regio hangt voor een groot deel 
samen met de aanwezigheid en inhoud van andere media. Ook 
blijkt de soort gemeente of regio van invloed te zijn op de 
media(inhoud). In de media-atlas van Nederland (Versclmren & 
Memelink,Ig8g) zijn voor het eerst de verschillen per gemeente 
en regio zichtbaar gemaakt. Zo blijkt dat lokaal georiënteerde 
media met name te vinden zijn in grotere gemeenten en treffen 
we op het platteland bij media meer een regionale of boven
lokale oriëntatie aan. Lokale elektronische media vinden we in 
alle soorten gemeenten terug, maar nieuwsbladen zijn alleen 
aanwezig in gemeenten tot zo'n 40.000 inwoners. In de plaatsen 
waar een nieuwsblad verschijnt, is de oplage van regionale 
dagbladen over het algemeen geringer dan in plaatsen zonder 
nieuwsblad. In enkele nieuwsblad-gemeenten kan zelfs 
geconstateerd worden dat regionale dagbladen nauwelijks een rol 
van betekenis spelen, terwijl de landelijke dagbladen daar weer 
een hogere oplage bereiken dan in vergelijkbare gemeenten 
zonder nieuwsblad. 

Een deel van deze verschillen is terug te voeren op de 
techniek, historische gronden en veel hangt natuurlijk samen met 
de marktsituatie. Zo hebben huis-aan-huisbladen een zekere 
minimum-afzet nodig om voor adverteerders, en daarmee voor 
de uitgever, aantrekkelijk te zijn. In kleinere gemeenten treffen we 
daarom voornamelijk boven-lokale huis-aan-huisbladen aan. 
Publiek gefinancierde lokale omroep is minder afhankelijk van de 
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markt, maar het spreekt voor zich dat over het algemeen op de 
begroting van een grote gemeente eerder ruimte is te vinden voor 
de (start)subsidie van een lokale omroep, dan op de begroting van 
een gemeente met 5.000 inwoners. Een eerste voorwaarde voor 
de aanwezigheid van een kabelkrant is de bekabeling van een 
gemeente, maar niet in alle bekabelde gemeenten in Nederland is 
een kabelkrant aanwezig. Zoals gezegd, de ontwikkeling van ieder 
medium(type) hangt samen met de andere media in de omgeving. 
Hieronder zal bondig de aanbodstructuur van de diverse lokale 
en regionale media worden weergegeven. Naast het verstrekken 
van een overzicht per mediumtype zal ingegaan worden op de 
onderlinge samenhang in de totale aanbodstructuur van lokale en 
regionale media. 

Regionale dagbladen 
Er is discussie mogelijk over de definitie van het regionale 
dagblad. Zo kan er binnen de categorie streekdagbladen een 
onderscheid gemaakt worden tussen lokale en regionale 
dagbladen, zoals bijvoorbeeld Verschuren en Memelink (lg8g) 
doen. Daarmee wijken zij af van de omschrijving die het CEBUCO 
hanteert. Eenvoudigheidshalve gaan we er hiervan uit dat met 
het regionale dagblad wordt bedoeld een zes maal per week 
verschijnend persmedium op abonnementsbasis, verspreid in een 
geografische beperkte ruimte, waarmee het een sociaal
economische band heeft; met een redactionele inhoud en 
advertenties die (deels) gericht zijn en betrekking hebben op het 
gebied waar het verschijnt. VVe gaan er van uit dat lokale 
dagbladen, zoals Verschuren en Memelink bedoelen, eveneens 
verschijnen in omliggende gemeenten en daar hun redactionele 
inhoud ten dele op richten en baseren; derhalve maken we geen 
onderscheid tussen lokale en regionale dagbladen. 

De oplage van regionale dagbladen is de laatste tien jaar 
gedaald. De geïndexeerde cijfers van de betaalde oplage van 
regionale dagbladen tonen dat aan. VVanneer de index in Ig81 op 
roo wordt gesteld, bedraagt het indexcijfer g6,2 over IggO. 
(SSB/NBLC,1gg2:2ro). Gelijktijdig met de afnemende oplage bij 
regionale dagbladen zien we een groei bij de landelijke 
dagbladen, waarvoor een 199o-index van ro7,9 geldt. De totale 
oplage in 1991 van regionale dagbladen bedroeg 2.61g.663 , tegen 
een oplage van bijna 2 miljoen voor de landelijke dagbladen. 
(CEBUCO,1gg1) 
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In nagenoeg alle gemeenten in Nederland is een regionaal 
dagblad op abonnementsbasis te verkrijgen. In enkele gemeenten 
is de totale oplage van regionale dagbladen echter zo gering dat 
er nauwelijks sprake is van een dagblad-oriëntatie. Nadere 
analyse leert ons dat in de meeste gemeenten met een geringe 
regionale dagblad-oriëntatie (het dekkingspercentage van 
regionale dagbladen is lager dan 20) een lokaal of boven-lokaal 
nieuwsblad verschijnt. De gemeenten met een geringe dagblad
oriëntatie treffen we met name aan in het grensgebied van 
Drenthe en de kop van Overijssel, in Flevoland, langs het 
Veluwerneer, in de Gelderse Vallei, in de Tieler- en 
Alblasserwaard en op Goeree-Overflakkee en Schouwen
Duiveland. De gemiddelde dekking van de regionale dagbladen 
per gemeente ligt rond de 50%. Echter, de dekkingspercentages 
van de regionale dagbladen lopen in de diverse gemeenten nogal 
uiteen. Zo haalt Dagblad Tubantia/Twentsche Courant in 
Ootmarsum een dekking van 97%, maar komt de totale dekking 
van de regionale dagbladpers in de gemeenten Gorinchem, 
Leerdam en vVerkendam niet boven 1%. De grootste oplagen van 
het regionale dagblad treffen we aan in Friesland, het oosten van 
Groningen, het noorden van Drenthe, in Twente, de Achterhoek, 
Midden- en Zuid-Limburg en vVest- en Midden-Brabant. 

Hoewel de dagbladsector als geheel de laatste jaren een 
lichte oplagegroei kent, dalen de oplagen bij de regionale 
dagbladen. De regionale dagbladen hebben te maken met een 
tweeledige concurrentie. Enerzijds ondervinden de regionale 
dagbladen concurrentie van de landelijke dagbladen, die de 
laatste jaren enorm geïnvesteerd hebben in de verbetering van 
het produkt. Zo hebben de zaterdag-edities van de dagbladen 
steeds meer het karakter gekregen van een weekblad, er is meer 
ruimte voor achtergrondverhalen, special-interest e.d .. Bovendien 
is de kwaliteitsverbetering bij landelijke dagbladen tussen 1982 en 
1991 gepaard gegaan met een toename van ruim 36% van de 
redactionele omvang (Van de Plasse,1991). Regionale dagbladen 
treden de laatste jaren in de voetsporen van de landelijke 
dagbladen. Daarnaast heeft de hele dagbladsector te lijden onder 
de opkomst van andere, met name elektronische, media. Voor de 
regionale dagbladen geldt dat nog extra door de enorme vlucht 
die lokale en regionale omroep hebben genomen. En ook het 
huis-aan-huisblad is aan de zgn. 'onderkant van de markt' in 
enige mate een concurrent van het regionale dagblad. 
Investeringen in techniek en (redactioneel) personeel zijn voor 
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regionale dagbladen van levensbelang in de concurrentie met de 
landelijke dagbladen en de andere media. De kosten voor het 
maken van een concurrerend produkt zijn al met al enorm 
toegenomen. 

Een manier om deze kosten zoveel mogelijk te beperken 
lijken de uitgevers van regionale dagbladen onder meer gevonden 
te hebben in samenwerking en fusie. Met de overname door VNU 
van Audet en de vorming van de VNu-dagbladengroep in 
I987h988, is in Zuid-Nederland één grote regionale 
dagbladuitgever ontstaan die enkel in de oostelijke Mijnstreek van 
Zuid-Limburg (door het Limburgs Dagblad/Telegraaf) en in 
Zeeland en ~West-Brabant (door de Provinciale Zeeuwse Courant 
en Brabants Nieuwsblad/NDu) concurrentie ondervindt. Het 
marktaandeel van de VNU-dagbladengroep bedroeg in I99I I6,8%, 
waarmee 29,5% van de regionale dagbladmarkt in handen van 
deze onderneming is. 

Het oosten van Nederland wordt ook gedomineerd door een 
enkele dagbladuitgever. Na enkele fusies tussen dagbladen en 
dagbladbedrijven, ingezet door het samengaan in I988 van 
Wegener en Tijl in I990, gevolgd door de vorming van de 
Oostelijke Dagbladen Combinatie, die op I4 januari I992 met 
vVegener-Tijl gefuseerd is tot vVegener NV, wordt het gebied 
tussen Assen in het noorden, Arnhem in het zuiden, Utrecht in 
het westen en de grens met Duitsland in het oosten, bediend door 
uitgaven van laatst genoemd concern. Enige concurrentie wordt 
aangedaan door uitgaven van vNu-dagbladen in Arnhem en de 
Achterhoek en de uitgaven van de BDU in de Gelderse Vallei en 
nieuwsbladuitgever Boom Pers in en rond Nleppel. Met een 
totaal marktaandeel van I3,I%, verzorgt 'l\Tegener 23,I% van alle 
regionale dagbladuitgaven. 

In het westen van Nederland zijn op 20 december I99I de 
Damiate Holding en de Verenigde Noordhollandse Dagbladen 
samengegaan in de Hollandse Dagbladen Combinatie. Het 
noordelijke deel van Zuid-Holland en geheel Noord-Holland, met 
uitzondering van Amsterdam en het Gooi behoren tot het 
werkgebied van deze nieuwe combinatie, die 5,8% van de 
dagbladuitgaven verzorgt, waarmee het marktaandeel op de 
regionale dagbladmarkt op ro,3% komt; een derde plaats. 

Ten noorden van het Wegener-gebied zijn de Friese Pers 
Courantengroep/Leeuwarder Courant en het Nieuwsblad van het 
Noorden samengegaan in de Fries-Gronings-Drentse Pers (FGDP). 
Met een totaal marktaandeel van 5,5% en 9,6% van de regionale 
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uitgaven is de FGDP de vierde grootste regionale 
dagbladonderneming. 4 

De dagbladenmarkt in Zuid-Holland is verdeeld over Sijthoff 
Pers, met een 4,3% groot aandeel van de totale dagbladmarkt en 
7,6% van de regionale dagbladrnarkt, en de Nederlandse 
Dagbladunie met een aandeel van 16,8% landelijk en 4,8% 
regionaal. De overige uitgevers van regionale dagbladen zijn de 
Telegraaf Holding met een totaal marktaandeel, resp. een 
marktaandeel bij de regionale dagbladen van 18,3% en 5,2%, het 
Rotterdams Dagblad cv, de 'joint venture' tussen Sijthoff en de 
NDU (2,5%; 4,4%), de Provinciale Zeeuwse Courant (1,4%; 2,4%), 
Dagblad de Gooi- en Eemlander (1,2%; 2,1%) en de Provinciale 
Persvereniging voor Friesland die het Friesch Dagblad uitgeeft 
(0,5; 1,4%). In 1977 kende Nederland nog 20 zelfstandig 
opererende regionale dagbladbedrijven, inmiddels is dat aantal in 
1992 gekomen op 1I, waarbij de grootste vijf ondernemingen 80% 
van het marktaandeel voor hun rekening nemen.5 

Het samengaan van dagbladondernemingen is niet de enige 
vorm van concentratie die de laatste jaren de regionale 
dagbladsector beheerst. Binnen de dagbladondernemingen wordt 
door de directies verregaande samenwerking tussen verschillende 
uitgaven en de bijbehorende redacties nagestreefd. Eind 1991 
kondigde de VNu-dagbladengroep de fusie van (de redacties van) 
het Nieuwsblad (Tilburg) en het Brabants Dagblad (Den Bosch) 
aan en een samenvoeging van de directies van De Limburger en 
het Dagblad voor Noord-Limburg lijkt ook op handen. Midden 
1992 ontvouwde 'l\Tegener, na het samenvoegen van de Edese 
Courant en de editie-'Wageningen in februari 1992 tot het 
Gelders Dagblad, haar plannen voor verregaande samenwerking 
tussen de 27 uitgaven, om wellicht uiteindelijk te komen tot een 
zevental, geëditioneerde uitgaven in haar verspreidingsgebied. 
Terwijl de dagbladsector als geheel een stabiele factor is in het 
totale media-aanbod in Nederland, lijkt aan de concentratie bij 

+ Op 29 augustus '992 heeft het concern vYegener nv de \'Yinschoter Courant omge
zet in het Groninger Dagblad. JVIet deze nieuwe naam en een verbeterde uitgave wil 
\'Yegener de markt in de gehele provincie Groningen veroveren, inclusief de stad 
Groningen, van oudsher het domein van het Nieuwsblad van het Noorden. In tegen
stelling tot het Nieuwsblad van het Noorden en de vroegere vYinschotcr Courant ver
schijnt het Groninger Dagblad als ochtendblad. 

5. In bijlage, treft U een overzicht van Nederlandse dagblad ondernemingen en hun 
totale oplagen en marktaandelen aan. 
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de (regionale) dagbladpers vooralsnog geen einde te zijn 
gekomen. 

Nieuwsbladen 
Nieuwsbladen zijn periodiek, minimaal eenmaal en maximaal 
vijfmaal per week, verschijnende abonnementsbladen. De 
nieuwsbladen in Nederland dragen een lokaal of boven-lokaal 
karakter, d.w.z. dat de redactionele inhoud en advertenties 
bepaald worden door en gericht zijn op de plaats en/ of de streek 
waar het nieuwsblad verschijnt. Redactioneel en advertentioneel 
nemen nieuwsbladen over het algemeen een positie in tussen het 
regionale dagblad en het huis-aan-huisblad. 

Het Katholiek Nieuwsblad is een landelijk verschijnend 
nieuwsblad dat zich richt op een specifieke doelgroep die niet in 
één bepaalde plaats of regio woont en vormt de uitzondering op 
de bovenstaande regel. De oplage van dit nieuwsblad is 
gerelateerd aan de oplage van de andere nieuwsbladen weliswaar 
hoog (18.660 in 1991) maar gezien de landelijke verspreiding is de 
opage per gemeente zeer gering. Bij de bespreking van de 
nieuwsbladsector is het Katholiek Nieuwsblad verder buiten 
beschouwing gelaten. 

Een probleem bij het verzamelen van gegevens over 
nieuwsbladen is het feit dat niet alle nieuwsbladuitgevers 
georganiseerd zijn. De meeste zijn echter aangesloten bij de NNP, 
die analoog aan de NDP / CEBUCO oplage- en verspreidingscijfers 
verzamelt. De weergegeven cijfers hebben dan ook met name 
betrekking op de in NNP-verband georganiseerde nieuwsbladen, 
tenzij anders is aangegeven. 

In 1987 werden in 193 gemeenten georganiseerde en niet
georganiseerde nieuwsbladen verspreid (Verschuren & 

Memelink,1987: 43)' De gezamenlijke oplage van NNP

nieuwsbladen bedroeg 374.000 in 1991, samengebracht door 65 
titels (NNP,1992). De oplage van de titels varieert tussen I.I20 
(Hoofddorpse Courant) en 17.857 (Meppeler Courant). De totale 
oplage van nieuwsbladen is de laatste jaren gedaald. Die daling 
wordt niet zo zeer veroorzaakt door een afname van de oplage 
van de afzonderlijke nieuwsbladen, in 1991 is het aantal abonnees 
zelfs licht toegenomen, maar door de afname van het aantal 
nieuwsbladtitels. Het aantal georganiseerde en niet-georganiseerde 
nieuwsbladtitels is van 145 in 1975 gedaald tot IlO in 1990. Veel 
nieuwsbladen zijn in het recente verleden ten onder gegaan aan 
de concurrentie met de gratis verspreide huis-aan-huisbladen of 
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zijn omgezet in een huis-aan-huisblad, waardoor de concurrentie 
voor de nieuwsbladen alleen maar is toegenomen. Recente 
voorbeelden zijn het Nieuwsblad voor Gorinchem e.o. en de 
Noord-Amsterdammer. Nieuwe nieuwsbladtitels zijn de laatste 
decennia zelden op de markt gekomen. De transformatie van 
gratis huis-aan-huisblad tot betaald nieuwsblad van de Beilel' 
Courant/Westerborker Courant (Boom Pers) en het Bolswards 
Nieuwsblad (Hoekstra), de laatste overigens met een aanzienlijke 
aanvulling als huis-aan-huisblad, vormen recente uitzonderingen. 

Lang niet in alle gemeenten behoort een nieuwsblad tot het 
media-aanbod. Wel komen nieuwsbladen in het hele land voor. 
Nieuwsbladen verschijnen vaak in plattelandsgebieden en de wat 
ldeinere gemeenten. Concentraties treffen we aan in Noord- en 
Zuid-\I\Test-Friesland, in het noorden van Groningen, in het 
grensgebied van Drenthe en de kop van Overijssel, langs het 
Veluwemeer, in het zuidelijke deel van Noord-Holland, in de 
Gelderse Vallei, in het Land van Heusden en Altena en de 
Tieler- en Alblasserwaard, op Goeree-Overflakkee en Schouwen
Duiveland en in het gebied tussen de Brabantse Peel en de grens 
tussen Limburg en Duitsland. Daar waar een nieuwsblad 
verschijnt, ligt het dekkingspercentage over het algemeen hoog. 
Verschuren en 1VIemelink (I989:45) vennelden een 
dekkingspercentage dat landelijk varieert tussen 27 en 94- De 
gemiddelde oplage is, doordat lang niet alle nieuwsbladen 
georganiseerd zijn, moeilijk vast te stellen en niet altijd even 
betrouwbaar, maar een dekkingspercentage boven de 60 is voor 
een NNP-lid geen uitzondering. Een uitschieter treffen we o.m. in 
de gemeente Vlieland aan, waar de Harlinger Courant een 
dekking van IOO% haalt, overigens louter via postabonnementen. 

Nieuwsbladen worden in Nederland veelal uitgegeven door 
ldeine, plaatselijke ondernemers, die vaak naast het uitgeven van 
één of twee nieuwsbladen allerlei andere activiteiten ontplooien. 
Zo komen combinaties met een boekhandel en/ of een 
handelsdrukkerij voor. Ook worden naast het nieuwsblad één of 
enkele huis-aan-huisbladen verzorgd, al of niet als aanvullende 
dekking van het nieuwsblad; er bestaan uitgaven die in de ene 
gemeente als nieuwsblad verschijnen terwijl in omliggende 
gemeenten dezelfde uitgave huis-aan-huis verschijnt. Ook zijn er 
nieuwsbladen die door de week als abonnementsblad verschijnen 
terwijl ze in het weekend als huis-aan-huis-uitgaven worden 
verspreid. Ook wordt door sommige nieuwsbladuitgevers tevens 
een kabelkrant geëxploiteerd. De grotere nieuwsbladuitgevers zijn 
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Boom Pers Couranten Uitgeverij te Meppel (totale 
nieuwsbladoplage 54.500), de Barneveldse DruH:erij en Uitgeverij 
in Barneveld (40.270), Drukkerij/Uitgeverij F.D. Hoekstra te 
Emmeloord (25.650) en Rivierenpers te Heusden (21.6I5). 

Tot de overname begin I992 door vVegener NV van de 
Veerman Holding in Heusden, waartoe Rivierenpers behoort, 
vormden de nieuwsbladen een sector waar dagbladuitgevers (de 
Perscombinatie uitgezonderd) zich nauwelijks mee bezighielden. 6 

De NNP vreest dat de interesse van dagbladbedrijven voor de 
nieuwsbladen niet tot deze ene overname beperkt zal blijven. De 
NNP heeft reeds vaker de verwachting uitgesproken dat 
dagbladbedrijven zich in de nabije toekomst gaan oriënteren op 
de markt van de kleinere gedrukte media, i.c. de nieuwsbladpers, 
nu de meeste dagbladen bij een concern zijn ondergebracht (vgl. 
Nieuwsblad Nieuws, nov. I99I:2). Ook de vrees voor 
teruglopende advertentie-inkomsten als gevolg van de komst van 
reclame op lokale en regionale omroep, advertentie-inkomsten die 
door de tegenvallende economische situatie in Nederland toch al 
onder druk staan, is meerdere malen middels het genoemde NNP

orgaan uitgesproken. 

Huis-aan-huisbladen 
Huis-aan-huisbladen zijn regelmatig, meestal eenmaal per week, 
op (een) vaste dag(en) verschijnende persmedia die in een 
geografisch beperkt gebied (dorp, gemeente, stad(sdeel) of regio) 
gratis huis-aan-huis worden bezorgd. Hoewel primair bedoeld als 
advertentiemedium, is het huis-aan-huisblad veelal uitgegroeid 
boven de status van het gratis verspreide reclamedrukwerk. Huis
aan-huisbladen bevatten een (groeiend) aantal redactionele 
pagina's en de redactionele inhoud is meestal gericht op het 
kleine lokale en boven-lokale nieuws. Een aantal huis-aan
huisbladen produceert niet zelf de informatie, maar neemt kant
en-klaar, door derden aangeleverde informatie (pagina's) en 
advertorials op. Meestal gaat het hierbij om informatie van 
algemene aard en 'human interest' die doorgaans geen betrekking 

6. Per I september 1992 heeft vVegener NV het Rivierenpers-nicuwsblad De 
Gecombineerde, met een totale betaalde oplage van 10.510 verschijnend in Brakel, 
Buren, Culemborg, Geldermalsen, Giesenlandcn, Kerkwijk, Leerdam, .Maurik, 
Necrijnen, Vianen en Zaltbommc1, uit de handel gcnomen en hiervoor in dc plaats is 
Dagblad Rivierenland gekomen. De totale nieuwsbladoplage van Rivierenpers is daar
mee gehalveerd; een gevoelige klap voor de nieuwsbladsector. 
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heeft op het verspreidingsgebied van het huis-aan-huisblad. Een 
combinatie van aangekochte en zelf geproduceerde redactionele 
inhoud vindt vanzelfsprekend ook plaats. 

De eerste huis-aan-huisbladen zoals wij die kennen, stammen 
uit de tweede helft van de vorige eeuw. Het duurde echter tot in 
de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw, voordat het huis
aan-huisblad in Nederland massaal op zou komen als een lokaal 
advertentiemedium. Met name kleine en middelgrote detaillisten 
wensten een klein lokaal gebied aan te spreken en de bestaande 
dag- en weekbladen hadden voor dat doel een te groot 
(geografisch) bereik. Bovendien bleek er een behoefte te bestaan 
aan het kleinere lokale nieuws dat de regionale dagbladen veelal 
lieten liggen. Tussen 1970 en 1985 maakte de huis-aan
huisbladsector de sterkste groei door. Huis-aan-huisbladen werden 
meer en meer door dagbladondernemingen als concurrentie
instrument op de advertentiemarkt gebruikt. De vaste drukkosten 
voor de dagbladen konden verlicht worden door het drukken van 
de huis-aan-huisbladen. Bovendien hadden de dagbladonder
nemingen de 'know how' en het (acquisitie-)apparaat om het 
huis-aan-huisblad tot een succes te maken toch al in huis. 
Massaal stortten deze ondernemingen zich op het fenomeen: 
nieuwe bladen werden opgericht, bestaande bladen werden 
opgekocht en opgekochte nieuwsbladen werden vaak in huis-aan
huisbladen omgezet. Het was een concurrentiestrijd waarbij 
eerder verlies werd geleden dan winst werd gemaakt. De huis
aan-huisbladsector is daardoor enorm van karakter veranderd. 
Aanvankelijk waren het veelal uitgaven van kleine 
(eenmans)bedrijfjes, terwijl momenteel de dagbladondernemingen 
naar schatting 65% van de totale oplage voor hun rekening 
nemen. 

Het vaststellen van de totale oplage van huis-aan-huisbladen 
is zo mogelijk nog moeilijker dan bij de nieuwsbladen, omdat de 
organisatiegraad gering is en de markt enorm in beweging is. In 
totaal verschijnen er in Nederland anno 199'2 ongeveer '26 miljoen 
huis-aan-huisbladen, verdeeld over ongeveer 800 titels. D.w.z. dat 
de gemiddelde oplage van het huis-aan-huisblad ong. 3'2.500 
bedraagt en dat ieder huishouden gemiddeld 4,4 huis-aan
huisbladen wekelijks in de bus krijgt. Als gevolg van fusies en 
overnames bij de dagbladen zijn ook huis-aan-huisbladen 
betrokken bij het reguleren van de markt voor gedrukte media. 
Verschillende huis-aan-huisbladen die aanvankelijk 
concurreerden, zijn inmiddels ondergebracht bij dezelfde 



Achtergronden van het onderzoek 

onderneming en samengevoegd. Een voorbeeld daarvan is de 
integratie van Onze Krant Zaanstreek (VND) en W"eek in-Week uit 
(Dagblad De Typhoon/Damiate) in het nieuwe huis-aan-huisblad 
Onze Krant Zaanstreek/ Week in-Week uit, die na de fusie van 
de Verenigde Noordhollandse Dagbladen en de Damiate Holding 
tot stand is gekomen. Ook het onderling uitruilen van elkaar 
beconcurrerende uitgaven van verschillende uitgevers is een 
manier om de markt verder te reguleren en de ietwat woeste
concurrentie-met-alleen-maar-verliezers uit de jaren zeventig en 
tachtig af te sluiten. Zo hebben vVeekmedia/Perscombinatie en 
de Hollandse Dagbladen Combinatie elkaars uitgaven in de 
Zaanstreek en rondom Haarlem uitgewisseld en samengevoegd, 
een ruil waar ook Uitgeverij De Echo/Telegraaf Holding bij 
betrokken is, waardoor het aantal titels in deze regio's is 
gehalveerd. Brabant Pers Huis-aan-huisbladen/VNU en 
Uitgeversmaatschappij Janssen uit Gennep zijn juli I992 een 
soortgel~jke ruil in Oost-Brabant overeengekomen. De door 
beiden uitgegeven midweekse en zondags-uitgaven worden 
samengevoegd, waardoor het aantal gehalveerd wordt. Te 
verwachten is dat de regulering van de huis-aan-huisbladmarkt in 
de nabije toekomst verder vorm zal krijgen. 

In tegenstelling tot dc oplagen bij abonnementsbladen zoals 
dag- en nieuwsbladen zeggen de verspreidingscijfers van de huis
aan-huisbladen niets over het werkelijke gebruik van het medium. 
Arts et al. (1990) laten zien dat 85,7% van de respondenten het 
huis-aan-huisblad leest of doorkijkt; I4,3% gooit het huis-aan
huisblad ongelezen weg. Het tijdsbestedingsonderzoek van het 
CEBUCO (I986), met gegevens die betrekking hebben op 1985, leert 
ons dat huis-aan-huisbladen met name in redelijke mate gebruikt 
worden voor informatiewinning over lokale onderwerpen: 42% 
van dc respondenten gebruikt het huis-aan-huisblad voor nieuws 
over gebeurtenissen uit de eigen woonplaats; gemeentelijke 
politiek scoort 40%; hetzelfde aantal respondenten gebruikt het 
huis-aan-huisblad voor service-informatie. Relatief hoog scoren 
ook: commentaar op gemeentelijke politiek (38%), plaatselijke en 
regionale sport (25%), nieuws over kerkelijke aangelegenheden 
(21%) en familieberichten en burgerlijke stand (19%). Het huis
aan-huisblad wordt echter het meest, meer dan het dagblad, 
gebruikt voor de ldeine advertenties van particulieren en 
advertenties met reclame-aanbiedingen (68%). Bevindingen die 
door Arts et al. (I990) ondersteund worden. De laatste jaren 
wordt bij diverse huis-aan-huisbladen het redactionele deel 
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uitgebreid en verbeterd. De toetreding van verschillende huis-aan
huisbladen tot de geledingen van de Nederlandse Nieuwsbladpers 
is een indicatie voor de kwaliteitsverbetering van dit medium. In 
NNP-kringen is het dan ook steeds gebruikelijker te spreken van 
gratis verspreide nieuwsbladen, i.p.v. huis-aan-huisbladen. Veel 
huis-aan-huisbladen zijn uitgegroeid tot lokale nieuwsbladen en 
blijken als zodanig aan te slaan bij het publiek. Het primair als 
advertentiemedium bedoelde gratis verspreide huis-aan-huisblad 
lijkt een vaste plaats te hebben verworven in de lokale 
informatievoorziening. 

Kabelkranten 
Kabelkrant is een elektronisch medium met een aanbod van 
alfanumerieke gegevens en andere stilstaande televisiebeelden. De 
verzorger van de kabelkrant bepaalt het tijdstip waarop en de 
volgorde waarin de kijker de gegevens/beelden kan waarnemen. 
Het is een relatief jong medium met een reeds woelige 
geschiedenis. In 1984 werd het wettelijk mogelijk gemaakt via de 
kabel een commercieel geëxploiteerd tekstmedium~ in de 
Nederlandse huiskamers te brengen, waarmee uitvoering werd 
gegeven aan het door de overheid voorgestane afhoudende beleid 
ten aanzien van het toestaan van omroepactiviteiten door 
commerciële aanbieders, maar waarmee tevens de exploitatie van 
de kabel door commerciële aanbieders mogelijk werd gemaakt. 
Kabelkrant was en is niet uitsluitend het domein van 
commerciële aanbieders. Ook lokale omroepen exploiteerden en 
exploiteren kabelkranten. 

De beperkingen die door de overheid werden opgelegd, 
betroffen met name het verbod op het tonen van bewegende 
beelden en het voeren van eigen geluid. Het overnemen van het 
radiosignaal van één van de Hilversumse zenders werd 
toegestaan. Vanaf het begin werd ook de combinatie met een 
teletekstvoorziening toegestaan en in enkele gemeenten is hiermee 
geëxperimenteerd. Aanvankelijk betrof het met name de Gouden 
Gids op de kabel van exploitant Publinet, inmiddels zijn diverse 
kabelkrant-exploitanten overgegaan op het verstrekken van zelf 
geproduceerde service-informatie, zoals bioscoop-agenda's. 
Inmiddels mogen kabelkranten eigen geluid voeren en wordt de 
beeldwisselingsfrequentie verhoogd waardoor bewegend beeld in 
enige mate gesimuleerd kan worden. Sinds september 1991 is, 
onder voorwaarden, reclame op de niet-commerciële 
kabelkranten van lokale omroepen toegestaan. 
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Het karakter van de kabelkranten loopt nogal uiteen. De 
kabelkrant is een lokaal of boven-lokaal informatiemedium, 
waarbij de getoonde redactionele inhoud gericht is op de plaats 
of regio waar de kabelkrant verschijnt. Ook treffen we een mix 
met nationaal en internationaal nieuws aan. Het gebruik van 
beeldwisselingen en fotomateriaal loopt nogal uiteen, evenals 
lettergrootte, hoeveelheid informatie per pagina en cyclustijd. De 
gemiddelde cyclustijd van de kabelkrant, de tijd die nodig is om 
alle pagina's te bekijken, bedraagt 15 minuten. Gemiddeld blijft 
een redactionele pagina zo'n 25 seconden in beeld, terwijl 
advertenties doorgaans korter voor staan. Beeldwisselingen binnen 
advertenties worden veelvuldig toegepast. De verhouding tussen 
redactionele pagina's en advertenties is 3:2. 

In de beginfase heeft met name één aanbieder, het bedrijf 
Infokab, zich gestort op het medium. Infokab kocht zich als het 
ware op veel kabelnetten in Nederland in, maar het bedrijf was 
geen lang leven beschoren. Na het faillissement van Infokab in 
1988 zijn het met name uitgevers van dag- en nieuwsbladen 
geweest die aan de uitbouw van het medium hebben gewerkt. 
Veel uitgevers zijn evenwel na enige jaren gestopt omdat ze 
werden geconfronteerd met een negatieve exploitatie. De 
advertentie-inkomsten zijn in de meeste gevallen lang niet 
kostendekkend. De verschillen in de exploitatie zijn verschillend 
per uitgever en per regio en hangen voor een groot deel samen 
met de hoge huurprijs die per aansluiting moet worden betaald 
aan de kabelexploitant. 

Recent hebben enkele uitgevers hun positie veranderd. Zo is 
in Nijmegen de kabelkrant van het dagblad overgebracht naar de 
weekbladengroep, terwijl De Gelderlander de kabelkrant daarna 
weer overgedaan heeft aan de lokale omroep. In Tiel is De 
Gelderlander met de kabelkrant gestopt en ook De Stem in Breda 
is er mee gestopt. Het concern Wegener NV is met 16 
kabelkranten, te ontvangen door 548.800 huishoudens in 52 
gemeenten, de grootste kabelkrant-exploitant van Nederland. De 
ldeinste commerciële exploitant is naar alle waarschijnlijkheid 
Reclamebureau Dral uit Den Burg, dat op Texel een ldeine 1.500 
huishoudens bedient met een kabelkrant. 

In 1987 was in 92 Nederlandse gemeenten een commerciële 
kabelkrant aanwezig (Versclmren & Memelink,I989), terwijl 14 
van de in totaal 124 lokale omroepen een kabelkrant 
exploiteerden, deze omroepen treffen we vooral aan in Noord
Brabant en Limburg. De meeste commerciële kabelkranten zijn 
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anno 1992 verenigd in de Nederlandse Kabelkrantpers (NKP). In 
totaal zijn 24 kabelkrant-exploitatiemaatschappijen aangesloten, 
behorende tot 17 bedrijven. Deze maatschappijen exploiteren 
veelal meerdere kabelkranten, tot een totaal van 94, waarmee in 
totaal 347 gemeenten bediend worden. Daarnaast zijn er nog 
enkele niet aangesloten kabelkrant-uitgevers actief. Het aantal 
lokale omroepen met een kabelkrant is de laatste jaren nauwelijks 
toegenomen. Situaties in gemeenten waarbij sprake is van een 
concurrentie tussen twee commerciële kabelkranten of tussen een 
commerciële en niet-commerciële kabelkrant zijn, zo leert ons de 
korte geschiedenis, geen lang leven beschoren. 

In totaal kan ongeveer 70% van de Nederlandse bevolking 
een kabelkrant ontvangen (vgl. ook: Arts et al, 1990:77). Het 
publiek blijkt evenwel een lage interessesfeer te hebben. Volgens 
opgaaf van de NKP variëren de kijkcijfers voor een ruim gedeelte 
van een cyclus van de kabelkrant van IO-12% in de grote steden 
tot 30-35% in de kleinere plaatsen. De gemiddelde kijkdichtheid ligt 
momenteel op zo'n 18%. Wat overeenkomt met de resultaten van 
andere onderzoeken. Van de door Arts et al. (1990:130-131) 
benaderde respondenten blijkt ruim 80% nauwelijks gebruik te 
maken van de kabelkrant; men kijkt niet of minder dan vier maal 
per maand. 

Een duidelijk profiel van de kabelkrantgebruiker is niet vast 
te stellen, de onderzoeksresultaten lopen daarvoor te sterk uiteen. 
Volgens de NKP, zijn de kijkers met name te vinden onder 
ouderen en personen met veel vrije tijd. Onderzoek van Damiate 
(z.j.) wijst echter uit dat jongeren ook reguliere kijkers zijn, terwijl 
uit een onderzoek van de BDU (z.j.) blijkt dat de meest reguliere 
kijkers de middelbare leeftijd hebben. De min of meer vaste kijker 
geeft over het algemeen een hoog waarderingsc~jfer aan de 
kabelkrant. Een schril contrast met het lage bereik. 

Technisch is het mogelijk om het medium aantrekkelijker te 
maken voor het publiek, door bijvoorbeeld een desk-journaal aan 
de kabelkrant toe te voegen. Dit is echter niet toegestaan; 
bewegende beelden bl~jven vooralsnog verboden. Wellicht dat 
door het voeren van gesynchroniseerd 'eigen' geluid en het verder 
uitbouwen van (tele)tekstvoorziening achter de kabelkrant, het 
medium aantrekkelijker wordt voor publiek, adverteerder en 
exploitant. 



Achtergronden van het onderzoek 

Regionale omroepen 
De regionale omroep in Nederland kent een lange geschiedenis. 
Begonnen als een regionale invulling van Radio Herrijzend 
Nederland werd op kerstavond 1945 de eerste uitzending 
verzorgd door Radio Omroep Limburg, de latere Regionale 
Omroep Zuid. Niet lang daarna zou ook de in Groningen 
gestationeerde legerzender aangewend worden voor regionale 
radio-uitzendingen door de Regionale Omroep Noord, de latere 
RONO. Beide omroepen vallen sinds 1947 onder de 
verantwoordelijkheid van de Nederlandse Radio Unie en later de 
NOS, evenals de jongere zuster-omroepen in andere streken. 

In 1976 werd het aantal regionale radiozenders uitgebreid; 
het ministerie van CRM verleende vergunningen aan Radio 
Amsterdam STAD, voor uitzendingen in en rond Amsterdam en de 
Stichting regionale Omroep Brabant voor uitzending in het groot 
stadsgewest Eindhoven. Tegelijkertijd werd de opdeling van de 
Regionale Omroep Noord en Oost (RONO) in Omrop Fryslàn, 
Radio Oost (voor Gelderland en Overijssel) en Radio Noord 
(voor Groningen en Drenthe) voorbereid. De verspreiding en 
opsplitsing van regionale radio-omroep heeft zich in de jaren 
tachtig voortgezet en met de komst van Omroep Zeeland kent 
Nederland sinds I januari 1990 een landelijk dekkend net van 13 
regionale omroepen. Per I januari 1989 is de 
verantwoordelijldleid van de NOS voor de regionale omroepen 
beëindigd en opereren alle regionale omroepen organisatorisch en 
bestuurlijk zelfstandig. Ook redactioneel/inhoudelijk zijn de 
regionale omroepen zelfstandiger van Hilversum geworden. De 
programma's worden weliswaar middels de regionale zenders 
doorgegeven waarop bij afwezigheid van uitzendingen van de 
regionale omroep het signaal van Radio I wordt doorgegeven, 
maar tijdens de uitzendingen van de regionale omroepen wordt 
nog slechts het ANP-journaal vanuit Hilversum overgenomen. De 
samenwerking met lokale omroepen is, op incidentele gevallen na, 
in Nederland nooit van de grond gekomen. De regionale 
omroepen hebben zich immer geprofileerd als full-time 
professionele journalistieke omroep voorzieningen en afficheerden 
lokale omroepen als welzijnsvoorzieningen gerund door 
goedwillende amateurs en vrijwilligers. 

Iedere provincie in Nederland kent haar eigen regionale 
omroep en de provincie Zuid-Holland biedt plaats aan twee 
regionale zenders: Radio West en Radio Rijnmond. Radio 
Amsterdam STAD is inmiddels toegetreden tot de geleding der 
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lokale omroepen (OLON) en geheel Noord-Holland wordt bediend 
door Radio Noord-Holland, gevestigd te Haarlem. Het 
verzorgingsgebied van de regionale omroep in Nederland is 
primair de provincie. Enkele omroepen zenden echter ook 
geëditioneerde versies uit. De overkoepelende organisatie voor 
regionale omroepen, de ROOS, spreekt in dit verband van 22 

verzorgingsgebieden. Omroepen met edities zijn: Radio Oost (2), 

Omroep Gelderland (4), radio Noord-Holland (3), Omroep 
Brabant (4) en Omroep Limburg (2).7 Deze verzorgingsgebieden 
komen overeen met het uit 1980 daterende plan voor 23 
regionale radiozenders in Nederland. In het plan wordt alleen het 
oostelijke deel van Zuid-Holland als extra verzorgingsgebied 
genoemd. De genoemde regionale omroepen die edities 
verzorgen, beschikken over een overeenkomstig aantal studio's en 
meer dan één zender in hun gebieden. De programma's die 
bestemd zijn voor het gehele verzorgingsgebied worden 
gelijktijdig via alle zenders in de provincie uitgezonden, terwijl 
het editieprogramma parallel aan andere editieprogramma's via 
de bijbehorende zender en frequentie wordt uitgezonden. De 
regionale omroepen streven naar een versterking van de huidige 
edities door de redactionele invullingen en wellicht in de 
toekomst de bijbehorende organisaties onafhankelijk van elkaar te 
maken. Ook zijn er initiatieven om regionale televisie van de 
grond te krijgen. Het ontbreekt de regionale omroepen evenwel 
aan financiële middelen om hier gestalte aan te geven. Regionale 
omroep in Nederland is, initiatieven van Radio Oost en Omrop 
Fryslan ten spijt, vooralsnog hoofdzakelijk provinciale radio. 

De financiering van de regionale omroep is altijd een 
probleem geweest. De decentralisatie van de regionale omroep 
die in 1976 door minister Van Doorn is ingezet, is gepaard 
gegaan met een decentralisatie voor de verantwoordelijkheid over 
die regionale omroep. De centrale overheid stelde zich op het 
standpunt dat regionale zenders door lokale en regionale 
overheden bekostigd moesten worden. Na een periode waarin de 
wijze van financiering van regionale omroepen onduidelijk was en 
financiering überhaupt onzeker was, wordt heden ten dage 
regionale omroep bekostigd uit de provinciale heffing van 
maximaal f IO,OO per burger, eventueel aangevuld door een 

7. In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van alle regionale omroepen (met eventu

ele edities), het gemiddelde aantal luisteraars per dag, luisterdichtheid en het markt
aandeel. 
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uitkering uit de landelijke omroepmiddelen aan die omroepen die 
in een verzorgingsgebied met relatief weinig inwoners actief zijn. 
Regionale omroepen zijn inmiddels gerechtigd reclame uit te 
zenden.8 Een deel van de reclame-opbrengsten gaat naar de 
uitgevers van regionale dag- en nieuwsbladen waarmee de 
omroepen een overeenkomst hebben gesloten. Inmiddels hebben 
alle regionale omroepen een overeenkomst gesloten met uitgevers 
en zijn gezamenlijke reclame-exploitatiemaatschappijen opgericht. 
Alleen Omroep Zeeland heeft nog geen besluit genomen over de 
startdatum voor het uitzenden van radioreclame. 

Het laatste jaar is het marktaandeel van de regionale 
omroepen gestegen tot boven het aandeel van RadioI en Radi02 
samen. Tussen nov. 'go en nov. 'gI is het marktaandeel tussen 
7-00 uur en Ig.00 uur toegenomen van 14,2% tot 23,6%, terwijl 
het marktaandeel van RadioI en Radi02 samen terug is gelopen 
van 27,7% tot 22,8% (ORN,Igg2). De gemiddelde luisterdichtheid 
van personen boven de 13 jaar bedraagt 20,7%. De 
luisterdichtheid loopt nogal uiteen per regionale omroep. De best 
scorende regionale omroepen zijn Radio Drenthe met een 
luisterdichtheid van 35,0%, Radio Noord (33,1%) en Radio 
Rijnmond (32,9%), terwijl Radio Utrecht, Radio Noord-Holland 
en Radio West met een luisterdichtheid van resp. g.8%, II,2% en 
15,5% de rij sluiten (NOS/KLO nov. 'gIj. In totaal worden per dag 
2,5 miljoen luisteraars bereikt, die gemiddeld zo'n 30 minuten 
luisteren. Per week luisteren in totaal 4,6 miljoen mensen naar 
een regionale zender. De luisterdichtheid is het grootst onder 
ouderen en personen met een lagere en middelbare opleiding. De 
meeste mensen luisteren tussen g.oo uur en 13.00 uur 
(NosIKLO,Igg2). 

De regionale omroepen hebben een belangrijke plaats 
verworven in het media-aanbod in Nederland. Zij bieden de 
luisteraars een twaalf uur durend totaal-programma met lokaal, 
regionaal, nationaal en internationaal nieuws, en daarnaast 
ontspanning, amusement en service-informatie. Het is deze 
programmering die er toe heeft bijgedragen dat regionale 
omroepen geduchte concurrenten zijn geworden van landelijke 
zenders. 

8. Meer informatie over de invoering van reclame bij regionale (en lokale) omroep 
wordt gegeven in paragraaf 2.4. 
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Lokale omroepen 
Lokale omroepen in Nederland zijn publieke non-profit 
organisaties die radio- en/ of televisie-uitzendingen verzorgen en 
bovendien een kabelkrant kunnen exploiteren, gericht op de in 
(een) gemeente(n) aanwezige maatschappelijke, culturele, 
godsdienstige en geestelijke behoeften, gewaarborgd door een 
voor de gemeente representatieve samenstelling van een 
programma-bepalend orgaan (vgl. Mediawet,1987). 

De formele geschiedenis van de lokale omroep in Nederland 
begint in 1971 met de uitvaardiging door CRM van de zgn. 
Kerstbeschikking. Vanaf dat moment was voor het uitzenden van 
radio- en televisiesignalen via een lokaal kabelnet toestemming 
vereist van dat ministerie. Daarvóór waren op verschillende 
plaatsen reeds zelf geproduceerde televisieprogramma's te zien 
geweest. Tussen 1974 en 1978 werd in een zestal gemeenten 
geëxperimenteerd met lokale kabelomroep. Hoewel in bedekte 
termen van een succes kon worden gesproken, bleken de politiek 
en het centrale bestuur na afloop van de experimenten echter 
weinig geïnteresseerd te zijn in het medium; er kwam geen 
duidelijke regeling voor lokale omroep. Dit, terwijl in het hele 
land lokale omroepinitiatieven startten en er een vvildgroei aan 
(commerciële) ether- en kabelpiraten ontstond. Het zou tot 1984 
duren voor de lokale kabelomroep (televisie en radio) middels de 
Kabelregeling door de overheid 'erkend' zou worden. In 1987 
werd met de inwerkingtreding van de Mediawet ook de 
mogelijkheid geopend voor lokale etherradio, waardoor lokale 
omroep ook haar intrede kon doen in de niet-bekabelde 
gemeenten van Nederland. 

De lokale omroepen in Nederland komen voort uit 
burgerinitiatief, alleen de bedoelingen van betrokkenen is niet 
altijd dezelfde gebleken. Grofweg kunnen we, wanneer we naar 
de ontstaansgeschiedenis kijken, twee typen lokale omroepen 
onderscheiden. 

De eerste lokale omroepen werden eind jaren zeventig, begin 
jaren tachtig opgericht als een middel ter bevordering van 
informatieverschaffing en educatie op lokaal niveau. Men trachtte 
middels de lokale omroep de betrokkenheid van inwoners bij en 
participatie aan plaatselijke gebeurtenissen te vergroten (Manders 
& de Wit,1983:160). 

In dezelfde tijd is de ether-, en met name radio-piraterij in 
Nederland tot een enorme bloei gekomen. Bij een deel van de 
'piraten' speelde de erfenis van de jaren zestig mee. Vrije radio 
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werd als een oppositiemiddel gebruikt tegen het gevestigde 
Hilversumse machtsbolwerk en het establishment in gemeente en 
provincie. De van oorsprong 'krakerszender' en nog steeds actieve 
zender Radio Rataplan uit Nijmegen is hiervan een voorbeeld. 
De enorme bloei die de radiopiraterij midden jaren tachtig heeft 
doorgemaakt is echter met name veroorzaakt door de opkomst 
van eenmanszendertjes, die meestal tijdens het weekend, vanuit 
de huiskamer met een beperkt bereik Nederlandstalige muziek de 
ether inslingerden (vg!. Lijfering,Ig88) en het opzetten van 
commercieel opererende radiostations, met een bereik dat 
voldoende was om honderdduizenden luisteraars te bereiken. Met 
name in de regio Nijmegen zijn verschillende van deze stations 
actief geweest, zoals Keizerstad Radio, Radio Delta en Radio 
Contact. Sinds de tweede helft van de jaren tachtig is er harder 
opgetreden tegen deze illegale zendpraktijken en zijn de meeste 
piraten van het toneel verdwenen. Menig voormalig medewerker 
van een radiopiraat heeft inmiddels onderdak gevonden bij een 
lokale omroep en in sommige gevallen is de naam van de 
voormalige radio-piraat aangewend voor de naamgeving van een 
lokale omroep. Zo gebruikt de Heterense, Elstse en Lentse 
Omroep Stichting (HELOS) vrijwel uitsluitend de eerder genoemde 
piratenaam Keizerstad. En ook namen van lokale omroepen als 
Unique FM (Heumen), Trend FM (Huissen), Radio Roulette 
(Baarn), Radio Superstar (Middelharnis) en Radio Benelux (Sint 
Michielsgestel) verraden de invloed van voormalige piraten. 
Kwalitatief onderzoek naar de verschillen in programmering van 
de verschillende lokale omroepen is niet voorhanden, maar het 
vermoeden dringt zich op dat de programmering van de lokale 
omroep (voor een deel) samenhangt met de achtergrond en 
ontstaansgeschiedenis van die omroep. 

Inmiddels kent de Organisatie van Lokale Omroepen in 
Nederland (OLON) 2g8 leden (dec. 'gIl, waarvan er 258 een 
toestemming tot uitzenden hebben; 208 lokale omroepen hebben 
een machtiging om uitzendingen via de ether te verzorgen, terwijl 
184 omroepen een gekeurde zendinstallatie hebben. In totaal go 
lokale omroepen hebben een vergunning om via de kabel 
televisie-uitzendingen te verzorgen; tweederde maakt hier 
nauwelijks of incidenteel gebruik van. Lokale omroepen treffen 
we in heel Nederland aan, maar niet iedere streek is even rijk 
bedeeld. Het gemiddeld dekkingspercentage voor lokale radio ligt 
voor Nederland rond de 70%. Provincies met een hoger 
dekkingspercentage zijn Zuid- en Noord-Holland, Flevoland, 
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Friesland en Utrecht, terwijl de provincie Zeeland met een 
dekkingspercentage van 27,9 duidelijk achterblijft. Niet alle lokale 
omroepen fungeren als gemeentelijke omroep. Enkele lokale 
omroepen fungeren feitelijk als boven-lokale omroepen, doordat 
ze programmatisch en organisatorisch betrekking hebben op een 
groter verzorgingsgebied dan één gemeente. Een voorbeeld is de 
Stichting Radio/TV 'West-Friesland, gevestigd te Hoorn, die 
uitzendingen verzorgt in TI gemeenten in de omgeving van 
Hoorn. De gemeente Hoorn wordt bediend door een eigen lokale 
omroep, de Stichting Lokale Omroep Hoorn. Andere 
voorbeelden zijn o.m. de Westlandse Omroep Stichting te 
's-Gravenzande (met een verzorgingsgebied dat bestaat uit 
7 gemeenten), de Vereniging Streekomroep Rijnland uit Leiden 
(14 gemeenten) en Stichting Omroep Maas & Grens uit Reuver 
(3 gemeenten). In de Randstad treffen we de meeste 
streekomroepen aan. Een reden hiervoor kan gelegen zijn in de 
aanwezige infrastructuur. Woonkernen in de Randstad liggen 
over het algemeen dichter bij elkaar, er is vaak sprake van een 
aaneengesloten bebouwing. Ook de kabelnetten zijn in het westen 
vaker boven-gemeentelijk opgezet (vgl. Verschuren & 
Memelink,1989:59-60). Lokale omroepen treffen we in alle 
soorten gemeenten aan. 

De OL ON raamt op basis van verschillende onderzoeken dat 5 
tot ro% van de potentiële luisteraars daadwerkelijk bereikt wordt. 
Uit het onderzoek van Arts et al. (1990:135-136) blijkt 8,5% van 
de respondenten soms en 4,8% met enige regelmaat naar lokale 
radio te luisteren. Voor het luisteren naar een radio-piraat liggen 
deze percentages overigens op TI,2 en 8,6. Stappers et al. 
(1992:roO) vermelden een luisterbereik van 20 % tot 40% zonder 
te vermelden waar zij zich op baseren. Zoals reeds gezegd, is er 
weinig bekend over de programmering van lokale omroepen en 
ook gegevens over het gebruik zijn slechts zeer beperkt 
voorhanden en niet altijd even betrouwbaar. Inmiddels heeft de 
OLON het initiatief genomen voor een gestandaardiseerd luister
en kijkonderzoek bij lokale omroepen. De uitkomsten van dit 
onderzoek worden medio 1993 verwacht. 

Een probleem waar de wetgever vanaf de opkomst van de 
lokale omroep mee heeft gekampt, en dat heeft geleid tot een 
terughoudend beleid en wetgeving, is de wijze van financiering 
van lokale omroepen. Lokale omroepen zijn doorgaans voor het 
grootste gedeelte afhankelijk van (vaak) incidentele subsidies van 
de gemeentelijke overheid en moeten werken met budgetten die 
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elke mate van professionalisering blokkeren. De gemeentelijke 
financiering kan worden aangevuld met inkomsten uit sponsoring, 
donaties en uit speciale acties. Ook zijn er lokale omroepen die 
periodiek lotto-achtige spellen organiseren waarvan de opbrengst 
ten goede komt aan de omroep. 

Het financieringsprobleem bij de lokale omroepen heeft de 
overheid tot op de dag van vandaag niet bevredigend opgelost. 
Lokale omroepen mogen sinds I september I99I weliswaar, onder 
bepaalde voorwaarden, reclame uitzenden9, maar een goede 
regeling voor publieke financiering van de publieke lokale 
omroepen is nog steeds niet opgesteld. 

2.3. De structuur van lokale medialandschappen in Nederland 

Zoals in paragraaf 2.2 is gesteld, zijn lokale medialandschappen in 
Nederland geen vanzelfsprekende verschijnselen. Niet alle 
gemeenten in Nederland hebben hetzelfde medialandschap en 
niet alle media hebben in alle gemeenten eenzelfde bereik of 
functie. In de Media-atlas van Nederland (Verscl1Uren & 
Memelink,I989) zijn, op basis van een databestand uit I987, voor 
het eerst die verschillen zichtbaar gemaakt en is gepoogd een 
verklaring voor die verschillen te geven. De spreiding van de 
diverse media is in kaart gebracht en er is ook gekeken of er 
samenhangen bestaan tussen de structuur van lokale 
medialandschappen en het soort gemeente, uitgedrukt in 
inwonertallen en urbanisatiegraad. Hieronder een overzicht van 
de belangrijkste conclusies. 

De hierboven besproken media zijn niet willekeurig over 
Nederland verspreid. Sommige media zijn in bepaalde streken 
meer vertegenwoordigd dan in andere streken. 

De regionale dagbladen zijn over het gehele land goed 
vertegenwoordigd, beter dan de landelijke dagbladen. Het 
gemiddelde deldcingspercentage van de regionale dagbladen 
beloopt anno I99I 44,3; de landelijke dagbladen halen een 
gemiddelde totale dekking van 33,8% (CEBUCO,I99I). De dekking 
van regionale dagbladen is het sterkst in de provincie Limburg, 
Twente, Zuidwest-Brabant en delen van Friesland en Groningen. 
De landelijke dagbladen zijn het sterkst vertegenwoordigd in de 

9. Meer informatie over de invoering van reclame bij lokale en (regionale) omroep 
wordt gegeven in paragraaf 2.4. 
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stedelijke gebieden in het westen en midden van het land: de 
Randstad. Ook hier weer een uitzondering: de Waddeneilanden 
zijn het domein van de landelijke pers. Waarschijnlijk hangt dit 
samen met het grote aantal vakantiegangers in de zomer en het 
beperkte aantal inwoners in het winterseizoen. Meer in het 
algemeen kan gesteld worden dat landelijke dagbladen met name 
verschijnen in middelgrote en verstedelijkte plattelandsgemeenten. 
In deze gemeenten behalen zij een gemiddeld dekkingspercentage 
van resp. 52,7; het dubbele van de dekkingspercentages in 
forensengemeenten (Versclmren & Memelink, I 989: 134). 

Zoals eerder gesteld, is de aanwezigheid van nieuwsbladen 
regio-gebonden. In 1987 verschenen slechts in 193 gemeenten 
nieuwsbladen. De meeste nieuwsbladen dragen een boven-lokaal 
karakter en verschijnen in meer dan één gemeente. In gemeenten 
waar nieuwsbladen verschijnen, worden hoge dekkingspercentages 
gehaald. De gemiddelde dekking voor lokale nieuwsbladen, dit 
zijn nieuwsbladen die uitkomen in en gericht zijn op de gemeente 
waar ze geproduceerd (redactie) worden, bedraagt 66%. Ook in 
omliggende plaatsen behalen deze nieuwsbladen acceptabele 
dekkingspercentages. Lokale nieuwsbladen komen met name voor 
in gemeenten met een inwonertal tussen de 7.000 en 40.000. 
Over het algemeen kan men stellen dat nieuwsbladen in de 
gebieden waar ze nu nog verschijnen een sterke marktpositie 
hebben. In de totale landelijke markt van (gedrukte) media 
nemen ze echter een bescheiden positie in. 

Huis-aan-huisbladen komen in geheel Nederland veel voor. 
In plattelandsgemeenten boven de 13.000 inwoners verschijnen 
over het algemeen meer titels dan in de verstedelijkte en 
stedelijke gebieden. Het aantal titels per huishouden is de laatste 
jaren iets gestegen. In 1987 stelden Verschuren en Memelink vast 
dat per huishouden 4,2 titels worden bezorgd. Het gemiddelde 
aantal titels per huishouden ligt thans op ongeveer 404. 

In de spreiding van elektronische media is geen vast patroon 
te onderscheiden. Kabelhanten komen voor in alle delen van 
Nederland en ook in alle typen gemeenten. Omdat kabelkranten 
in de rurale gebieden vaak boven-lokaal zijn opgezet, behoort de 
kabelhant ook in een aanzienlijk aantalldeinere 
plattelandsgemeenten tot het media-aanbod. Kabelhanten zijn 
over het algemeen niet of nauwelijks winstgevend/kostendekkend 
te exploiteren. De aanwezigheid van een kabelkrant in een 
bepaalde gemeente hangt daarom voor een groot deel van de wil 
en bedoeling van de exploitant af. Zo kunnen we constateren dat 
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het concern Wegener NV zich duidelijk meer in deze markt 
beweegt dan de VNU-Dagbladengroep en er zijn dagbladbedrijven, 
bijvoorbeeld het Nieuwsblad van het Noorden, die zich 
überhaupt niet (meer) aan het kabelkrant-avontuur wagen. In die 
gebieden waar kabelkranten niet door een dagbladbedrijf worden 
geëxploiteerd zien we vaak dat kleinere (nieuws- en huis-aan
huisblad)uitgevers het medium op de markt en de kabel brengen. 

Regionale omroep is landelijk dekkend, en hoewel de 
regionale omroep als geheel de laatste jaren een sterke 
marktpositie heeft opgebouwd, verschilt deze per provincie. De 
beluisteringsgraad is niet in alle provincies even hoog. Over het 
algemeen is de luisterdichtheid het laagst in de randstedelijke 
provincies en het hoogst in rurale provincies zoals Friesland, 
Groningen en Drenthe. Het hoge bereik van Radio Rijnmond en 
het lage bereik van de jonge Omroep Zeeland zijn hier de 
uitzonderingen. 

De aanbodstructuur van regionale en lokale omroep is overal 
in Nederland ongeveer dezelfde. Een uitzondering hierop is de 
provincie Zuid-Holland. Deze provincie kent twee 
organisatorische en redactioneel onafhankelijk van ellmar 
opererende regionale omroepen: Radio W' est en Radio 
Rijnmond. Juist ook in deze provincie zijn relatief veel boven
lokale omroepen: Streekomroep Rijnland (Leiden; 14 gemeenten), 
Westlandse Omroep Stichting ('s-Gravenzande; 7 gemeenten), 
Lokale Omroep Katwijk en Valkenburg (2 gemeenten), Regionale 
Omroep Gouwestad (Gouda; 2 gemeenten) en Radio Hoeksche 
''\Taard (Puttershoek; 3 gemeenten). Meer dan in andere streken 
in Nederland is in Zuid-Holland sprake van een 
omroeplandschap waarbinnen de regionale en lokale omroep zich 
ten dele hetzelfde manifesteren: als een sub-regionale of boven
lokale omroepvoorziening. Ook de hevige concurrentie van Radio 
Rijnmond en de Stichting Lokale Radio en TV in Rotterdam 
wijst in die richting. Het is opvallend dat Zuid-Holland tevens de 
provincie is die bediend wordt door de meeste, elkaar vaak 
beconcurrerende zelfstandige dagbladtitels van vier verschillende 
dagbladbedrijven. 10 Of de mediastructuur van Z uid-Holland 
samenhangt met een mogelijk hogere informatiebehoefte van de 

10. Nederlandse Dagbladunie: Rijn en Gouwe, Dordtenaar; Hollandse Dagblad 
Combinatie: Leidsch Dagblad, Alphens Dagblad; Sijthoff Pers: Haagsche Courant, 
Goudsche Courant, Delftsche Courant, vVestlandsche Courant, Leidsche Courant; 
Rotterdams Dagblad: Rotterdams Dagblad. 
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burgerij, een meer 'open markt'-situatie of anderszins, zal uit 
nader onderzoek moeten blijken. 

Lokale omroep treffen we in geheel Nederland aan. Er lijkt 
enige samenhang te bestaan tussen type gemeente en de 
aanwezigheid van een lokale radio- en/ of televisie-omroep: in alle 
grote gemeenten hoort de lokale omroep tot het media-aanbod 
en ook in de meeste middelgrote plaatsen treffen we een lokale 
omroep aan. In de Media-atlas wordt vermeld dat lokale 
omroepen relatief weinig voorkomen in plattelandsgemeenten met 
minder dan 13.000 inwoners, maar met het in 1988 toestaan van 
lokale etherradio heeft de groei van de lokale radio een vlucht 
genomen en kan ook in veel, niet bekabelde plattelandsgebieden, 
inmiddels afgestemd worden op een lokale omroep. De 
activiteiten (etherradio, kabelradio, -televisie en -krant) en de 
intensiteit waarmee die activiteiten worden ontplooid, lopen nogal 
uiteen. Momenteel is de OLON bezig e.e.a. in kaart te brengen. 

Zoals reeds eerder gesteld, lijkt er een zeker samenhang te 
bestaan in het voorkomen van de aangehaalde media in 
Nederlandse gemeenten. De laagste dekkingspercentages voor 
regionale dagbladen treffen we bijvoorbeeld aan in de gebieden 
waar lokale en boven-lokale nieuwsbladen verschijnen. Juist ook 
in deze gebieden halen de landelijke dagbladen over het 
algemeen de hoogste oplagecijfers. Het vaststellen van de 
aanwezigheid van bepaalde persmedia en de aan- of afwezigheid 
van elektronische media is moeilijker. De aanwezigheid van 
(lokaal georiënteerde) elektronische media en ook de 
aanwezigheid van nieuwsbladen lijkt minder afhankelijk te zijn 
van het type gemeente, uitgedrukt in urbanisatiegraad en 
inwonertal (Vgl. Verschuren & Memelink,1989:136). In 
tegenstelling tot de persmedia en kabelkrant is het voortbestaan 
van lokale en regionale omroep minder afhankelijk geweest van 
marktontwikkelingen. Tot voor kort werden beide media louter 
uit publieke middelen gefinancierd. De aanwezigheid in een 
bepaalde gemeente resp. provincie van lokale en regionale 
omroep is daarmee afhankelijk van politieke en bestuurlijke 
actoren en factoren. 

Het media-aanbod in een bepaalde gemeente en regio hangt 
samen met de structuur van de gemeente en regio. Verschuren 
en Memelink hebben bijv. aangetoond dat in forensengemeenten 
een sterke oriëntatie bestaat op regionale media, terwijl in deze 
gemeenten de lokale en (inter)nationale media relatief slecht 
vertegenwoordigd zijn. Ook in plattelandsgemeenten bestaat een 
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sterke regionale oriëntatie, maar deze gaat niet 'ten koste' van de 
lokale oriëntatie. Verstedelijkte plattelandsgemeenten worden 
gekenmerkt door de sterke positie die het landelijke dagblad 
inneemt, terwijl lokaal en regionaal georiënteerde media een 
relatief zeer lage vertegenwoordiging kennen. In stedelijke 
gemeenten wordt door Verschuren en Memelink een sterke 
oriëntatie op het lokale dagblad aangetroffen, terwijl landelijke 
persmedia minder sterk aanwezig zijn.!' 

De aanwezigheid van een bepaald mediumtype is afhankelijk 
van de aanwezigheid en (markt)positie van andere media. Zo 
blijken het noordelijk deel van Noord-Holland, Zeeland en 
midden Nederland, daar waar de Radio Noord-Holland, Omroep 
Zeeland en Omroep Utrecht verhoudingsgewijs een gering 
luisterbereik hebben, juist de gebieden te zijn waar de landelijke 
en regionale dagbladen gezamenlijk de hoogste 
dekkingspercentages hebben. Relatief weinig dagbladen worden 
verspreid in het noorden van Friesland en Groningen en in delen 
van Drenthe en in het oosten van Noord-Brabant. In deze 
provincies haalt de regionale omroep een relatief hoge 
luisterdichtheid. 

Het lijkt gerechtvaardigd te stellen dat er een zeker 
samenhang bestaat tussen de mediastructuur en media-afzet aan 
de aanbodzijde en de belangstellingssferen en oriëntaties aan de 
vraagzijde. Het is niet goed denkbaar dat een persmedium 
jarenlang met een relatief grote oplage kan verschijnen, terwijl de 
inhoudelijke oriëntatie van dit blad niet enigszins aansluit bij de 
belangstelling van het publiek. Er zou eenvoudig op den duur 
geen voedingsbodem voor een dergelijk medium zijn (vgl. 
Verschuren & Memelink,Ig8g:136-137). Het is daarom van belang 
de ontwikkeling van lokale en regionale omroep te blijven volgen, 
nu deze media in enige mate met eenzelfde marktsituatie te 
maken krijgen als de gedrukte pers, waarmee de ontwikkeling van 
deze media en de media structuur gedeeltelijk afhankelijk wordt 
van de inkomsten uit reclame bij de lokale en regionale omroep, 
waardoor ze meer dan ooit concurrenten worden van lokale en 
regionale persmedia. 

II. In paragraaf 2.2.1 hebben wij al opgemerkt dat Verschuren en Memelink met het 
aangebrachte onderscheid tussen lokale en regionale dagbladen af\v:ijken van de inde
ling van het CEBUCO. We willen er daarom nogmaals op wijzen dat het lokale dagblad, 
zoals door Verschuren en Memclink bedoeld, doorgaans eveneens verschijnt in omlig
gend plaatsen en in onze opvatting derhalve een regionaal dagblad is. 
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2.4. De ontwikkeling van het overheidsbeleid inzake de toelating van 
reclame bij lokale en regionale omroep 

Inleiding 
Met de feitelijke invoering van reclame op lokale en regionale 
omroep werd voor het eerst in de geschiedenis van de lokale 
omroep in Nederland uitvoering gegeven aan een beleid, waarvan 
de centrale discussiepunten net zo oud zijn als het verschijnsel 
lokale omroep zelf. Deze punten zijn: reclame als financierings
bron voor lokale omroep, de verhouding tot de lokale en 
regionale pers, en centrale of gedecentraliseerde bestuurlijke 
verantwoordelijkheid voor lokale omroep. 

In de twintig jaar dat lokale omroep al bestaat zijn het dan 
ook niet zozeer de discussiepunten zelf, als wel het 
maatschappelijke en politieke klimaat waarin het beleid vorm 
heeft gekregen aan verandering onderhevig geweest. Dit vormt de 
reden om, alvorens over te gaan tot een nadere analyse van de 
huidige regelgeving ten aanzien van reclame op lokale en 
regionale omroep, eerst een beknopte schets te geven van de 
belangrijkste ontwikkelingen in de beleidsdiscussie over de 
financiering van lokale en regionale omroep van de afgelopen 
twintig jaar. 

Het beleid inzake lokale en regionale omroep: 1971-1981 
T ot aan de invoering van reclame op lokale en regionale omroep 
in september 1991 zijn het in feite de bepalingen uit de 
zogenaamde 'Kerstbeschikking' van december 1971 geweest, die 
de toon hebben gezet voor het beleid ten aanzien van lokale 
omroep. Deze beschikking is in juli 1984 vervangen door de 
Kabelregeling (Ministeriële Regeling ex artikel 48 Omroepwet en 
artikel 3 sexies Telegraaf en Telefoonwet), waarvan de bepalingen 
zijn overgegaan in de Mediawet die op I januari 1988 van kracht 
ging, zonder dat de uitgangspunten van de beschikking wezenlijk 
waren gewijzigd. 

De Kerstbeschikking hield in dat het gebruik van 
gemeenschappelijke antenne-inrichtingen voor andere doeleinden 
dan de doorgifte van radio- en televisieprogramma's uitsluitend is 
toegestaan op basis van een vergunning en bij wijze van 
experiment; dat dergelijk gebruik niet dienstbaar mag zijn aan 
reclame doeleinden en dat geen aanspraak kan worden gemaakt 
op enige vergoeding van de kosten vanwege het ministerie. Het 
belangrijkste doel van de beschikking was het tegengaan van 
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ongewenste wildgroei door het gebruik van de kabel, anders dan 
voor doorgifte van radio- en televisieprogramma's, onder het 
regime van de Omroepwet te brengen. 

In februari 1974 werd uitvoering aan de beschikking gegeven 
en werd een zestal gemeenten aangewezen als 
experimenteergemeenten met lokale kabelomroep. In de (in 
februari 1974 gewijzigde) Kerstbeschikking waren nadere 
voorwaarden opgenomen, waarvan de voornaamste zijn: 

- de vergunning wordt toegekend aan een 
rechtspersoonlijkheid bezittende culturele instelling die 
representatief is voor de gemeente of het door het kabelnet 
omvatte gebied en die niet gericht is op het maken van 
winst; 

- de programma's zullen in hoofdzaak betrekking hebben op 
het bekabelde gebied; 

- per week mag niet meer dan drieëneenhalf uur radio en 
drieëneenhalf uur televisie worden uitgestuurd: daarvoor 
mogen de programma's van de binnenlandse omroep niet 
worden onderbroken; 

- er mag geen reclame worden uitgestuurd en medewerking 
van het bedrijfsleven beneden de normale marktprijs is niet 
toegestaan. 

In de periode voorafgaand aan de start van de experimenten 
belegde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een tweetal 
conferenties met de experimenteergemeenten. Het resultaat 
hiervan was dat per brief aan het ministerie van CRM 

duidelijkheid werd gevraagd over de experimenten, met name 
over de vraag wie de representatieve culturele instelling moest 
goedkeuren, de gemeenteraad of het ministerie van CRM. 

Uiteindelijk werd, mede op aanraden van de betrokken 
burgemeesters, besloten dat de representatieve culturele instelling, 
na positief advies van de gemeenteraad, door het ministerie van 
CRM zou worden goedgekeurd (Hollander, 1982: 91). 

De belangrijkste beleidskeuzes ten aanzien van lokale 
kabelomroep waren daarmee gemaakt: gebruik van de kabel is 
omroep in de zin van de Omroepwet, één zendmachtiging per 
gemeente (uitgaande van het principe van interne pluriformiteit), 
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geen bijdragen uit omroepmiddelen, niet op winst gericht, geen 
reclame, en verlening van de machtiging door de centrale 
overheid na advies van de gemeenteraad. 

In 1975 brengt minister Van Doorn de Nota over het 
Nlassamediabeleid uit, waarin een aantal uitgangspunten zoals die 
in de Kerstbeschikking zijn vervat, nader worden toegelicht. De 
nota handelt over pers en omroep. Voor de bespreking van 'de 
kabel' ( en dus ook kabelomroep) als een apart medium wordt 
geen reden gezien. Aangezien lokale kabelomroep volgens de 
Kerstbeschikking een vorm van 0l11J'oep is, wordt de kabel puur 
als transmissietechniek beschouwd en niet als een apart medium. 
Verder kent de nota wat betreft de binnenlandse omroep alleen 
een onderscheid tussen landelijke omroep en regionale omroep. 
Lokale kabelomroep en regionale etheromroep vallen samen in 
de laatste categorie. 

In de visie van de minister zijn regionale omroepen in het 
bijzonder bestemd voor het publiek in gewesten, streken of 
steden. Juist in een tijd van 'schaalvergroting' kunnen regionale 
omroepen een bijdrage leveren aan de versterking van de band 
die inwoners hebben met hun streek of hun stad. Regionale 
omroepen zijn in die zin te beschouwen als een 
welzijnsvoorziening. De minister verbindt daar dan ook de 
conclusie aan dat regionale Olnroepen, overeenkomstig andere 
welzijnsvoorzieningen, decentraal gefinancierd zouden moet 
worden. Deze opvatting kwam voor de lokale kabelomroepen niet 
als iets nieuws, 11'laar voor de regionale etheromroepen, die tot 
dan toe uit de omroep middelen gefinancierd werden, vormde 
deze opvatting een principiële beleidswijziging. Ook op een ander 
punt worden lokale kabelomroep en regionale etheromroep op 
een lijn gebracht. De minister stelt voor een 
experimenteervergunning te verlenen voor (stedelijke) regionale 
omroep in Amsterdam en Eindhoven. Voor deze vergunningen 
zou voor de eerste keer artikel '47 B' uit de Omroepwet worden 
toegepast dat voorziet in het verlenen van een vergunning aan 
een representatieve culturele instelling. 

Financiering van lokale kabelomroep en regionale 
etheromroep diende te geschieden uit regionale (gemeentelijke 
dan wel provinciale) middelen. Het bezwaar dat een dergelijke 
financiering zou kunnen leiden tot invloed van lagere overheden 
op de programma's wordt niet gegrond geacht. 

Voor lokale kabelomroep wordt de mogelijkheid van een 
heffing onder de aangeslotenen op de kabel wel apart genoemd. 
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Deelname op geïnstitutionaliseerde wijze van persorganen in de 
regionale omroep wordt afgewezen onder verwijzing naar de 
pluriformiteit als primaire doelstelling van het massamediabeleid. 
Die pluriformiteit acht de minister het meest verzekerd indien 
regionale omroep en pers in organisatorisch opzicht vrij 
tegenover elkaar kunnen staan. Eerdere aanvragen van 
dagbladondernemingen voor regionale omroep zullen op grond 
van de in de wet in artikel 47B opgenomen eisen moeten worden 
afgewezen. 

In de .Medianota spreekt de minister zich in een aparte 
alinea eveneens uit over de mogelijkheid voor het maken van 
reclame in de regionale omroep, omdat verwacht kan worden dat 
zowel van de zijde van het midden- en kleinbedrijf, alsook van de 
kant van de subsidiërende instelling (gemeente, provincie) de wens 
tot het openen van die mogelijkheid geuit zal worden. 

Ten aanzien van het midden- en kleinbedrijf verwacht de 
minister dat de reclametarieven zodanig zullen zijn, dat minder 
kapitaalkrachtige bedrijven zich de luxe van reclame niet kunnen 
permitteren, waardoor deze groep in een ongunstige 
concurrentiepositie komt ten opzicht van de bedrijven die zich 
wel reclameboodschappen kunnen veroorloven. 

In het geval van gemeenten en provincies die via invoering 
van reclame hun (subsidie)lasten voor lokale kabelomroep en 
regionale etheromroep zouden willen verlichten, wordt in de nota 
op een aantal repercussies gewezen. Bij een redelijk constante 
omvang van reclamebudgetten zou reclame in regionale omroep 
ten koste gaan van de landelijke sTER-reclame, wat een verhoging 
van de omroepbijdragen noodzakelijk zou maken. Een tweede 
waarschijnlijk gevolg zou zijn dat de advertentieomzet van de 
regionale pers zal teruglopen. Dat zou weer leiden tot 
compensatie-uitkeringen aan die bladen, waardoor de netto
opbrengst van regionale omroepreclame lager wordt. Dit laatste 
zou zich ook voordoen wanneer de pers met de exploitatie van 
de regionale omroepreclame zou worden belast, aangezien de 
regionale pers zich immers ongetwijfeld schadeloos zou willen 
stellen uit de reclame-opbrengst. Op grond van bovenstaande 
ovelwegingen moet derhalve van invoering van reclame in de 
regionale omroep naar de mening van de minister worden 
afgezien. 

Bij de behandeling van het wetsontwerp tot wijziging van de 
Omroepwet dat twee jaar later werd ingediend ter uitvoering van 
de voorstellen uit de Nota over het Massamediabeleid, werd het 



Media in stad en streek 

voorstel voor volledig decentrale financiering van de regionale 
omroep wat afgezwakt. Men vreesde een wellicht te grote 
afhankelijkheid van gemeentelijke en provinciale subsidies. Bij die 
gelegenheid zegde de nieuwe minister van CRM, mevrouw 
Gardeniers, toe de regionale omroepproblematiek nog eens in een 
aparte nota te zullen behandelen. In die nota die in oktober 1979 
verscheen, de experimenten met lokale kabelomroep waren 
inmiddels afgelopen, werd ten aanzien van lokale kabelomroep 
opgemerkt dat er van de zijde van de rijksoverheid geen bezwaar 
bestaat tegen het gebruik van centrale antenne-inrichtingen voor 
het overbrengen van lokale radio- of televisieprogramma's door 
voor de lokale gemeenschap representatieve culturele instellingen. 
Daarbij werd wel de eis gesteld dat de financiering voor rekening 
van de lokale gemeenschap zou komen. Wederom werd reclame 
niet toegestaan. 

In de nota over de regionale omroep werd tevens de 
gedachte van decentrale financiering van de regionale omroep 
voortgezet. Tegen een volledig decentrale financiering was echter 
zoveel politiek verzet dat uiteindelijk een mengfinanciering werd 
voorgesteld. De financiering van de regionale omroep diende, 
voor zover niet gedekt door middelen uit de landelijke 
omroepbijdragen, te geschieden door een hefEng via opcenten op 
de nationale omroepbijdragen, waarvan de hoogte door 
Provinciale Staten wordt vastgesteld. Reclame in de regionale 
omroep werd ook door minister Gardeniers afgewezen, met 
dezelfde argumenten als haar voorganger: het zou de regionale 
pers schaden en wellicht de reclame-opbrengsten van de STER 

aantasten. De mogelijkheid van invoering van een regionale. STER

reclame werd weliswaar in de discussie betrokken, maar voor dit 
punt bleek een politieke meerderheid niet haalbaar. Het voorstel 
voor een gemengde financiering van de regionale omroep werd 
uiteindelijk in de motie-Van der Sanden neergelegd en in maart 
1980 aangenomen. De concept-wetsvoorstellen werden nog door 
minister Gardeniers voorbereid maar voor het tot behandeling 
kon komen, trad in september 1981 een nieuw kabinet aan. 

Terugblikkend kan het beleid in de periode van 1971 tot 1981 
gekarakteriseerd worden als een beleid ter instandhouding van 
wat later de 'waterscheiding' genoemd werd. Er werd een strikt 
onderscheid gemaakt tussen omroep en pers (en mogelijke andere 
aanbieders) en de mogelijkheden van de kabel als nieuw medium 
(en daarmee de mogelijkheden van lokale kabelomroep) werden 
niet in overweging genomen. Integendeel, mogelijk ongewenste 
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(commerciële) ontwikkelingen werden door de voorwaarden ten 
aanzien van de inrichting en financiering van lokale kabelomroep 
effectief afgestopt. 

Hoewel door dit beleid de verdere ontwikkeling van lokale 
omroep, in vergelijking met andere Westeuropese landen, ernstig 
werd belemmerd, moet achteraf geconstateerd worden dat dit 
beleid de lokale omroep in Nederland lange tijd heeft behoed 
voor een commercialisering en vervlakking van de publieke 
functie van lokale omroep zoals die in andere landen heeft 
plaatsgevonden (Prehn,1992). Het verbod op reclame en de 
toewijzing van slechts één zendmachtiging per gemeente die 
bovendien tot de kabel beperkt bleef, heeft een concurrentieslag 
tussen lokale omroepen om de gunst van het publiek of de 
adverteerders lange tijd afgewend. Dit heeft de medewerkers en 
besturen van lokale omroepen lange tijd 'recht in de leer' 
gehouden, namelijk lokale omroep als informatiemedium van en 
voor de lokale gemeenschap. 

De formeel wettelijke gelijkschakeling van lokale 
kabelomroep en regionale omroep onder de noemer regionale 
omroep in deze beleidsperiode en het daar aan gekoppelde 
voorstel voor decentrale financiering heeft de verhouding tussen 
lokale omroep en regionale omroep geen goed gedaan. In het 
gevecht voor het behoud van een financiering uit de landelijke 
omroepmiddelen waren de regionale omroepen gedwongen zich 
sterk als professionele nieuwsmedia te profileren ten opzichte van 
de 'amateuristische' lokale kabelomroepen. Aanvankelijke 
toenaderingen tussen beide omroepvoorzieningen en daarmee de 
kans op samenwerking en integratie van lokale en regionale 
omroepen werden daardoor sterk onder druk gezet. 

Tenslotte werd, doordat in deze periode wel voor de 
regionale omroepen maar niet voor de lokale kabelomroepen een 
structurele financiering uit publieke middelen werd gerealiseerd, 
de kiem gelegd voor de (latere) aandrang vanuit gemeenten en 
een groeiend aantal lokale omroepen om de mogelijkheid te 
openen voor een additionele financiering uit reclamegelden. 

Het beleid inzake lokale en regionale omroep: 1981-1989 
In de regeringsverldaring waarmee het nieuwe Kabinet (Van Agt
II) in september 1981 aantrad werd over het mediabeleid 
opgemerkt dat de noodzakelijke maatregelen zouden worden 
genomen ter versterking van het niet-commerciële karakter van 
het omroepsysteem. De dreiging van al of niet uit het buitenland 

53 



1I1edia in stad en streek 

opererende zenders met op Nederland gerichte reclame was al 
merkbaar. Ten aanzien van de lokale omroep werd opgemerkt 
dat nagegaan zou worden hoe de beletselen voor lokale omroep 
kunnen worden weggeruimd en welke financieringswijze hiervoor 
het meest in aanmerking komt. De toenmalige minister van CRM, 

Van der Louw, zette er vaart achter. Hij schortte de behandeling 
van de wetsvoorstellen van zijn voorgangster op en zegde toe, 
vooruitlopend op het advies van de VVetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (dat in augustus I982 uitkwam), met een nota 
over een san'lenhangend mediabeleid inzake regionale en lokale 
omroep te zullen komen. De concept-nota verscheen in het 
vOOljaar van I982, maar werd niet meer behandeld in verband 
met het in mei I982 uittreden van de PvdA-ministers uit het 
Kabinet Van Agt-II. 

Zowel in de concept-nota van minister Van der Louw, 
'Kiezen en Kabelen. Nota inzake lokale en regionale omroep' als 
in het wRR-advies 'Samenhangend NIediabeleid', wordt aan lokale 
en regionale omroep afzonderlijk aandacht besteed en worden 
gedetailleerde voorstellen over financiering en reclame gedaan. 
Maar inmiddels waren de omstandigheden dan ook gewijzigd. 
Reclame via lokale omroep was niet meer het grootste gevaar 
voor het omroepbestel dat het in I97I leek te zijn. De toegang 
van satellietzenders tot de Nederlandse kabelnetten vormde een 
veel grotere dreiging. Bovendien waren na de 
experimenteerperiode de overgebleven lokale kabelomroepen niet 
uitgestorven, maar hadden deze zich in I98I in een 
belangenorganisatie verenigd van zo'n 20 lokale omroepen en 
initiatief-omroepen, de Organisatie van Lokale Omroepen in 
Nederland (OLON). Deze organisatie pleitte voor een gespreide 
financiering van lokale omroepen uit subsidies, dotaties, 
contributies en middelen uit de omroepbijdragen. Ook lokale 
reclame werd als een mogelijke financieringsbron gezien. De 
belangrijkste ontwikkeling was echter de enorme toename van 
illegale radiozenders in Nederland, geschat werd 11.000 

opererende piraten. Het meest tot de verbeelding sprekend waren 
echter zo'n roo illegale tv-zenders die vooral in de grote steden, 
op de kabelnetten 'inbraken'. Daarbij viel het grote aandeel aan 
lokale televisiereclame op. Kennelijk waren lokale bedrijven 
bereid te betalen voor reelame op deze illegale lokale 
televisiezenders. Onmiddellijk daarna werd het vervolgingsbeleid 
geïntensiveerd en nam het aantal piraten af. Tevens werd door 
gerechtelijke maatregelen het illegaal adverteren op lokale 
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televisiepiraten bemoeilijkt, maar de belangstelling van lokale 
bedrijven voor lokale televisiereclame was opgemerkt en de 
gedachte aan de lokale televisiereclame als financieringsbron voor 
lokale televisie bleef hangen. 

In de nota 'Kiezen en Kabelen' wordt gewezen op de 
'meerwaarde' die lokale en regionale omroep bieden aan de 
totaliteit van omroepvoorzieningen in Nederland. Lokale en 
regionale omroepen kunnen directer tegemoet komen aan lokale 
en regionale voorkeuren en belangen en kunnen een tegenwicht 
vormen tegen de ontwikkelingen op internationaalomroepgebied 
die tot schaalvergroting leiden. Zowel van de zijde van de 
regionale omroepen als van de lokale omroepen wordt een 
uitbreiding van de mogelijkheden wenselijk geacht. Het aantal 
lokale omroep-initiatieven neemt gestadig toe (op dat tijdstip 
ongeveer 50 operatieve lokale omroepen) en de regionale 
omroepen pleiten voor een uitbreiding naar 23 regio's (ROOS, 

I980). Tegenover deze wensen stelt de minister de beperktheid 
van de financiële middelen van de overheid en de noodzaak om 
nieuw beleid met betrekking tot uitbreiding van de mogelijkheden 
van lokale en regionale omroep te realiseren op basis van het 
vigerend wettelijk systeem. W·etswijzigingen zouden immers weer 
veel tijd vergen. Tegen die achtergrond wordt het streven naar 
een landelijke bedekking door regionale omroepen gesteund, 
maar deze zal getemporiseerd dienen plaats te vinden. 
Nlengfinanciering zoals voorgesteld in de motie Van der Sanden 
Vlrijst de minister af vanwege de ongelijkheid die een dergelijk 
systeem van financiering met zich mee zou brengen. Dunbevolkte 
provincies zouden meer betalen dan andere prO\rincies. Regionale 
omroepen worden uit de omroep middelen gefinancierd, maar een 
landelijke bedekking kan dan ook slechts langzaam gerealiseerd 
worden. Onder verwijzing naar een onderzoek uitgevoerd door 
de STER stelt de minister dat geen hoge verwachtingen gekoesterd 
moeten worden over de netto-opbrengst van reclame op de 
regionale omroep. Er is derhalve geen reden deze 
financieringsbron aan te boren. 

Die mogelijkheid wordt wel geboden aan lokale 
kabelomroepen. Lokale kabelomroep wordt in de nota beschouwd 
als een typisch 'lokale' omroepvoorziening die afhankelijk van de 
lokale setting ook in iedere plaats anders ingericht kan zijn. Voor 
een dergelijke specifiek lokale aanvullende voorziening wordt geen 
landelijke bedekking nagestreefd, maar er is geen bezwaar om de 
lokale omroep meer ruimte te geven dan tot dan toe het geval 
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was geweest. Aangezien een landelijke bedekking waarschijnlijk 
nooit gerealiseerd zal worden, zou het onrechtvaardig zijn om 
lokale omroep uit algemene omroepmiddelen te financieren. Het 
betreft hier dus een principieel andere situatie dan bij de 
regionale omroep. Voor een dergelijke specifiek lokale 
voorziening dienen dan ook, analoog aan de gedachtengang in de 
Nota over het Massamediabeleid van minister Van Doorn, 
gemeentelijke overheden de verantwoording te dragen. 
Financiering zou moeten geschieden uit een combinatie van 
gemeentelijke algemene middelen, dotaties van particulieren en 
mede uit een heffing op de kabelabonnementen. Daarbij wordt 
de mogelijkheid geboden reclame als financieringsbron aan te 
wenden voor een vast te stellen deel van de kosten van de 
exploitatie. De exploitatie van lokale reclamezendtijd zou in 
handen van de STER moeten worden gegeven. Dit zou namelijk 
een wetswijziging onnodig maken. Lokale omroepreclame zou 
verder beperkt moeten blijven tot strikt lokale reclame-uitingen. 
Deelname van landelijke adverteerders zou immers tot een daling 
van de sTER-inkomsten kunnen leiden. 

Over de mogelijk schadelijke gevolgen van invoering van 
reclame op lokale kabelomroep voor de pers wordt door de 
minister het volgende opgelnerkt. Reclame-inkomsten zullen 
slechts een deel uitmaken van de totale financiering. Voorgesteld 
wordt een maximum van 30-40% van de totaal voor de lokale 
omroep benodigde middelen. De invoering van reclame zal, 
parallel aan de uitbreiding van het aantal lokale omroepen, 
geografisch gespreid en in langzaam tempo geschieden. Lokale 
omroep-reclame zal beperkt blijven tot lokale reclame-uitingen 
van lokale, in elk geval niet-landelijke adverteerders. 
Desalniettemin is de minister bereid een compensatieregeling op 
te stellen voor de lokale en regionale pers tot een maximum van 
jaarlijks 40% van de netto reclame-opbrengsten van de lokale 
omroep. De uiteindelijke afWeging van de mogelijke schade voor 
de lokale pers tegenover het nut van een lokale omroep, ligt 
volgens de minister echter bij het gemeentebestuur. Die moet bij 
de instelling van lokale omroep en de invoering van reclame de 
an,yeging maken in hoeverre de lokale pers schade zou kunnen 
ondervinden. Vanwege het 'trial and error' karakter van een 
dergelijke regeling zou deze aan een bepaalde periode gebonden 
kunnen worden, bijvoorbeeld twee jaar, zodat binnen die termijn 
inzicht kan worden verkregen in de omvang van de 
veronderstelde substitutie-effecten. 
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Tegenover de wens van uitgevers van lokale en regionale 
dagbladen om toegang te krijgen tot de kabel staat de minister 
welwillend, voorzover het omroep vormen betreft die in het 
directe verlengde liggen van de werkzaamheden van de pers, in 
casu 'kabelkranten'. 

Deze 'tekst-achtige' vorm van omroep, want omroep blijft 
het in de zin der wet, zou zich voldoende onderscheiden van 
lokale kabelomroep als aan de grafische alfanumerieke 
vormgeving strikt de hand wordt gehouden. Kabelkranten zouden 
dan ook uit reclame-inkomsten gefinancierd mogen worden, mits 
het aantal reclameboodschappen in redelijke, nader vast te 
stellen, verhouding staat tot het aantal redactionele beeldpagina's. 
Daarbij wordt de overweging meegegeven een bepaald deel van 
de reclame-inkomsten van deze kabelkranten ten goede te laten 
komen aan het Bedrijfsfonds voor de Pers, als een vorm van 
solidariteitsbijdrage ten behoeve van de economisch zwakkere of 
bedreigde persorganen. De aldus geschapen mogelijkheid voor de 
pers om zich op de kabel verder te kunnen ontwikkelen acht de 
minister een meer logische voortzetting van de bestaande 
activiteiten van de pers dan de eveneens geuite wens te kunnen 
participeren in de exploitatie van radio- en televisiereclame. Op 
dit laatste punt schaart minister Van der Louw zich achter de 
opvatting van minister Van Doorn dat de pluriformiteit van de 
berichtgeving het meest verzekerd zal zijn, indien omroep en pers 
in organisatorisch opzicht vrij tegenover elkaar kunnen staan. 

Dit laatste standpunt wordt door een meerderheid van de 
WRR verlaten in het rapport 'Samenhangend Mediabeleid' dat 
enkele maanden later in augustus 1982 verschijnt. Participatie van 
de pers in de exploitatie van televisiereclame op lokale 
kabelomroep wordt dan voor het eerst bespreekbaar. 

Evenals in de concept-nota van minister Van der Louw 
worden lokale omroep en regionale omroep als afzonderlijke 
media behandeld. In het geval van lokale omroep wordt 
bovendien voor het eerst een onderscheid gemaakt tussen lokale 
ether-omroep en lokale kabeltelevisie. 

Ten aanzien van het regionale en lokale omroepbeleid merkt 
de Raad op dat het hierbij gaat om relatief nieuwe media die de 
laatste jaren sterk in de belangstelling zijn komen te staan. Op 
regionaal en lokaal niveau hebben deze media zich on~,yikkeld 
naast de bestaande regionale en lokale pers. De belangen van de 
bestaande media zullen dan ook in een beleid ten aanzien van 
lokale en regionale omroep meegewogen moeten worden. Met 
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name bij de vraag naar de financiering van lokale en regionale 
omroep, en zeker als reclame een noodzakelijk onderdeel van de 
financiering uitmaakt, dreigt een aantasting van de pluriformiteit 
van de (lokalelregionale) pers. In dat geval vergt de institutionele 
vrijheid van meningsuiting een uitdrukkelijke afweging van 
enerzijds te beschermen persbelangen en anderzijds het belang 
van het tot ontwikkeling komen van een nieuw medium. De 
consequentie is dan dat de overheid reclame mede moet 
betrekken in haar beleid en daarbij na moet gaan wat de 
gevolgen zijn voor andere media dan die waarop de maatregelen 
gericht zijn. Daarin zit de legitimatie om in het 
voorwaardenbeleid af te wegen in welke mate een nieuw mediunl 
met behulp van reclame mag worden geëxploiteerd. 

Voor de financiering van de regionale omroep houdt dit 
naar de mening van de Raad in dat financiering uit reclame 
moet worden afgewezen. Gezien het publiekrechtelijke karakter 
van de regionale omroep zou het, in het geval van invoering van 
reclanle, voor de hand liggen te kiezen voor een regionale STER

exploitatie. Een dergelijke vorm van reclame-exploitatie zou 
direct van invloed zijn op de advertentiemarkt en door zijn 
monopolistische karakter niet door de regionale pers gepareerd 
kunnen worden. Dit zou kunnen leiden tot schadeclaims en 
mogelijk tot het verdwijnen van kranten. Dit laatste is uit een 
oogpunt van pluriformiteit ongewenst. 

Het is overigens voor de Raad de vraag of de opbrengsten 
van een regionale STER toereikend zijn voor de financiering van 
regionale omroep. 

De WRR stelt zich verder op het standpunt dat voor het 
beleid inzake regionale omroep aangeknoopt moet worden bij de 
relevantie die een regionale omroep voor een bepaalde regio 
heeft. Het is maar de vraag of in alle regio's van het land sprake 
is van een zodanig sterk gevoelde regionale identiteit dat de 
behoefte wordt gevoeld die via regionale omroep te articuleren. 
Een van boven opgelegde landelijke bedekking is dan ook niet 
noodzakelijk. Op sommige plaatsen zullen lokale omroepen die 
functie kunnen vervullen. Voor een integrale bedekking op drie 
niveaus - landelijk, regionaal, lokaal - lijkt, naar de mening van 
de WRR, in ons land geen plaats te zijn. 

De Raad meent dan ook dat bij de keuze van een niet
landelijke bedekking een regionaal gedifferentieerd element in de 
financiering van regionale omroep in de rede ligt. De regionale 
omroep zou ten minste voor een deel moeten worden 
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gefinancierd via regionaal te innen opcenten op de 
omroepbijdrage. Regionale omroep als uitdrukkelijke wens van de 
bevolking in een bepaalde regio rechtvaardigt dan ook de 
ongelijkheid in financieringslast tussen verschillende provincies 
c.q. regio's. Gezien de noodzakelijke coördinatie tussen landelijke 
omroep en de oude en nieuwe regionale omroepen wordt 
voorgesteld de regionale omroep onder verantwoordelijkheid van 
de NOS te plaatsen, met daarnaast regionale cultureel 
representatieve programmaraden. De minister van CRl\1 verleent 
zendmachtigingen voor regionale omroep aan de NOS. 

Vooruitlopend op de ontwikkelingen, er z~jn dan immers 
alleen nog maar lokale kabelomroepen, wordt in het WRR-advies 
ook lokale etherradio behandeld. Lokale ethertelevisie wordt niet 
haalbaar geacht gezien de schaarste aan (lokale) 
televisiefrequenties. 

Ten aanzien van lokale etherradio stelt de Raad dat deze 
vorm van omroep technisch niet problematisch is. De 
etherpiraten hebben dat al aangetoond. Lokale etherradio komt 
net als lokale kabelomroep met vrijwilligers tot stand en kent een 
grote betrokkenheid op de lokale gemeenschap. Het 
toelatingsbeleid zou dan ook in vergaande mate gedecentraliseerd 
kunnen worden. Gemeenten kunnen dan één of zelfs meer 
frequentiebanden toewijzen aan zenders met een beperkt 
vermogen. Gedacht wordt o.a. ook aan wijkzenders. Frequenties 
kunnen, analoog aan de regionale omroep, worden toegewezen 
aan plaatsel~ike cultureel representatieve instellingen zonder 
winstoogmerk. Financiering kan geschieden uit dotaties van 
inwoners of van verenigingen en organisaties. De gemeente kan 
in een afweging van het belang van lokale omroep en andere 
voorzieningen besluiten subsidie te verlenen. Voor het tot 
ontwikkeling komen van lokale etheromroep is het niet nodig dat 
in de exploitatie reclame wordt ingevoerd als financieringsbron. 

Het beeld dat van lokale etherradio geschetst wordt, is dat 
van een ldeinschalige, lokale, goedkope, door vrijwilligers 
gedreven omroep voorziening. Kennelijk werd een sterke groei 
van lokale etherradio, zoals die zich na 1988 manifesteerde, niet 
voorZIen. 

Heel anders is het beeld dat in het WRR-rapport geschetst 
wordt van lokale kabeltelevisie. De functie van lokale televisie
omroep wordt vooral gezien in het informatieve, educatieve vlak, 
als aanvulling op de landelijke en eventueel regionale televisie. 
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Verder wordt opgemerkt dat uit mediapolitiek oogpunt 
bezien lokale televisie-omroep de plaatselijke mediapluriformiteit 
kan vergroten. Vooral in die gemeenten waar naast de landelijke 
pers slechts één lokaal of regionaal dagblad aanwezig is, kan een 
aanvulling vanuit de omroep een verrijking zijn, ook vanwege de 
andere mogelijkheden waar televisie over beschikt, zoals directe 
uitzending en de inbreng van publieksreacties. Evenals voor 
lokale etheromroep lijkt het de Raad wenselijk voor lokale 
televisie de sterk gecentraliseerde opzet van de Omroepwet te 
verlaten en zoveel mogelijk beslissingen op lokaal niveau te laten 
nemen, onder het motto 'bevoegdheid in gebondenheid'. De 
gemeente zou dan binnen een bij wet gesteld kader moeten 
werken, waarin algemene beginselen als openheid, 
representativiteit en pluriformiteit geregeld zijn. Het wRR-advies 
oppert de mogelijkheid van delegatie van een deel van de 
bevoegdheden aan een commissie ex artikel 6 van de 
Gemeentewet, een zgn. 'kabelraad' . 

In tegenstelling tot lokale etheromroep zal lokale televisie 
voor de exploitatie wel (mede) afhankelijk zijn van inkomsten uit 
reclame. Financieringsbronnen kunnen zijn: subsidie van de 
gemeente, dotaties van particulieren, een kabelheffing en lokale 
omroepreclame. Maar inkomsten uit de eerste drie bronnen 
zullen zeker niet voldoende zijn, wil lokale televisie tot een 
belangrijk medium uitgroeien. Aangezien de televisiepiraten 
hebben aangetoond dat er ruime belangstelling bestaat bij het 
plaatselijk bedrijfsleven voor reclame op lokale televisie, zal de 
inbreng van reclame-inkomsten in de exploitatie naar de mening 
van de Raad substantieel kunnen zijn. 

Gezien de eerder geformuleerde uitgangspunten dient dan 
wel rekening gehouden te worden met de gevolgen voor de pers. 
Teneinde schade voor de landelijke pers (en ook de landelijke 
on1.roep) beperkt te houden zou het verboden moeten zijn om 
lokale kabelnetten te koppelen, juist omdat dit voor landelijke 
adverteerders interessant zou kunnen zijn. Indien de reclame
uitingen beperkt blijven tot strikt lokale adverteerders en 
landelijke adverteerders niet worden toegelaten, blijft de schade 
beperkt tot huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen 
(nieuwsbladen worden in dit verband merkwaardig genoeg in het 
WRR-advies niet genoemd). De vorige minister van CRM bepleitte 
in dit verband voor exploitatie van reclame door de STER en wees 
participatie van lokale en regionale persorganen af omdat pers en 
omroep in organisatorisch opzicht vrij tegenover elkaar dienen te 
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staan. Een meerderheid van de Raad heeft hier een andere 
mening. Men betwijfelt of de STER adequaat kan inspelen op juist 
lokale reclame. Daarnaast erkent de Raad dat deelname van de 
pers in de lokale omroep strijdig is met de uitgangspunten van 
het landelijke omroepbestel. Daar tegenover wordt gesteld dat in 
de toekomst het landelijke bestel in een andere omgeving gaat 
functioneren en in concurrentie zal geraken met nieuwe 
exploitatievormen zoals bijvoorbeeld abonneetelevisie waarbij van 
deelname van uitgeverijen wel sprake kan zijn. 

Het beslissende punt voor een meerderheid van de Raad is 
echter dat bij invoering van reclame op lokale televisie het 
voortbestaan van veel regionale persorganen zodanig wordt 
bedreigd dat toekenning van een tijdelijke compensatie niet meer 
voldoende is om de gewenste mediapluriformiteit op 
regionaal/lokaal niveau veilig te stellen. Het openen van een 
mogelijkheid tot deelname aan de nieuwe ontwikkelingen op 
mediagebied, zoals de pers zelf steeds heeft bepleit, is dan een 
betere weg naar dit doel. 

De Raad meent dan ook dat indien een gemeenteraad lokale 
kabeltelevisie wil invoeren en hiervoor reclame-exploitatie als 
financieringsbron wil gebruiken, dat het best kan geschieden in de 
vorm van een concessiesysteem, waarbij ook de pers tot deze 
exploitatie toegang kan krijgen. De minister van CRM zou dan een 
aantal algemene richtlijnen kunnen stellen met betrekking tot het 
lokale karakter van de programma's, het verzorgingsgebied en de 
binding van de concessionaris aan de betrokken gemeente (of 
streek), de tariefstelling en het volume van het reclame-aandeel, 
duur van de concessie etc .. Tegenover het nadeel van een aldus 
ontstane asymmetrie in het omroepbestel, de pers krijgt immers 
toegang tot de omroep, staat het voordeel dat de pers in staat 
wordt gesteld eventuele schade langs marktconforme weg te 
pareren. 

Het bezwaar dat het vervullen van omroeptaken door de 
pers de pluriformiteit zou schaden, wordt door de meerderheid 
van Raad niet gedeeld. Er is immers geen sprake van overname 
van omroeptaken door de pers, maar van toevoeging van nieuwe 
taken. Binnen een dergelijke samenwerking van omroep en pers 
kunnen verschillende media, lokale televisie vs. lokaal/regionaal 
dagblad, zich immers voldoende profileren. Dit kan in het geval 
van lokale omroep bevorderd worden door invoering van een 
redactiestatuut. 
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Tegen dit voorstel voor een concessiesysteem voor de 
exploitatie van lokale kabeltelevisie verzet zich in een 
minderheidsstandpunt het lid van de Raad drs. H.A. van 
Stiphout. Naar zijn mening is het maar de vraag of juist die 
persorganen die hun reclame-inkomsten zien verminderen 
toegang zullen weten te krijgen tot lokale kabeltelevisie. Het ligt 
immers (terecht) niet in het voornemen om de pers in deze te 
begunstigen. Bovendien acht hij het onrealistisch te 
veronderstellen dat reclame-uitingen beperkt gehouden kunnen 
worden tot die van plaatselijke detaillisten, gezien de 
overheersende rol die nationaal bekende merken in de huidige 
advertentiemarkten spelen. Aangezien het onmogelijk zal blijken 
en het ook onwenselijk is dat van overheidswege reclamestromen 
gereguleerd worden, zal reclame op lokale televisie van boven
lokaal belang worden en dus een rol gaan spelen in de landelijke 
reclame-activiteiten van adverteerders. Bovendien zal zich een 
sterke tendens voordoen om lokale kabelnetten binnen een 
verzorgingsgebied te koppelen teneinde tot een rendabele 
exploitatie te komen. Landelijk kan dit leiden tot een geheel van 
lokale kabelnetten die met elkaar een landelijke dekking geven 
voor reclameboodschappen. De facto ontstaat dan langs legale 
weg een commercieel televisiesysteem waarmee het publieke 
televisiebestel programmatisch in concurrentie komt. 

Eveneens vanuit het oogpunt van een rendabele exploitatie 
zal een aanzienlijk volume aan reclame nodig zijn en ook 
gerealiseerd worden. De schade aan de pers zal dan ook 
dienovereenkomstig hoog zijn. De vraag is dan of deze 
persorganen erin zullen slagen een concessie te verwerven 
teneinde de inkomstenderving te kunnen compenseren. De 
conclusie moet dan ook zijn dat lokale kabeltelevisie als publieke 
omroep uitsluitend met beperkte reclame-inkomsten en aan strikte 
regels gebonden mogelijk kan zijn. 

Op dit punt ondervond het minderheidsstandpunt bijval van 
de Nederlandse Nieuwsbladpers. In een in oktober 1982 
gepubliceerde nota onder de titel 'Lokale omroep en lokale pers. 
Het einde van een bedrijfstak' geeft de NNP haar reactie op de 
concept-nota 'Kiezen en Kabelen' en op het WRR-rapport. Het 
voorgestelde concessie-systeem voor de exploitatie van lokale 
televisie met reclame wordt daarin afgewezen. Aangevoerd wordt 
dat lokale televisie, nieuwsbladen en ldeine lokale dagbladen 
vanwege het programmatisch lokale karakter van lokale 
kabeltelevisie op dezelfde publieksmarkt (gaan) opereren. 



Achtergronden van het onderzoek 

Bovendien halen zowel nieuwsbladen als lokale televisie hun 
advertentie-inkomsten voor het merendeel uit dezelfde markt, 
namelijk de markt van lokale adverteerders. De NNP verwacht dan 
ook dat de schade ten gevolge van de invoering van reclame niet 
zozeer bij de pers in het algemeen, maar met name bij 
nieuwsbladen en ldeine lokale dagbladen het grootst zal zijn. En 
evenals drs. Van Stiphout verwacht de NNP niet dat deze bladen 
erin zullen slagen een concessie voor de exploitatie van lokale 
kabeltelevisie te bemachtigen. In januari 1983 krijgt de nota van 
de NNP een officieus vervolg in een door de heer Boom 
gepubliceerd voorstel voor de exploitatie van lokale 
omroepreclame (Boom,1983). Het voorstel, door de OL ON in 1989 
betiteld als een creatieve bijdrage aan de discussie (OLON,1989), 
beoogt de reclame-acquisitie van de lokale televisie-omroep onder 
te brengen bij de lokale pers. De lokale pers koopt 
reclameminuten in bij de lokale omroep en verkoopt ze door aan 
lokale adverteerders. Op deze wijze wordt concurrentie tussen 
pers en omroep in de acquisitie verhinderd, ontvangt de lokale 
omroep haar reclame-inkomsten en kan de lokale pers haar 
inkomstenderving compenseren met de opbrengsten uit de 
additionele werkzaamheden. De Vereniging de Nederlandse 
Dagbladpers blijft lokale televisiereclame principieel afwijzen (NDP, 
1982, brief aan de minister van CRM). 

De hierboven behandelde opvattingen over de financiering 
van lokale en regionale omroep, al of niet met reclame, over de 
deelname van de pers en over centralisatie of decentralisatie van 
het machtigingsbeleid vonden hun neerslag in het Regeeraccoord 
waarmee het nieuwe kabinet na de verkiezingen van september 
1982 aantrad. De betreffende paragraaf uit het Regeeraccoord 
luidt (Nederlandse Staatscourant:, nr. 208. 28 oktober 1982, par. 
12 onder d.): 

'Bij de uitbouw van de regionale en lokale omroep kunnen 
pers, uitgeverij en niet-commerciële instellingen worden 
toegelaten. Daarbij dient tot uitgangspunt: I. geen commerciële 
invloed, noch bestuurlijk, noch feitelijk, op het programmabeleid; 
2. waarborging van pluriformiteit bij regionale en lokale pers; 3. 
waar regionale en lokale reclame feitelijk geen begaanbare weg 
blijkt te zijn, zal - totdat het tegendeel blijkt - de financiering 
van de lokale/ regionale omroep op het lokale/ regionale vlak te 
geschieden, dan wel via enige aanvulling uit de omroepbijdragen. 
De Medianota geeft hierover uitsluitsel.' 
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Nu kennelijk alle opties open lagen, was het aan de nieuwe 
minister van (inmiddels) Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
Brinkman, en aan de politieke partijen om tot een afWeging te 
komen. Blijkens de inhoud van de diverse concept-medianota's 
die uitlekken, komen zo ongeveer alle mogelijkheden aan bod: 
wel en geen experimenten met reclame op lokale omroep, 
centrale en decentrale verlening van de machtiging, wel en geen 
samenwerking met de pers. In de in mei van dat jaar 
gepubliceerde eigen medianota van de VVD werd reclame wel als 
inkomstenbron voor de lokale omroep gezien. Het CDA en de 
Partij van de Arbeid bleven echter tegen invoering van reclame. 
In de definitieve versie van de Medianota van minister Brinkman 
die in augustus 1983 verscheen, werd reclame op lokale omroep 
uitgesloten. Op het punt van de toewijzing van de 
zendmachtiging wordt bij de behandeling in de Tweede Kamer 
een motie aangenomen waarin een kamermeerderheid tot 
uitdrukking brengt dat verlening van de zendmachtiging door de 
minister van wvc of het Commissariaat voor de Media dient te 
geschieden. 

In juli 1984 werden de belangrijkste bepalingen betreffende 
lokale omroep vastgelegd in de zogenaamde 'Kabelregeling' , 
waarmee de Kerstbeschikking van 1971 kwam te vervallen. De 
Kabelregeling functioneerde tot de Mediawet na aanvaarding 
door het parlement in werking was getreden. De bepalingen in de 
Kabelregeling zijn vrijwel identiek aan die in de 
Kerstbeschikking: lokale omroepen moeten rechtspersoon zijn met 
als doel het verzorgen van radio- en televisieprogramma's die 
betrekking hebben op een stad of agglomeratie; lokale omroep 
moet cultureel representatief zijn voor de betrokken plaats en 
mag niet commercieel zijn; reclame is verboden en er kan geen 
aanspraak worden gemaakt op financiering uit de 
omroepmiddelen. Het zijn ook deze bepalingen die grotendeels 
ongewijzigd in de latere Mediawet zijn opgenomen. 

Vermeldenswaard is in dit verband dat de Raad van State in 
haar advies op het wetsvoorstel Mediawet van 16 augustus 1985 
de Regering ter overweging geeft reclame op lokale omroep toe 
te laten ter versterking van de financiële positie van de lokale 
omroep, vooral als zou blijken dat reclamegelden van het lokale 
midden- en kleinbedrijf wegvloeien naar plaatselijke illegale 
uitzenders. Het reclameverbod zou in dat geval namelijk geen 
doel treffen. 
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Ten tijde van het van kracht worden van de Kabelregeling 
werden twee nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt: 
abonneetelevisie, als vorm van gericht verspreiden van 
programma's via het kabelnet, waaronder ook de kabelkrant met 
reclame (bij uitzondering en voor een proefperiode ongericht te 
verspreiden) en lokale ether-radio. 

Het is echter een feit dat in de periode van de behandeling 
van de wetsvoorstellen van de Mediawet (I985-I988) lokale 
omroepreclame wel een discussiepunt vormde, maar niet meer 
een echt politiek item was. De politieke discussie ging vooral over 
het landelijk omroepbestel, het openbreken ervan door 
satellietzenders en de noodzaak tot bescherming van het publieke 
omroepbestel en de (on)wenselijkheid van landelijke commerciële 
omroep (Van der Haak,I99I). 

Dat bleek onder andere toen in I985 de Partij van de Arbeid 
tijdens een discussiebijeenkomst over lokale omroep aankondigde 
haar standpunt inzake reclame op lokale omroep te hebben 
gewijzigd. Een kamermeerderheid PVDA-VVD lag daarmee binnen 
het bereik. B~j de kabinetsformatie in I986 bleek echter dat voor 
de VVD de mogelijkheden van landelijke commerciële omroep 
zwaarder wogen dan reclame op de lokale omroep (OL ON, I989:9). 

De afwijzing van reclame op de lokale omroep werd in het 
regeeraccoord vastgelegd en opgenomen in de ~1ediawet die op 
I januari I988 van kracht ging. 

De bepalingen in de NIediawet met betrekking tot de 
financiering van lokale en regionale omroep zijn het resultaat van 
een politiek compromis waar noch de lokale omroepen, noch de 
gemeenten, noch de lokale adverteerders erg gelukkig mee zijn. 
Voor de uitgevers verenigd in de Nederlandse Dagbladpers echter 

'vormt het verbod van lokaal-regionale omroepreclame in de 
NIediawet van minister Brinkman een dijk die de 
verscheidenheid van informatievoorziening en opinievorming 
garandeert. Die behoeft eerder verzwaring dan verlaging. 
Dat is in ieder geval de unanieme opvatting binnen de NDP' 

aldus de heer J.A.M. van Tienen, in de inleiding bij het 
jaarverslag I988 van de NDP. 

In de periode I98I- I989 werd een duidelijk andere 
beleidsvisie op het verschijnsel lokale omroep ontwikkeld dan in 
de periode daarvoor. Lokale omroep was niet langer, zoals in 
I97I, een ongewenste ontwikkeling die het gevaar van een 
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commercialisering van het omroepbestel in zich droeg. Lokale 
omroep werd gezien als een omroepvoorziening voor gemeente, 
stad en agglomeratie. De primaire bestuurlijke en financiële 
verantwoordelijkheid diende in de visie van de overheid dan ook 
op dat niveau te liggen. Het eerste punt werd overigens door 
gemeenten, lokale omroepen en de Kamer steeds bestreden. 

Een additionele kwestie die in deze beleidsperiode veel 
aandacht kreeg was de vraag of reclame op lokale omroep als 
aanvullende financiering voor lokale omroepen in aanmerking 
kon komen, naast gemeentebijdragen, kabelheffing, dotaties, 
contributie e.d .. De reden voor de welwillendheid van de 
overheid deze mogelijkheid te overwegen lag o.a. in de 
verantwoordelijkheid van de overheid voor het mogelijk maken 
van ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media. 

De verantwoordelijkheid van de overheid voor de 
pluriformiteit van de informatievoorziening ook op regionaal en 
lokaal niveau dwingt er echter toe, bij toelating van reclame op 
lokale (en regionale) omroep, de gevolgen voor de positie van de 
van de pers in overweging te nemen. De voorstellen voor 
beperking van de schade voor de pers variëren in deze 
beleidsperiode van compensatie 01 an der Louw) tot een 
concessiesysteem voor de exploitatie van lokale omroep waarin 
participatie door de pers is voorzien (WRR). Daarbij worden wel 
kanttekeningen gemaakt over de schade die vooral de kleinere 
lokale dag- en nieuwsbladen zouden kunnen lijden en over de 
gevaren van netwerkvorming en commercialisering die invoering 
van reclame op lokale omroep met zich mee zou brengen. Het 
idee van de 'waterscheiding' is echter op het gebied van lokale en 
regionale media in principe verlaten. Op geen moment in de 
beleidsvoornemens speelt echter nog de gedachte dat het initiatief 
van uitgevers zo ver zou kunnen gaan dat er een 'duaal bestel' 
zou kunnen ontstaan op lokaal en regionaal niveau. Lokale en 
regionale omroepen blijven vormen van publieke omroep en de 
feitelijke toegang van uitgevers tot omroepvoorzieningen blijft 
beperkt tot een strikt gereglementeerde exploitatie van 
kabelkranten. 

De wijze waarop bovenstaande overwegingen uiteindelijk 
gestalte krijgen in de Mediawet die in januari 1988 van kracht 
wordt, sluit, gezien de politieke verhoudingen op dat moment, 
reclame op lokale en regionale omroep uit en daarmee de 
mogelijkheid van bemoeienis van de pers met lokale en regionale 
Olnroep. Een bemoeienis overigens die de pers zelf op dat 
moment ook niet nastreeft. 
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De politieke verhoudingen wijzigen zich in het derde 
kabinet-Lubbers dat in september 1989 aantreedt. De PVDA is, 
o.a. op instigatie van de lokale afdelingen en bestuurders, niet 
langer tegen reclame op de lokale omroep. Het CDA blijft, blijkens 
uitlatingen van het cDA-kamerlid Beinema tijdens behandeling 
van het wetsontwerp Mediawet in maart 1989, vooralsnog tegen 
reclamegelden voor lokale en provinciale omroepen. De bezwaren 
spruiten echter niet voort uit een principiële afwijzing van 
reclame als zodanig, maar uit de constatering 'dat reclame in de 
provinciale en lokale omroep ten koste zou gaan van de door ons 
onmisbaar geachte pluriformiteit van de plaatselijke en de 
regionale pers' (Handelingen Tweede Kamer, 13 maart 1989, p. 
4094). De opvattingen van beide regeringspartijen zijn verwoord 
in het Regeeraccoord van het nieuwe kabinet, waarin in 
hoofdstuk XXI 'De mediapolitiek' onder e. te lezen valt: 

'Reclame op regionale en lokale omroep zal worden 
toegestaan in een nader uit te werken regeling waarin mede 
rekening wordt gehouden met de positie en de pluriformiteit 
van de lokale c.q. regionale pers.' 

Het beleid inzake de toelating van reclame bij lokale en regionale 
omroep: 1989-1992 

Inleiding 
De periode die thans behandeld wordt, bestrijkt het tijdvak van 
vóór het aantreden van het nieuwe kabinet en de paragraaf in 
het Regeeraccoord, van de discussie over en de wettelijke regeling 
van reclame bij lokale en regionale omroep; van de 
(experimentele) toepassing en uitvoering van de reclameregeling 
tot en met de passages over lokale en regionale omroep in de 
brief van de minister van wvc aan de Tweede Kamer d.d. 15 
april 1992, de zogenaamde 'Paasbrief, inclusief de behandeling in 
de Commissievergadering van de Tweede Kamer van juli 1992. 

Voor de overzichtelijkheid is gekozen voor een indeling 
waarin eerst de opvattingen van de relevante belanghebbenden 
worden weergegeven, waarna de totstandkoming van de wettelijke 
regeling aan de orde komt. Daarbij worden eveneens de adviezen 
van de Mediaraad en het Bedrijfsfonds voor de Pers betrokken. 
Afzonderlijk wordt aandacht besteed aan de uitspraken van het 
Commissariaat voor de Media en de Raad van State in de 
geschillen die zijn gerezen bij de uitvoering en toepassing van de 
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regeling voor reclame bij lokale en regionale omroep. Tenslotte 
wordt ingegaan op de voorstellen uit de zogenaamde 'Paasbrief 
lTlet betrekking tot lokale en regionale omroep en de 
consequenties die deze voorstellen (zouden) kunnen hebben voor 
de huidige reclameregeling. 

In verband met de noodzakelijke en wenselijke rapportage 
over de eerste onderzoeksronde van het onderhavige onderzoek is 
de verzameling en verwerking van relevante gegevens en 
beleidsstukken in deze rapportage afgesloten per september 1992. 

Opvattingen van belanghebbenden 
Toen een opening naar lokale omroepreclame zich aftekende, 
kwam een aantal belanghebbenden zoals de VNG, de Raad voor 
het Midden- en Kleinbedrijf en de OLON tamelijk snel, veelal voor 
of rond de bekendmaking van het Regeeraccoord, met een 
uiteenzetting van zijn opvattingen en wensen. 

De reden voor die snelheid lag voornamelijk in het feit dat 
door het scheppen van de mogelijkheid van lokale ether-radio, 
vanaf 1988 een ontwikkeling in gang was gezet die met name op 
lokaal niveau, bij gemeenten en plaatselijke politieke partijen, het 
probleem van de financiering van lokale omroep zeer actueel 
maakte. Zo nam het aantal lokale omroepen in de periode van 
1984 (na invoering van de Kabelregeling) tot 1989 toe van 41 tot 
224 (OLON, 1990), een groei die grotendeels werd veroorzaakt door 
het grote aantal vergunningen voor lokale ether-radio. In 1990 
hadden van de 228 lokale omroepen er 224 bij het Commissariaat 
voor de Media zendtijdtoewijzing aangevraagd voor lokale radio. 
In den lande was op lokaal niveau in zo'n 280 gemeenten lokale 
omroep een realiteit waar gemeenten en potentiële adverteerders 
mee tc maken hadden. 

Andere belanghebbenden, met name van de zijde van 
dagblad- en nieuwsbladuitgevers en kabelkrantexploitanten, die 
zich steeds principieel tegen reclame bij lokale en regionale 
omroep hadden verldaard, werden na de bekendmaking van het 
Regeeraccoord geconfronteerd met de 'politieke realiteit' van de 
aanstaande invoering van reclame op lokale en regionale omroep 
en formuleerden hun wensen en opvattingen dienovereenkomstig. 

In een brief van 30 maart 1989 aan de Vaste Commissie van 
wvc wijst de VNG ten aanzien van de financiering van lokale 
omroepen op de ongelijke behandeling die de lokale omroep treft. 
Temeer daar de voorhanden zijnde financieringsbronnen 
onvoldoende continuïteit garanderen. Daardoor wordt de 
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afhankelijkheid van gemeentelijke subsidie vergroot, hetgeen 
zowel uit continuïteits-overwegingen als in verband met de 
publieke controle-functie van de publieke lokale omroep 
ongewenst is. Er dient naar de mening van de VNG een 
financieringswijze te komen, vergelijkbaar met landelijke en 
provinciale omroep en met een dienovereenkomstig vergelijkbare 
positie van de lokale overheid. Voor een meer structurele 
financiering komen als bronnen in aanmerking: een bijdrage uit 
de algemene omroepmiddelen, een opslag op de omroepbijdragen 
en lokale reclame, waarbij deze laatste een additioneel karakter 
heeft. De VNG is voorstander van participatie van de pers in de 
exploitatie van lokale omroepreclame, afgeleid van het STER

model, maar op vrijwillige basis. De onafhankelijkheid van de 
lokale omroep dient gewaarborgd te worden. 

Al eerder, in 1988, had ook de Raad voor het Midden- en 
Kleinbedrijf een interim-advies uitgebracht over de invoering van 
reclame bij lokale en regionale omroep, gelet op het grote belang 
van juist deze media voor adverteermogelijkheden van het 
midden- en ldeinbedrijf. De Raad bepleit een quotering van 
reclamezendtijd naar bedrijfsgroepen, zodat alle bedrijven van de 
geboden mogelijkheid gebruik kunnen maken. De Raad verwacht 
dat uitbreiding van reclamemogelijkheden via lokale en regionale 
omroep zal leiden tot een uitbreiding van de reclame bestedingen 
bij de printmedia vanwege het complementaire karakter, ook 
voor de adverteerder, van lokale en regionale print- en 
omroepmedia. Dtè Raad verwacht dan ook geen schadelijke 
gevolgen voor de pers en voor de lokale en regionale 
pluriformiteit. Maar een verschuiving is denkbaar van landelijke 
naar regionale en lokale reclamemarkten. De Raad bepleit wel bij 
het uitvoering geven aan (reclame op) lokale en regionale 
omroep, die bedrijven erbij te betreld<:en die op dat gebied 
ervaring hebben, zoals uitgeverijen, drukkerijen en de pers. 

De Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland bracht 
haar standpunten in een tW'eetal nota's naar voren, namelijk in de 
'Pleitnota lokale omroepreclame' van juni 1989 en in de nota 
'Invoering van lokale omroepreclame' van maart 1990. De nota's 
worden hier gezamenlijk besproken. 

Evenals de VNG stelt de OL ON dat lokale omroepen ten 
opzicht van andere omroepvormen in Nederland ongelijk worden 
behandeld. Lokale omroepen vervullen een publieke functie en 
dragen bij aan de pluriformiteit. Ze hebben dan ook recht op 
eenzelfde financieringswijze als de andere omroepvormen, 
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namelijk omroepbijdragen en reclame. Thans zijn lokale 
omroepen te afhankelijk van gemeente subsidies, terwijl de andere 
financieringsbronnen, zoals contributies, dotaties, projectsubsidies 
e.d. te incidenteel zijn en te weinig bijdragen. De continuïteit van 
lokale omroep is daarmee onvoldoende gegarandeerd. De OL ON 

pleit voor een voldoende, een gemengde en een evenwichtige 
financiering van lokale omroep. Naast de eerder genoemde 
financieringsbronnen zijn inkomsten uit reclame een additionele 
bron. Reclame bij lokale omroep zou geleidelijk moeten worden 
ingevoerd. Aanvankelijk wordt voor de organisatie van reclame 
bij lokale omroep een STER-constructie voorgestaan. Later wordt 
deze mogelijkheid verworpen als te kostbaar en te omslachtig. 

Reclame-opbrengsten dienen in de visie van de OLON twee 
doelen: a. toename van de financiële middelen van de lokale 
omroep tot een aanvaardbaar niveau en b. toename van de 
financiële onafhankelijkheid door een meer gespreide financiering. 
Lokale omroep is publieke omroep en daarom moeten reclame
inkomsten additionele inkomsten zijn en blijven. Ervaringen in 
België, Frankrijk en Zwitserland hebben al aangetoond dat 
publieke lokale omroepen via programma-vervlakking, 
schaalvergroting en netwerkvorming afglijden tot pseudo
commerciële omroepen wanneer ze te eenzijdig afhankelijk zijn 
van reclame-inkomsten. Het is voor de OL ON overigens nog maar 
de vraag of lokale commerciële omroep in Nederland rendabel 
kan zijn. 

Hoewel volgens de OLON inkomstenderving van de pers door 
invoering van reclame nooit hard is aangetoond, is men bereid 
tot een regeling waarbij lokale omroepen een deel van de 
reclame-inkomsten afdragen aan het Bedrijfsfonds voor de Pers. 
Samenwerking tussen uitgevers en lokale omroepen is in de visie 
van de OL ON denkbaar, maar alleen op vrijwillige basis aangezien 
een gedwongen samenwerking tot onwerkbare situaties zal leiden. 

Voor de uitvoering en organisatie van reclame-exploitatie 
door lokale omroepen schetst de OLON een drietal modellen 
waarbij zij (als enige van de belanghebbenden) een differentiatie 
aanbrengt tussen lokale omroepen in kleine gemeenten en lokale 
omroepen in grote gemeenten. 

Deze modellen zijn: a. lokale omroep doet alles zelf, b. lokale 
omroep werkt samen en c. lokale omroep besteedt alles uit. Het 
laatste model wordt verworpen als zijnde te kostbaar voor lokale 
omroepen. Het eerste model wordt vooral van toepassing geacht 
op lokale omroepen in kleine(re) gemeenten. Dat zijn er ongeveer 
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roo. Gezien de te verwachten relatief lage opbrengst zou met een 
minimale overhead gewerkt moet worden. Een additionele reden 
waarom dit model voor kleine(re) gemeenten van toepassing 
wordt geacht is het feit dat in deze gemeenten vaak geen lokale 
uitgever actief is. 

Het tweede model, de lokale omroep werkt samen, wordt 
voor grote(re) gemeenten van toepassing geacht. In grotere 
gemeenten is ook vaker een uitgever actief. Samenwerking zou in 
beider voordeel kunnen uitpakken en hoeft zich ook niet op 
voorhand te beperken tot de exploitatie van lokale 
omroep reclame; uitwisseling van nieuws en het verlenen van 
faciliteiten behoren eveneens tot de mogelijkheden. Er is dus geen 
principieel bezwaar tegen samenwerking met uitgevers, mits deze 
op vrijwillige basis tot stand komt en mits de redactionele 
onafhankelijkheid van de lokale omroep gewaarborgd wordt. 

In een rapport van december I989, getiteld 'Regionale 
reclame: zo zou het kunnen' stelt ook de Stichting Regionale 
Omroep, Overleg en Samenwerking (ROOS), zich op het standpunt 
dat regionale omroepreclame, waartegen geen principiële 
bezwaren bestaan, onderdeel moet zijn van een gemengde 
financiering, waarvan provinciale opcenten en omroepbijdragen 
een vast bestanddeel zijn en blijven. Exploitatie van de reclame 
zou kunnen geschieden door regionale uitgevers, die 
reclamezendtijd inkopen van bijvoorbeeld de STER. De inkomsten 
uit de regionale reclame-exploitatie dienen via de provincie terug 
te vloeien naar de regionale omroep. Inkomsten uit de exploitatie 
van landelijke reclame via het netwerk van regionale omroepen 
dienen eveneens via de rijksoverheid (gedeeltelijk) terug te vloeien 
naar de regionale omroepen via de aanvullende rijksbijdragen. 
Bestuurlijk en redactioneel moet er een strikte scheiding zijn 
tussen regionale omroepen en dagbladen. 

Het standpunt van de Nederlandse Dagbladpers (NDP) wordt 
in februari I990 uitgebracht. Daarin wordt allereerst een 
principieel bezwaar verwoord tegen invoering van reclame op 
lokale en regionale omroep. Het tast de postitie van de pers aan 
en vormt een bedreiging van de verscheidenheid van de nieuws
en informatievoorziening op lokaal en regionaal niveau. Ook wijst 
de NDP de, thans geboden, beperkte mogelijkheid tot participatie 
in de exploitatie van lokale en regionale reclame af, want het gaat 
voorbij aan de uitgeeffunctie van de pers en het verleent de pers 
geen bestuurlijke betrokkenheid bij de programmering van de 
lokale en regionale omroep. Bovendien wordt over het hoofd 



Nledia in stad en streek 

gezien dat dagbladacquisitie iets anders is dan omroepacquisitie 
en zal verder blijken dat een verdeling van de inkomsten uit 
reclame over uitgevers en omroepen moeilijk vast te stellen is. De 
NDP opteert voor een andere wijze van deelname van uitgevers 
aan de omroep in het kader van de multimediale ontwikkeling 
van het persbedrijf. Regionale dag- en nieuwsblad-uitgevers 
zouden de mogelijkheid moeten krijgen om de zenders van de 
regionale omroep commercieel te kunnen exploiteren. De 
programma's op deze zender zouden voor een vast te stellen 
aantal uren per dag kunnen worden onderbroken door 
programma's van de publieke regionale en lokale omroep. In 
geval van de lokale omroep dient deze zender als 
raamprogramrna. Regionale en lokale omroepen zouden ook een 
deel van de reclame-inkomsten ontvangen. 

De Nederlandse Kabelkrantpers (NKP) heeft geen principiële 
bezwaren tegen invoering van reclame op lokale en regionale 
omroep. Vanuit concurrentie-overwegingen zou de kabelkrant wel 
meer mogelijkheden moeten krijgen dan thans (bijv. bewegend 
beeld en eigen geluid). De kabelkrant zou op die plaatsen waar 
een rendabele exploitatie van lokale kabeltelevisie niet mogelijk is 
die functie kunnen overnemen of tot samenwerking kunnen 
komen. 

Evenals de NDP heeft ook de Vereniging de Nederlandse 
Nieuwsbladpers (NNP) zich steeds verzet tegen invoering van 
reclame bij lokale en regionale omroepen. 

In haar notitie van januari 1990 voert de NNP als 
belangrijkste argumenten voor die afw~jzing aan: aantasting van 
advertentie-inkomsten van NNP-leden, wat in een aantal gevallen 
het einde van een nieuwsblad zal betekenen, twijfel over de 
toegevoegde waarde van lokale omroep en de ongelijkheid op de 
markt omdat alle regionale omroepen en een aantal lokale 
omroepen ook nog gesubsidieerd worden door de overheid. 

Maar ook de NNP accepteert het verschijnsel reclame op 
lokale en regionale omroep als een politiek feit. Aan de invoering 
van reclame zouden echter wel een aantal voorwaarden moeten 
worden verbonden. Zo zou reclame beperkt moeten worden 
toegelaten, als additionele en niet hoofdzakelijke inkomstenbron 
voor lokale en regionale omroepen. In het geval van regionale 
omroepen zou marktsegmentatie van reclame naar edities niet 
moeten worden toegestaan; reclame dient voor het hele 
verzorgingsgebied hetzelfde te zijn. De secondeprijs dient te 
worden berekend naar bereik, waarbij bereik wordt berekend als 
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de verhouding tussen gemeente- of provinciegrootte en 
luisterdich theid. 

Verder meent de NNP dat nieuwsbladuitgevers betrokken 
moeten kunnen worden bij de exploitatie en de programmering 
van lokale en regionale omroep, bijvoorbeeld op de Vlr\jze zoals 
die eerder in het 'Boomplan' is uiteengezet. Tenslotte is de NNP 

van mening dat (kleine) nieuwsblad-uitgevers die niet (kunnen) 
participeren in lokale en/ of regionale omroep, als meest 
kwetsbare partij, op een andere wijze schadeloos gesteld moeten 
worden. 

Uiteindelijk zouden de NDP en de ROOS aan het eind van 
1990 tot een overeenkomst komen, waarbij de exploitatie van 
regionale omroepreclame per provincie in een media-exploitatie
maatschappij wordt ondergebracht, die door beide partijen wordt 
beheerd. Regionale omroepen dragen daarbij in principe 50% 
van de reclame-inkomsten af aan de deelnemende uitgever(s). Dit 
uitkeringspercentage geldt eveneens voor lokale omroepen die 
willen deelnemen. Deze constructie is door alle regionale 
omroepen, met uitzondering van Radio Rijnmond, nagevolgd. 

Eveneens eind 1990 kondigden NNP en OL ON in een 
persbericht aan tot een principe-overeenkomst te zijn gekomen 
over deelname van nieuwsbladuitgevers aan de exploitatie van 
lokale reclame. Tot een effectuering van deze principe
overeenkomst tussen NNP en OLON is het nooit gekomen. 

De r~f,eli7Zg van reclame bij" lokale en regionale omroe/J 
Op 3 mei 1990 stuurde de minister van wvc een discussienota 
naar de Tweede Kamer, getiteld 'Reclame bij lokale en regionale 
omroep'. Hiermee gaf de minister een eerste invulling aan de 
mediaparagraaf uit het Regeeraccoord. 

In de notitie wordt een aantal zaken nagestreefd, te weten: 
een goede publieke omroepvoorziening op lokaal en regionaal 
niveau door reclame op lokale en regionale omroep toe te staan 
als additionele inkomstenbron, het behoud van de pluriformiteit 
van de lokale en regionale pers, een adequate afbakening van het 
omroepaanbod op lokaal, regionaal en nationaal niveau en een 
duidelijke markering van bestuurlijke en financiële 
verantwoordelijkheden bij de rijksoverheid en de lagere 
overheden. 

Deze problematiek kan niet los worden gezien van de 
landelijke ontwikkelingen zoals de invoering van landelijke 
commerciële omroep. Deze kwestie stelt namelijk de afweging 
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tussen commerciële en publieke omroep aan de orde, een 
afweging die ook voor lokale en regionale omroep gemaakt moet 
worden. Eenzelfde relatie met de landelijke ontwikkelingen is er 
voor de kwestie van het behoud van de pluriformiteit van de 
pers. Het voorstel voor invoering van landelijke commerciële 
omroep biedt uitgevers immers de mogelijkheid zich langs die 
weg multimediaal te ontplooien, een ontwikkeling die 
consequenties kan hebben voor de wijze waarop op lokaal en 
regionaal niveau de verhouding tussen pers en omroep geregeld 
moet worden. 

Argument vóór ldeinschalige commerciële omroep is dat nu 
nog de mogelijkheid bestaat de positie van lokale en regionale 
uitgevers, de publieke omroep en commerciële omroep op 
samenhangende wijze te regelen. Zo zouden de in het 
wetsvoorstel commerciële omroep gevolgde landelijke 
ontwikkeling: afschaffing compensatie, samenwerking omroep
uitgevers en toelating van commerciële omroep, als voorbeeld 
kunnen dienen voor een regeling op lokaal en regionaal niveau. 

Argument tegen het volgen van de landelijke ontwikkeling is 
dat gezien de belangen die op het spel staan een uitgebreide 
regelgeving wel eens noodzakelijk zou kunnen zijn. Deze 
belangen betreffen niet alleen de pluriformiteit en de 
onafhankelijkheid van het lokale en regionale informatie-aanbod 
aan de burger, maar ook cross-ownership tussen uitgevers en 
ldeinschalige omroep. Bovendien zou kleinschalige commerciële 
omroep ten koste kunnen gaan van de lokale en regionale 
publieke omroep omdat zowel op de publieksmarkt als op de 
adverteerdersmarkt het draagvlak geringer is dan op nationaal 
niveau. De conclusie is dat de minister er de voorkeur aan geeft 
geen commerciële lokale/regionale omroep tot stand te brengen. 
Dat houdt in dat het bestaande systeem van publieke lokale en 
regionale omroep op hoofdlijnen gehandhaafd blijft, met als 
kenmerken: één zendmachtiging per verzorgingsgebied, toegekend 
aan een cultureel representatieve instelling; de programma's 
hebben betrekking op gemeente of provincie, en een beperking 
aan de hoeveelheid reclame en de wijze waarop die 
geprogrammeerd is, teneinde recht te doen aan het publieke 
karakter van lokale en regionale omroep. 

Op dit punt wijkt de minister overigens af van de adviezen 
van de Mediaraad, o.a. van 3 mei 1990 over 'De toekomst van de 
omroep (3) de kleinschalige omroep' en van het ~ater 
uitgebrachte) advies van het Bedrijfsfonds voor de Pers van 25 
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juni 1990. Beide instanties pleiten voor het toelaten van 
kleinschalige commerciële omroep, mede omdat bij (regionale) 
uitgevers belangstelling bestaat (Mediaraad) en omdat de pers 
langs die weg compensatie kan vinden voor verschuivingen in de 
reclamebestedingen van pers naar omroep (Bedrijfsfonds). 

Ten aanzien van de positie van de pers is een politieke 
garantie gegeven. De minister merkt daarbij op dat die niet 
gebaseerd is op de bedrijfseconomische positie en het 
aanpassingsvermogen aan veranderende marktomstandigheden, 
maar op overwegingen dat de pluriformiteit van de pers in stand 
moet blijven. De wijze waarop aan die garantie uitvoering moet 
worden gegeven varieert van a. een zekere compensatie, b. 
exploitatie van reclame door uitgevers tot c. deelname van 
uitgevers aan omroep(reclame)activiteiten. De minister bespeurt 
daarbij een kentering van schadecompensatie in de richting van 
participatie. Wat de minister voor ogen staan zijn vormen van 
samenwerking tussen omroep en uitgevers op lokaal en regionaal 
niveau. Die samenwerking kan inhouden: (mede)exploitatie van 
reclame, het aanleveren van programma's door uitgevers, het 
verzorgen van een deel van de nieuwsvoorziening door uitgevers 
en het gezamenlijk uitbrengen van een blad. Het publieke 
karakter van de lokale/regionale omroep dient wel behouden te 
blijven. Het verbod op winst aan derden en regels voor reclame 
en sluikreclame moeten daar voor zorgen. De 
verantwoordelijkheid voor uitzendingen blijft te allen tijde bij de 
omroep en eventuele winsten dienen bestemd te worden voor de 
verzorging van programma's. Op die vvijze wordt het publieke 
non-commerciële karakter van de lokale en regionale omroep in 
stand gehouden. 

In de notitie wordt gesteld dat uit het bovenstaande blijkt dat 
er meerdere mogelijkheden zijn om de positie van de pers veilig 
te stellen. De keuzes kunnen bovendien per regio verschillen, 
afhankelijk van de marktverhoudingen en maatschappelijke en 
politieke voorkeuren. Dit wijst erop dat landelijk geen uniforme 
(wettelijke) regeling moet worden getroffen voor de positie van 
persorganen op lokaal en regionaal niveau. Het lijkt de minister 
beter een bestuurlijk instrumentarium te ontwikkelen waardoor 
lokale en regionale omroep en pers 'uitgenodigd' worden met 
elkaar tot overeenstemming te komen. Een landelijke 
'modelovereenkomst' zal niet worden opgelegd. 

Het bestuurlijke instrumentarium dat de minister beoogt, 
loopt via de lagere overheden. Deze wordt een bemiddelende rol 
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toebedacht. Het argument dat gebruikt wordt is dat deze 
overheden nu ook al via representativiteitsverklaring en 
financiering bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen. Waarom 
wordt dan niet de volledige bestuurlijke (en financiële) 
verantwoordelijkheid bij deze overheden gelegd? Temeer omdat 
zo de afstemming van behoeften, kosten en baten op het eigen 
niveau mogelijk wordt. Er zal dan wel een aantal uitgangspunten 
op nationaal niveau vastgelegd moeten worden zoals regelgeving 
betreffende programmavoorschriften, reclame en sponsoring. Een 
consequentie van deze decentralisatie-gedachte is dat ook het 
verlenen van zendtijdvergunningen en van zendtijd wordt 
overgelaten aan lagere overheden. Een andere consequentie is dat 
ook de verantwoordelijkheid voor de financiering naar lagere 
overheden wordt overgebracht. Landelijke omroepmiddelen 
zullen niet meer voor niet-landelijke omroep beschikbaar zijn. De 
mogelijkheden waarover men kan beschiH.en zijn reclame als 
additionele bron van inkomsten, een gemeentelijke opslag op de 
omroepbijdrage (provinciaal bestaat die al) en subsidiëring uit 
algemene middelen (gemeentefonds en provinciefonds). De 
voorkeur van de minister gaat uit naar de laatste mogelijkheid. 

Tenslotte wordt in de notitie de verhouding tussen landelijke 
en niet-landelijke omroep en de verhouding tussen lokale en 
regionale omroep behandeld. De minister wil ook 
programmatisch de verhoudingen duidelijk hebben en overweegt 
een minimumpercentage 'eigen produktie' voor regionale en 
lokale omroep, evenals het stellen van beperkingen aan of een 
verbod van zogeheten 'raamprogramma's'. Het aanbod van niet
landelijke omroepen dient immers complementair te zijn aan dat 
van de landelijke omroep. Koppeling van regionale omroepen tot 
een landelijk netwerk wordt niet toegestaan, evenmin als 
koppeling van lokale omroepen boven het niveau van het 
verzorgingsgebied of editie van de regionale omroep. 

Tegenover de stelling van de Mediaraad dat Nederland te 
klein is voor drie omroeplagen stelt de minister dat de 
consequentie van die gedachte niet kan zijn dat een van beide 
lagen zou moeten verdwijnen. Beter is het de ontwikkelingen af te 
wachten en niet bij voorbaat de versmelting van lokale en 
regionale omroep als uitgangspunt te nemen. 

De notitie besluit met de opmerking dat de gekozen 
benadering voor invoering van reclame bij lokale en regionale 
omroep leidt 'naar een tamelijk vrije situatie op lokaal en 
regionaal niveau'. 
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Op die manier wordt het mogelijk gemaakt dat de betrokken 
partijen gaandeweg ervaring opdoen en hun overeenkomsten in 
het licht van die ervaring bijstellen. 

De kritiek van de Mediaraad zet met name aan op deze 
liberale situatie op lokaal en regionaal niveau. Het probleem is 
een samenwerkingsmodel te ontwikkelen waarin financiering van 
kleinschalige omroep (mede) uit reclame-inkomsten kan 
geschieden, terwijl tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de 
positie van een pluriforme pers. In tegenstelling tot de minister is 
de Raad van mening dat de ontwikkeling van zo'n model niet 
afgewacht moet worden, maar dat voor één model gekozen moet 
worden, waarbij de nadere uitwerking aan partijen kan worden 
overgelaten. 

De Raad onderscheid een theoretische 'range' van tien 
modellen met als uitersten de bestaande situatie (vóór invoering 
van reclame), waarin publieke kleinschalige omroep alleen uit 
publieke middelen wordt gefinancierd, geen reclame heeft en zelf 
de zendmachtiging bezit, en de situatie waarin er alleen omroep 
door uitgevers bestaat, waarbij de financiering geschiedt uit 
reclame en de zendmachtiging in handen is van de uitgevers; de 
zuiver publieke omroep en de zuiver commerciële omroep. 
Binnen die theoretische range van samenwerkingsmodellen 
voldoen er drie naar de mening van de Raad aan de 
geformuleerde uitgangspunten, in casu een gevarieerde 
informatievoorziening die betrekking heeft op de regio of de 
lokale gemeenschap en die bestaat uit meerdere en gescheiden 
mediavormen. Deze modellen zijn: het compensatiemodel, het 
samenwerkingsmodel en de variant waarin de uitgevers de 
reclame (van de omroep) exploiteren en de opbrengsten delen 
met de publieke omroep. In het compensatiemodel is er 
uitsluitend publieke omroep met reclame en publieke middelen, 
die zelf de reclame-exploitatie doet en een deel van de inkomsten 
afdraagt aan uitgevers. In het samenwerkingsmodel is er eveneens 
publieke omroep met reclame, maar deze wordt gezamenlijk met 
uitgevers geëxploiteerd en de opbrengsten worden gedeeld. In het 
derde model is er publieke omroep met reclame die door de 
uitgevers wordt geëxploiteerd en waarbij de uitgevers een deel 
van de opbrengst afstaan. Het samenwerkingsmodel heeft de 
voorkeur van de Raad, maar men sluit niet uit dat bijvoorbeeld 
bij geschillen, na arbitrage het derde model van toepassing kan 
worden verklaard. 
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Op 29 mei I990 vond een mondeling overleg plaats van de 
minister met de vaste kamercommissie voor welzijn en cultuur 
over de notitie. Bijval ondervond de minister ten aanzien van de 
invoering van reclame voor lokale en regionale omroep en voor 
de instandhouding van het publieke karakter van lokale en 
regionale omroep. De commissie was evenwel unaniem van 
mening dat de decentralisatie van het verlenen van 
zendmachtigingen en zendtijd niet strookte met het principe van 
de 'overheid op afstand'. 

Tevens wenste men vaart te zetten achter de invoering van 
reclame. In plaats van het traject van een afzonderlijk 
wetsvoorstel te volgen, werd bij de behandeling van het 
wetsvoorstel inzake uitbreiding van de sTER-zendtijd op 5 juli 
I990 het amendement -Van Nieuwenhoven bijna kamerbreed 
aangenomen. Op grond daarvan (art. 43a tlm d Mediawet) kan 
aan een lokale of regionale omroep instelling door het 
Commissariaat voor de Media toestemming gegeven worden voor 
het verzorgen van reclameboodschappen, mits een overeenkomst 
is gesloten met de daarvoor in aanmerking komende uitgever(s) 
van lokale C.q. regionale dag- en nieuwsbladen over de hoogte en 
de verdeling van de uitkering van reclame-inkomsten. Uit een 
advies van de gemeenten c.q. provincie moet blijken welke 
uitgevers van lokale, c.q. regionale dagbladen en nieuwsbladen 
voor het sluiten van een overeenkomst in aanmerking komen. 
Deze regeling vervalt op I januari 1994. Nadere regels, over de 
gevallen waarin geen overeenkomst behoeft te worden overlegd, 
een verzoek wordt geweigerd, etc. kunnen worden gesteld bij 
algemene maatregel van bestuur (VVet van 13 december I990, 
houdende wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband 
met de verruiming van het reclameregime en andere wijzigingen. 
Staatsblad 24 januari I99I, nr. 17). Bij de behandeling in mei I99I 
van het voorstel van wet, houdende wijziging van bepalingen van 
de Mediawet met het oog op de invoering van landelijke 
commerciële omroep (TK 89/90 21 554, ms. 1-2) is opnieuw een 
amendement aangenomen. Dit amendement geeft in artikel 43b. 
lid 3, onder c van de Mediawet, het Commissariaat voor de 
Media de bevoegdheid om in geval van een kennelijk onredelijke 
opstelling van uitgeverszijde zelfstandig de hoogte en de verdeling 
van de uitkering van reclame-inkomsten aan de uitgevers te 
bepalen. Dit amendement was ingegeven door de vrees dat 
uitgevers feitelijk een veto-recht zouden kunnen uitoefenen op het 
totstandkomen van een overeenkomst en daarmee op de 
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mogelijkheid voor een lokale omroep om reclame als additionele 
financieringsbron te kunnen aanwenden. 

De algemene maatregel van bestuur, waarin nadere regels 
gesteld worden, bevat in de artikelen 25 a t/m d een aantal 
nadere bepalingen. Hierin wordt geregeld dat aanvragen voor het 
uitzenden van reclameboodschappen vergezeld dienen te gaan 
van een advies van de gemeente c.q. provincie, waarin de lokale 
C.q. regionale uitgever(s) worden aangewezen, van een 
overeenkomst met die uitgever(s) over de hoogte en de verdeling 
van de uitkering van reclame-inkomsten, van een verklaring dat 
de aanvraagster rechtstreeks of via een belangenorganisatie is 
aangesloten bij de Stichting Reclame Code, en van een 
omschrijving van de organisatorische en juridische structuur van 
de bij de verzorging en exploitatie van reclameboodschappen 
betrokken organen, onderneming(en) en instelling(en) (art. 2sa.). 

Artikel 2Sb regelt de gevallen waarin geen overeenkomst 
behoeft te worden overlegd. Dit is het geval wanneer de partijen 
zulks niet nodig hebben geacht of wanneer uit het advies van de 
gemeente c.q. provincie blijkt dat in het desbetreffende gebied 
geen uitgevers van persorganen voor het sluiten van een 
overeenkomst in aanmerking komen. Artikel 2SC bepaalt dat de 
overeenkomst een bepaling dient te bevatten dat de gesloten 
overeenkomst uiterlijk geldt tot I januari 1994 en eindigt zonder 
schadevergoeding, indien de omroepinstelling geen zendtijd meer 
heeft. 

In de Nota van toelichting wordt op een aantal bepalingen 
nader ingegaan. De belangrijkste bepalingen gaan over het advies 
van de gemeente, over de vraag wie als uitgever(s) van 
persorganen in aanmerking komen, over de overeenkomst en 
over de grondslag van de uitkering. 

Over het advies van de gemeente wordt opgemerkt dat het 
door het Commissariaat voor de Media gevolgd wordt, tenzij 
zwaarwegende argumenten zich daartegen verzetten, zoals dat 
ook bij een representativiteitsverklaring geschiedt. Het advies 
heeft betrekking op uitgevers van regionale en lokale persorganen. 
Uitgevers van landelijke persorganen, van kabelkranten en van 
gratis huis-aan-huisbladen komen niet in aanmerking. Uit de 
toelichting blijkt verder dat in het geval van uitgevers van lokale 
en regionale persorganen, het lokale of regionale karakter kan 
blijken uit het feit dat het betreffende persorgaan een bepaalde 
hoeveelheid ruimte wijdt aan informatie die betrekking heeft op 
de desbetreffende gemeente of provincie. Het ligt eveneens voor 
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de hand om alleen die uitgevers in aanmerking te laten komen, 
die op de lokale of regionale informatiemarkt een bepaalde 
marktpositie hebben. In dit verband lijkt het redelijk dat 
gemeenten en provincies bij hun advisering een dekking van 
tenminste 5% als ondergrens hanteren voor uitgevers die in 
aanmerking komen om een overeenkomst te sluiten met de 
lokalelregionale omroep in het desbetreffende gebied. In principe 
zullen lokale uitgevers een overeenkomst sluiten met een lokale 
omroep en een regionale uitgever met een regionale omroep. 
Regionale persorganen kunnen (op grond van de gestelde criteria) 
in een of meerdere gemeenten functioneren als lokaal persorgaan. 
Regionale persorganen kunnen dus in voorkomende gevallen een 
overeenkomst sluiten met een regionale omroep en met één (of 
meer) lokale omroep(en). 

Een aanvraag voor reclamezendtijd is door de wetgever 
gekoppeld aan een overeenstemming, vastgelegd in een 
overeenkomst, met lokale en regionale uitgevers, ter bevordering 
van een pluriforme en sterke lokale en regionale 
informatievoorziening. Uit de overeenkomst kan blijken dat de 
reclame door de omroepinstelling, door de uitgevers of door 
derden - al dan niet gezamenlijk - wordt geëxploiteerd. De 
overeenkomst kan tevens betrekking hebben op het wel of niet 
uitkeren van een bedrag aan uitgevers, op het exploiteren van 
reclameboodschappen (acquisitie en productie) en op toegestane 
nevenactiviteiten. De overeenkomst houdt geen toestemming in 
voor het verrichten van (commerciële) nevenactiviteiten of voor 
het (via omzeilingsconstructies) dienstbaar zijn aan het maken van 
winst door derden. Ten aanzien van met name het laatste punt is 
door het Bedrijfsfonds voor de Pers opgemerkt dat door deze 
bepaling, gelet op de ondernemingsgewijze exploitatie van 
persorganen, de geboden mogelijkheid tot participatie voor 
persorganen nauwelijks uitvoerbaar wordt. 

Een eventuele uitkering aan uitgevers heeft, aldus de Nota 
van toelichting, als grondslag een versterking van het lokale of 
regionale pluriforme media-aanbod dan wel, indien de exploitatie 
van bepaalde activiteiten geheel of gedeeltelijk aan uitgevers is 
uitbesteed, een beloning voor het nemen van een bepaald 
ondernemersrisico. Schadeloosstelling is niet het uitgangspunt van 
de regeling. 

Nadat deze regeling uiteindelijk op 9 september I99I van 
kracht was geworden werd op 27 september de eerste vergunning 
afgegeven door het Commissariaat voor de Media aan de 
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Stichting Lokale Radio en Televisie Rotterdam. Deze lokale 
omroep heeft een overeenkomst met het Rotterdams Dagblad. 

De reclameregeling toegepast 
Vrij snel na het van kracht worden van de regeling deden zich 
geschillen voor tussen lokale omroep en uitgevers over de 
interpretatie van de reclameregeling. Deze geschillen betroffen 
het door de gemeente uitgebrachte advies en de (onredelijke) 
opstelling van de uitgevers. 

In het eerste geval was door het Commissariaat voor de 
Media een aantal vergunningen afgegeven waarbij het advies van 
de gemeente dat er geen lokale uitgever was, werd gevolgd. De 
uitgevers gingen tegen deze beslissing in beroep bij de Raad van 
State. In dit geval speelde een door de VNG afgegeven advies aan 
gemeenten over de toetsing van het criterium 'een bepaalde 
hoeveelheid ruimte' een belangrijke rol. 

In een tweetal brieven (I3 november I990 en 20 augustus 
I99I) is door de VNG advies uitgebracht aan gemeenten over de 
wijze waarop een gemeentelijk advies over de vraag met welke 
uitgevers de lokale omroep een overeenkomst dient te sluiten tot 
stand moet komen en aan welke eisen het moet voldoen. De VNG 

stelt dat bij een dergelijke procedure de gemeente zich 
rekenschap dient te geven van haar rol op het lokale 
mediaterrein. De lokale overheid heeft op dit terrein tot taak 
voorwaarden te scheppen voor (het instandhouden van) een zo 
pluriform mogelijke informatievoorziening binnf:11 de gcmeente. 
Daarbij moet zij rekening houden met de uitdrukkelijke wens van 
de wetgever dat, daar waar dat redelijk is, lokale uitgevers 
moeten kunnen participeren in de reclame-activiteiten van lokale 
omroepen. 

De wetgever draagt twee criteria aan: het dekkingspercentage 
van 5% als ondergrens en de 'bepaalde hoeveelheid ruimte'. Het 
criterium van het dekkingspercentage wordt door de VNG 

overgenomen. Ten aanzien van het tweede criterium wordt 
opgemerkt dat voor een pluriforme nieuwsvoorziening op lokaal 
niveau 'een dag- of nieuwsblad slechts van belang is wanneer dat 
blad in voldoende mate en structureel informatie bevat die 
betrekking heeft op uw gemeente.' Als criterium bij de 
beoordeling of een blad in de berichtgeving zich voldoende richt 
op informatie uit de lokale gemeenschap, kan gelden dat het blad 
gemiddeld tenminste een halve pagina nieuws, analyse, 
commentaar en achtergrondinformatie over een gevarieerd deel 
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van de maatschappelijke actualiteit met betrekking tot de 
gemeente dient te bevatten. Foto's en illustraties kunnen daarbij 
meegerekend worden, advertenties niet. Advertenties kunnen in 
geval van twijfel als ondersteunend criterium worden gehanteerd 
door te kijken naar de geografische herkomst van de advertenties. 
Advertenties vanuit de eigen genleente vormen een indicatie van 
het belang dat de gen'leenschap hecht aan het blad als lokaal 
communicatiemedium. 

Tenslotte wordt opgemerkt dat het 'halve pagina-criterium' 
niet al te rigide dient te worden gehanteerd, aangezien de 
behoefte aan lokale berichtgeving - afhankelijk van de grootte 
van de gemeente - groter dan wel ldeiner kan z~jn dan waarin 
met een halve pagina wordt voorzien. 

Het beroep bij de Raad van State handelde separaat over 
een achttal identieke gevallen (Zijpe, Someren, Geldrop, 
Heumen, Boxmeer, Heino, Anna-Palowna, Albrandswaard) 
waarin door het Commissariaat het advies van de gemeente was 
overgenomen en waarin vergunningen voor reclame aan lokale 
omroepen waren verstrekt, zonder dat een overeenkomst met 
uitgevers was gesloten. Het Commissariaat beroept zich op de 
bepaling uit de algemene maatregel van bestuur waarin is 
opgenomen dat het Commissariaat het advies van de gemeente 
volgt, tenzij zwaarwegende argumenten zich daartegen verzetten. 
Bovendien constateerde het Commissariaat dat de gemiddeld 
een/achtste pagina per dag die door de gemeente was vastgesteld 
ver af lag van de door het Commissariaat 'in beginsel 
gehanteerde halve pagina'. Tegen het argument van de uitgever 
dat het dekkingspercentage (van 50%) impliciet aangeeft dat de 
inwoners vinden dat op adequate vvijze aandacht wordt besteed 
aan de lokale berichtgeving stelde het Commissariaat dat het 
dekkingspercentage alleen geen doorslaggevende betekenis kan 
hebben bij deze besluitvorming. Het is immers goed denkbaar dat 
- in dit geval- inwoners van Someren zijn geabonneerd op het 
Helmonds Dagblad omdat ze gericht zijn dan wel economisch 
gebonden zijn aan Helmond en daardoor juist meer regionaal 
georiënteerd zijn. 

In het beroep bij de Raad van State is door uitgevers 
nogmaals beargumenteerd dat het hanteren van het halve pagina
criterium in strijd moet worden geacht met artikel 7, eerste lid 
van de Grondwet en artikel 10, eerste lid, van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden. De Raad van State volgt daarin de 
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uitgevers niet. Het onderhavige criterium is in beginsel 
kwantitatief van aard. Van een beoordeling vooraf van de 
redactionele inhoud noch van inmenging in het redactionele 
beleid is sprake. De uitgever behoudt de vrijheid om al of niet 
aandacht te besteden aan de gemeente. Het criterium van de 
halve pagina komt de Raad van State niet onredelijk of te 
absoluut voor. Het beroep tegen het besluit van het 
Commissariaat voor de Media werd op Ir mei 1992 verworpen. 

In het tweede geval, de redelijkheidstoets, gaat het om twee 
geschillen, een van een lokale omroep met een uitgever en een 
van een regionale omroep met meerdere uitgevers, waarbij het 
Commissariaat voor de Media met toepassing van artikel 43 b, lid 
3 c van de Mediawet verzocht werd over te gaan tot een toetsing. 

De betreffende lokale omroep, De Stadsomroep in 
Amersfoort, beschouwde de eis van de uitgever (Amersfoortse 
Courant) van 50% uitkering van de nettowinst uit de exploitatie 
van reclameboodschappen als een onredelijke eis. De uitgever 
stelde zich op het standpunt dat de reclame in een 
gemeenschappelijk op te richten BV zou moeten worden 
geëxploiteerd, waarbij de acquisitie door de uitgever wordt 
verricht. Bovendien v.rilde de uitgever onder eigen journalistieke 
verantwoordelijkheid een zogenaamd 'deslgournaal' via lokale 
televisie presenteren. De lokale omroep geeft er de voorkeur aan 
de reclame-exploitatie in eigen beheer te verrichten en vindt een 
afdrachtpercentage van 50% alleen bespreekbaar indien van de 
zijde van de lokale omroep programmakosten zouden kunnen 
worden ingebracht. 

Naar aanleiding van deze kwestie merkt het Commissariaat 
allereerst op dat in ieder geval van onredelijke eisen sprake is, 
wanneer het zaken in de overeenkomst betreft die in strijd zijn 
met de bepalingen van de .Mediawet. In de ontwerp
overeenkomst tussen partijen wordt bijvoorbeeld bepaald dat de 
reclame-exploitatiemaatschappij niet nieuw zal worden opgericht 
indien op korte termijn op regionaal niveau een soortgelijke 
maatschappij wordt opgericht tussen de regionale omroep en de 
uitgevers van regionale dag-/nieuwsbladen, waarin de reclame
exploitatie ten behoeve van de lokale omroep kan worden 
betrokken. Het Commissariaat zou met een dergelijke constructie 
niet instemmen. Deelname van een lokale omroep in een 
instelling die werkzaamheden ten behoeve van andere 
omroepinstellingen of van derden verricht, is een vorm van 
nevenactiviteit waarvoor geen toestemming kan worden gegeven. 
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Een ander punt uit de ontwerp-overeenkomst dat in strijd 
wordt geacht met de Mediawet is de bepaling dat de 
expoitatiemaatschappij al die commerciële activiteiten van de 
omroep uitvoert, die te maken hebben met de adverteerdersmarkt 
in de ruimste zin, inclusief sponsoring. Het Commissariaat wijst 
er in dit verband op dat sponsoring weliswaar binnen het 
samenwerkingsverband kan worden gebracht, maar dat uit die 
inkomsten geen winstuitkering aan de uitgever mogen worden 
gedaan. Winstafdrachten mogen alleen plaatsvinden ten laste van 
de door het verzorgen van reclameboodschappen te verkrijgen 
winsten. Anders zou de omroep dienstbaar zijn aan het maken 
van winst door derden. 

Ten aanzien van de al of niet gemeenschappelijke reclame
exploitatie en de winstuitkering merkt het Commissariaat het 
volgende op. Onder verwijzing naar de bedoelingen van de 
wetgever is het Commissariaat van oordeel dat de lokale omroep 
in het kader van haar - om begrijpelijke redenen - streven naar 
winstmaximalisatie dient te beslissen over de wijze waarop, naar 
haar oordeel, die winstmaximalisatie op de beste wijze kan 
worden gerealiseerd. De lokale omroep wil de exploitatie in eigen 
beheer doen. Op basis van bestudering van de wijze waarop in 
de ontwerp-overeenkomst de afdracht wordt berekend (waarop 
we hier niet in detail ingaan) concludeert het Commissariaat dat 
de eis, dat de exploitatie van de reclame door een exploitatie
maatschappij dient te geschieden, waarbij de acquisitie door de 
uitgever gebeurt, onredelijk is. Er is dus geen overeenkomst tot 
stand gekomen omdat de uitgever kennelijk onredelijke eisen aan 
de totstandkoming heeft gesteld. Nu er geen overeenkomst is, kan 
de lokale omroep de reclame-exploitatie in eigen beheer doen. De 
uitgever draagt dus geen risico's. Met betrekking tot de hoogte 
van de uitkering aan de uitgever stelt het Commissariaat in haar 
besluit van 3 maart 1992 : 

'Voorts nemen wij in aanmerking dat het behoud van een 
pluriforme pers bij invoering van reclame gewaarborgd dient 
te blijven in die zin, dat uitgevers van een in de toelichting 
bij eerdergenoemd Besluit van 9 juli 1991 genoemde 
categorie persorganen mogelijkheden worden geboden om 
zich multimediaal te ontwikkelen en daarbij een bijdrage te 
leveren aan de lokale en regionale informatievoorziening. Zo 
zou worden voorkomen dat hun positie door de invoering 
van reclame bij lokale en regionale omroep wordt verzwakt. 
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Dit laatste is uiteraard ook van toepassing indien er geen 
sprake is van een gemeenschappelijke reclame-exploitatie, 
waarbij er overigens wel op gewezen wordt dat 
schadeloosstelling, aldus de toelichting op het Besluit van 9 
juli I99I, niet het uitgangspunt is van de regeling. Met 
inachtneming hiervan vinden wij een uitkeringspercentage 
van I5 redelijk en billijk.' 

Het geschil tussen de regionale omroep en uitgevers betreft Radio 
Rijnmond en het Rotterdams Dagblad. Radio Rijnmond wenst 
de reclame-exploitatie in eigen beheer te doen terwijl het 
Rotterdams Dagblad, conform de overeenkomst tussen NDP en 
ROOS, de exploitatie van reclame wenst onder te brengen in een 
vOF-constructie waarin de reclame-exploitatie voor een aantal 
omroepinstellingen (o.a. de Stichting Lokale Radio en Televisie 
Rotterdam) is ondergebracht. Bovendien stellen de uitgevers voor 
de nettowinst te verdelen op basis van 50/50 terwijl Radio 
Rijnmond een afdrachtpercentage van 25% voorstaat. 

Allereerst wijst het Commissariaat, in afwijking van het 
advies van de Provincie, ook De Dordtenaar aan als uitgever 
waarmee Radio Rijnmond een overeenkomst dient aan te gaan. 
Dit gebeurt op verzoek van de Nederlandse Dagbladunie BV die 
niet accoord ging met het advies van de Provincie. Het 
Commissariaat constateert dat deze krant een dekkingspercentage 
van 5,6% in het verzorgingsgebied van Radio Rijnmond heeft en 
in voldoende mate aandacht besteedt aan regionaal nieuws. 
Aangezien De Dordtenaar zich volledig schaart achter het 
standpunt van het Rotterdams Dagblad blijft het geschil echter 
aanwezIg. 

Het Commissariaat wijst er allereerst op dat de VOF
constructie, waarin ook andere omroepen participeren, in strijd is 
met de Mediawet omdat er in dit geval (analoog aan Amersfoort) 
sprake zou zijn van een nevenactiviteit. Tegen het verweer van 
de uitgevers dat zij hechten aan een gezamenlijke exploitatie 
volgens het Roos/NDP-model omdat op die wijze actief kan 
worden geparticipeerd in een nieuwe multimediale ontwikkeling 
stelt het Commissariaat dat de wetgever niet heeft bepaald dat er 
een gezamenlijke exploitatie op lokaal en regionaal niveau dient 
plaats te vinden. Er moet overeenstemming bestaan tussen 
uitgever en omroep (over de hoogte en de verdeling van de 
uitkering). Zo wordt voorkomen dat hun positie door invoering 
van reclame wordt verzwakt. 
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'In die zin kan worden gesproken van actieve participatie 
door uitgevers. Er moet immers overeenstemming bestaan 
over de aanvraag. De wetgever heeft echter niet bepaald, dat 
er een gezamenlijke exploitatie op lokaal en regionaal niveau 
dient plaats te vinden. Uitdrukkelijk wordt de mogelijld1eid 
onderkend, dat de overeenkomst slechts betrekking heeft op 
het wel of niet uitkeren van een bedrag aan uitgevers.' 

In haar besluit van I3 mei I992 deelt het Commissariaat mee dat 
zij van mening is dat de eis van de uitgevers, dat de exploitatie 
van reclame volgens het zgn. Roos/NDP-model dient te 
geschieden, met een Vennootschap onder Firma als juridische 
structuur, onredelijk is, nu Radio Rijnmond de voorkeur geeft 
aan een exploitatie in eigen beheer. Daarbij wordt wel gewezen 
op de specifieke mediasituatie in Rotterdam. De hoogte van de 
uitkering aan uitgevers wordt vastgesteld op 25% van de netto
.winst. Deze zal door de uitgevers worden verdeeld op basis van 
oplagecijfers. 

Tegen de uitspraken inzake De Stadsomroep in Amersfoort 
en Radio Rijnmond zijn de betreffende uitgevers in beroep 
gegaan bij de Raad van State. 

Recentelijk zijn weer uitspraken gedaan door het 
Commissariaat in een aantal arbitragezaken. Zo kunnen de lokale 
omroepen in Enschede en Enkhuizen van start gaan met reclame 
zonder dat er een overeenkomst is met de uitgevers. Voor 
Enschede is het uitkeringspercentage vastgesteld op I5% van de 
netto-inkomsten. De lokale omroep in Enldmizen moet IO% 
afdragen over de eerste f 50.000,- en 20% over het meerdere. In 
twee andere gevallen, Roosendaal en Utrecht, werden de lokale 
omroepen terugverwezen naar de onderhandelingstafel omdat het 
Commissariaat niet vond dat van een onredelijke opstelling 
sprake was. 

De l'eclameregeling gepasseerd 
Op IS april 1992 verraste de minister van wvc met name de 
lokale omroepen in Nederland met de consequenties die zij 
overweegt te trekken uit de rapportage van de commissie-Donner 
(Verdeel'de' frequenties, verander'de' omroep, februari 1992) over 
de Europeesrechtelijke problematiek voor toewijzing van 
etherfrequenties. In het betreffende rapport wordt gesteld dat 
commerciële etheromroep in Nederland zowel feitelijk als 
juridisch onafwendbaar is. Dat brengt met zich mee dat de 
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overheid een rechtvaardiging en motivering moet kunnen geven 
van het beslag dat de publieke omroep legt op de beschikbare 
etherfrequenties voor televisie en radio. Zowel voor televisie als 
voor radio geldt dat eveneens het beslag op de uitzendmiddelen 
voor de regionale en lokale omroep moet worden gerechtvaardigd 
en bepaald. Voor lokale en regionale omroep betekent dit volgens 
de minister dat het in de Mediawet opgenomen verbod van 
regionale commerciële omroep (radio en televisie) moet worden 
heroverwogen. Het valt moeilijk te rechtvaardigen dat er wel 
omroepfrequenties voor nog niet bestaande regionale (en lokale) 
publieke omroepactiviteiten zouden worden gereserveerd, terwijl 
zonder overtuigende argumentatie binnenlandse regionale (en 
lokale) commerciële omroep wordt verboden. 

In de nadere uitwerking van deze constatering vindt de 
minister het gerechtvaardigd een zelfstandig zendernet voor de 
regionale radio te handhaven. Voor de landelijke overheid is ten 
aanzien van de lokale radio de afweging over de publieke functie 
en of een rechtvaardiging te geven is voor het reserveren van 
frequenties echter veel moeilijker te maken. Deze afweging zal 
daarom in de eerste plaats de lokale gemeenschap dienen te 
maken. Derhalve zou in de wet een optioneel systeem op lokaal 
niveau kunnen worden opgenomen, waarbij zo mogel~jk voor elke 
gemeente in principe één frequentie wordt gereserveerd. In het 
verlengde van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de 
inrichting en financiering van lokale omroep kan dan in de 
gemeente zelf overwogen worden of deze frequentie voor 
publieke dan wel commerciële doeleinden wordt ingezet. 

Op deze ommezwaai van de minister is inmiddels behalve 
door de OLON, die het einde van de publieke lokale omroep 
voorziet, ook gereageerd door de VNG. 

In een brief van I6 juni I992 zet de VNG haar opvattingen 
over de financiering van lokale omroep nogmaals uiteen. 

De VNG is voorstander van een sterke publieke lokale 
omroep. Uit de financiële ondersteuning die veel gemeenten de 
afgelopen jaren hebben geleverd kan het belang afgeleid worden 
dat gemeentebesturen hechten aan een onafhankelijke publieke 
omroep in de gemeente. Commerciële omroep wordt door de 
VNG niet afgewezen, maar dan moet wel eerst de financiële positie 
van de publieke lokale omroep afdoende versterkt worden, 
voordat commerciële omroep op lokaal niveau kan worden 
toegelaten. Ten aanzien van de beslissende rol van de gemeente 
in de optiek van de minister merkt de VNG op dat deze zich niet 



J\1edia in stad en streek 

met het adagium in het mediabeleid: 'de overheid op afstand' 
verhoudt. 

Aan de bestaande ongelijkheid in financiering tussen lokale, 
regionale en landelijke omroep moet naar de mening van de VNG 

dan ook eerst een eind gemaakt worden, voordat commerciële 
omroep op lokaal niveau wordt toegestaan. Dat kan gebeuren 
door de gemeentelijke overheid de bevoegdheid te geven om 
wanneer de lokale omroep daartoe een verzoek heeft ingediend, 
een opslag op de landelijk geheven omroepbijdrage te heffen. Een 
dergelijk systeem van heffing zou betrekkelijk eenvoudig, en 
daarmee goedkoop, gerealiseerd kunnen worden. 

Tijdens het overleg met de Vaste Commissie voor welzijn en 
cultuur in juli 1992 werd van verschillende zijden gevraagd naar 
beschermende bepalingen voor de publieke lokale omroep, zoals 
een voorkeursrecht. Met name werd de minister gevraagd uit te 
leggen op welke rechtsgrond de beslissing was gebaseerd voor 
regionale omroepen wel en voor lokale omroepen geen 
frequenties te reserveren. 

De minister zegde toe in een nota over regionale en lokale 
omroep op deze materie terug te komen. De nota werd in 
oktober 1992 venvacht en moet begin 1993 nog steeds 
verschijnen. 

Na twintig jaar lijkt reclame op lokale en regionale omroep 
weliswaar geregeld, maar thans is de vraag 'voor hoe lang?'. 

2.5. Aandachtspunten voor het onderzoek 

De algemene onderzoeksvraag uit de probleemstelling is die naar 
de jèitelijke en de verwachte ontwikkelingen met betrekking tot de 
invoering van reclame op lokale en regionale omroep. 

De vraag naar de verwachte ontwikkelingen is bij de 
gesprekken met betrokkenen in de 12 gemeenten en met 
vertegenwoordigers van belangenorganisaties opzettelijk niet 
nader gespecificeerd, teneinde een zo breed mogelijk scala aan 
reacties te verzamelen.Veelal kregen de respondenten de vraag 
voorgelegd 'Hoe denkt U dat de situatie er over 5 tot IQ jaar uit 
zal zien?' De beantwoording van deze vraag vindt plaats in de 
hoofdstukken 3 en 4. 

De aandachtspunten voor het onderzoek naar de feitelijke 
ontwikkelingen kunnen uiteengelegd worden in algemene en 
specifieke aandachtspunten. 
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Algemene aandachtspunten zijn ontleend aan de feitelijke 
ontwikkeling van de verschillende media in de voorafgaande 
periode, bijvoorbeeld concentratie en fusie bij de regionale pers, 
de opkomst van voormalige piraten binnen de lokale omroep, en 
aan de argumenten en overwegingen die in de beleidsdiscussies 
over de financiering van lokale en regionale media van 
verschillende zijden naar voren zijn gebracht. 

Algemene aandachtspunten 
De volgende algemene aandachtspunten worden in dit onderzoek 
gehanteerd: 

- lokale publieke versus lokale commerciële omroep; 
opvattingen van uitgevers en lokale omroepen; de rol van ex
piraten; 
- de verhouding lokale en regionale omroep; samenwerking 
of concurrentie; edities van regionale omroepen en lokale 
agglomeratie-omroep; 
- centrale en decentrale verantwoordelijkheid voor lokale en 
regionale media; het aandeel van gemeenten in de 
financiering van lokale omroepen; 
- de financiering van lokale omroep, feitelijke 
financieringsbronnen, reclame als voornaamste of additionele 
bron van inkomsten; 
- (voor zover mogelijk) reclame-omzet, inkomstenramingen, 
reclamestromen, reallocatie van reclamegelden; 
- netwerkvorming via centrale reclame-acquisitie; 
- de positie van lokale en regionale nieuwsbladen; 
- fusie en concentratie bij de regionale dagbladpers; 
- de rol van huis-aan-huisbladen, kabelkranten en derden, 
bijvoorbeeld acquisitieburo's bij de organisatie van reclame
exploitatie door lokale omroepen; 
- lokale omroepen in kleinere en in grote(re) gemeenten. 

SPecifieke aandachtspunten 
De specifieke aandachtspunten hebben betreklcing op de wijze 
waarop in een aantal concrete gevallen invulling gegeven wordt 
of is aan de 'uitnodiging' aan lokale omroepen en uitgevers, zoals 
die in de Notitie reclame bij lokale en regionale omroep is 
verwoord. De specifieke aandachtspunten in dit onderzoek 
hebben betreklcing op de wijze waarop overeenkomsten al of niet 
tot stand komen en op de aard en de inhoud van de 
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overeenkomsten. Daarbij zijn twee mogelijkheden te 
onderscheiden: 

a. er komt geen overeenkomst tot stand. 
In dit geval kan het zijn dat partijen overeengekomen zijn dat 
een overeenkomst niet nodig is, of er is geen overeenkomst omdat 
door de lokale overheid geen uitgever als zodanig is aangewezen, 
of het Commissariaat voor de Media heeft de lokale omroep 
ontslagen van de verplichting tot een overeenkomst vanwege de 
kennelijk onredelijke opstelling van de uitgever. Deze 
mogelijld'leden dienen als aandachtspunten voor het onderzoek. 

b. er komt wel een overeenkomst tot stand. 
In dat geval gaat het erom de overeenkomst te analyseren naar 
de twee centrale elementen uit de reclameregeling: de mate 
waarin lokale omroepen een additionele financieringsbron 
verwerven en de wijze waarop in de overeenkomst rekening 
gehouden wordt met de positie van de lokale/regionale pers. 

Gezien de overeenkomst in probleemstelling kan hierbij goed 
gebruik gemaakt worden van de 'range' aan theoretisch denkbare 
modellen van samenwerking, zoals die door de Nlediaraad is 
ontwikkeld. Aangezien in dit geval concrete overeenkomsten, 
onder het huidige wettelijke regime, worden geanalyseerd kunnen 
die modellen waarin uitgevers de zendmachtiging in handen 
hebben, voor deze fase van het onderzoek, buiten beschouwing 
worden gelaten. 

Dit levert voor het onderzoek een zestal modellen van 
samenwerking op, op basis waarvan de overeenkomsten in de 12 

onderzochte gemeenten geanalyseerd kunnen worden. Deze 
modellen zijn: 

I publieke lokale omroep, zonder reclame 
II publieke lokale omroep, met reclame, reclame-exploitatie 

door de lokale omroep, zonder afdracht aan uitgevers 
lIL publieke lokale omroep, met reclame, reclame-exploitatie 

door de lokale omroep, met afdracht aan uitgevers 
IV publieke lokale omroep, met reclame, gezamenlijke 

exploitatie door lokale omroep en uitgevers, gedeelde 
opbrengst 

V publieke lokale omroep, met reclame, reclame-exploitatie 
door uitgevers, met afdracht aan lokale omroep 
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VI publieke lokale omroep, met reclame, produktie van 
programma's door lokale omroep en door uitgevers, 
reclame-exploitatie door uitgevers, met afdracht aan 
lokale omroep. 

Bij de analyse van de 12 'cases' kunnen niet alleen de 
overeenkomsten geanalyseerd worden, maar kan bovendien op 
basis van additionele informatie gepoogd worden te verklaren 
welke factoren tot een bepaalde overeenkomst hebben 
bijgedragen. 
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Een tussenbalans 

3. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN BINNEN LOKALE EN REGIONALE 

MEDIALANDSCHAPPEN: EEN TUSSENBALANS 

3.1. Inleiding 

Dit hoofdstuk, waarin de belangrijkste feitelijke en toekomstige 
ontwikkelingen binnen lokale en regionale medialandschappen 
uiteengezet worden, heeft noodzakelijkerwijze het karakter van 
een 'tussenbalans'. Daarvoor is een drietal redenen aan te voeren. 

Op de eerste plaats is de periode waar het onderzoek 
betrekking op heeft vrij kort, het is minder dan een jaar na het 
van kracht worden van de wettelijke regeling van reclame bij 
lokale en regionale omroepen uitgevoerd. Een periode bovendien 
waarin de betrokken partijen lange tijd een afWachtende houding 
hebben aangenomen of nog aannemen. Op de tweede plaats zijn 
de ontwikkelingen die onderzocht en beschreven zijn nogal divers 
en soms sterk lokaal! regionaal ingekleurd door de samenstelling 
van het medialandschap en andere lokale verhoudingen. Bij 
iedere trend of generalisatie zijn uitzonderingen aan te wijzen. 
Tenslotte moet geconstateerd worden dat er nog een aantal 
belangrijke besluiten en beleidsstandpunten gedurende het 
onderzoek 'in de pijplijn zaten' en gedeeltelijk nog steeds zitten. 
Zo werd op '24 september 199'2 een uitspraak verwacht van de 
Raad van State over de besluiten van het Commissariaat voor de 
Media inzake Amersfoort en Rijnmond. Bovendien heeft de 
minister van wvc tijdens het overleg met de vaste 
kamercommissie voor Cultuur en Welzijn over de zogenaamde 
'Paasbrief, voor september/oktober 199'2 een Nota over lokale en 
regionale omroep toegezegd (daarna uitgesteld tot na de 
jaarwisseling) en was de Mediaraad bezig aan een nota over. het 
belang van ldeinschalige media en kleinschalige 
informatievoorziening. 

Deze tussenbalans zal betreldcing hebben op een viertal 
zaken. Allereerst zal aandacht besteed worden aan de in 
paragraaf '2.5. genoemde aandachtspunten voor het onderzoek. 
Dit zijn enerzijds die aandachtspunten die betrekking hebben op 
de al of niet gesloten overeenkomsten tussen uitgevers en 
regionale en lokale omroepen. Hierin immers wordt duidelijk op 
welke wijze binnen het kader van de wettelijke regeling reclame 
bij lokale en regionale omroep wordt ingevoerd en op welke wijze 
rekening gehouden wordt met de positie van de lokale en 
regionale pers. 
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De analyse vindt plaats op basis van het materiaal zoals dat 
in de gesprekken met vertegenwoordigers van organisaties naar 
voren is gebracht dooe de respondenten, in de 'case-studies' van 
de mediasituatie in 12 gemeenten is verzameld en op basis van 
een overzicht dat door de onderzoekers is samengesteld aan de 
hand van gegevens van de OLON en van het Commissariaat voor 
de l\1edia. 12 

Daarna worden de algemene aandachtspunten met 
betrekking tot de ontwikkeling van lokale en regionale 
medialandschappen behandeld. Deze zijn ontleend aan de 
ontwikkeling van de verschillende media in de voorafgaande 
periode en aan de argumenten en overwegingen die in de 
beleidsdiscussies over de financiering van lokale en regionale 
media van verschillende zijden naar voren zijn gebracht. De 
behandeling van deze aandachtspunten wordt geïntegreerd in de 
schets van een drietal scenario's, waarin wordt geprobeerd de 
feitelijke en te verwachten ontwikkelingen bij lokale en regionale 
media in te schatten: de bestaande situatie, het 'optionele' bestel 
en het duale bestel. 

3.2. Een samenvattend overzicht van inzichten 

Vooruitlopend op de invoering van reclame bij lokale en 
regionale omroepen is getracht op centraal niveau afspraken te 
maken. Aanvankelijk namen de overkoepelende organisaties van 
de dag- en nieuwsbladuitgevers, de Nederlandse Dagbladpers en 
de Nederlandse Nieuwsbladpers, de positie in dat de exploitatie 
diende te gebeuren op grond van een gelijkwaardige participatie 
van beide partijen en een So/so-verdeling over de mogelijk 
opbrengsten. Na ampel beraad zijn de Roos-leden, met 
uitzondering van Radio Rijnmond, akkoord gegaan met een 
dergelijke verdeling van de opbrengst en daarover is een centraal 
akkoord tussen ROOS en NDP getekend. De OL ON ging echter niet 
akkoord en ontraadde haar leden overeenkomsten met zo'n 
verdeling van de reclame-opbrengst te tekenen. Bovendien stelde 

12. Zie resp. hoofdstuk 4, hoofdstuk 5 en bijlage 6. 
De gegevens van het Commissariaat voor de Media hebben betrekking op de in de 
overeenkomsten vastgelegde uitkeringsgrondslag, de hoogte van de uitkering, deelname 
aan de exploitatie en andere activiteiten. Deze gegevens zijn verstrekt onder de voor
waarde dat ze voor intern gebruik zijn voor het Bedrij(,fonds voor de Pers en niet zul
len worden gepubliceerd. 
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de OL ON zich op het standpunt dat participatie van de uitgevers 
bij lokale omroep beperkt diende te blijven tot deze eventuele 
deling in opbrengsten. Nadat in een eerder stadium de 
onderhandelingen tussen NDP en NNP aan de ene kant en OLON 
aan de andere kant waren afgebroken, zijn na de 
inwerkingtreding van de AMVB, NNP en OLON alsnog rond de tafel 
gaan zitten. Maar ook deze poging leverde geen overeenkomst of 
raamcontract op. De verdere onderhandelingen werden aan de 
betreffende leden van de organisaties overgelaten. 

De OL ON en haar leden vonden de opstelling van NDP, NNP en 
hun leden onredelijk: een 50/50 verdeling van de opbrengst staat 
volgens de lokale omroepen in geen verhouding tot de fysieke 
bijdrage die uitgevers aan de uitbating leveren. De AMVB bood de 
uitgevers echter de gelegenheid een dergelijk standpunt in te 
nemen; bij de onderhandelingen konden zij gebruik maken van 
een 'vetorecht'. Ilnmers, wanneer er geen overeenkomst is, zal er 
geen fiat voor de invoering van reclame door het Commissariaat 
voor de J\!Iedia worden afgegeven. In eerste instantie was, zoals 
we eerder gezien hebben, de toetsingsruimte voor het 
Commissariaat voor de Media beperkt. Deze spitste zich toe op 
het vaststellen van de aanwezigheid van een overeenkomst 
conform de bij AMVB vastgestelde regeling én op de vraag of de 
door de lokale overheid als lokale uitgever erkende uitgever wel 
lokaal is. Na advies door de Raad van State en het amendement
J\!Iiddel c.s. in de Tweede Kamer, heeft het Commissariaat voor 
de Media een ruimere toetsingsbevoegdheid gekregen. Zo wordt 
in de nota van toelichting bij de AMVB gesteld dat 'in geval van 
een kennelijke onredelijke opstelling van uitgeverszijde' het 
Commissariaat de bevoegd is 'zelfstandig de hoogte en de 
verdeling van reclame-inkomsten aan de uitgevers te bepalen' 
(blz. 9 Nota van Toelichting). Met name deze aanpassing van de 
tekst is aanleiding voor de NDP- en NNP-Ieden om (informeel) de 
eis van 50% te laten vallen. In de gemeenten ontstond een 
andere onderhandelingssituatie, zeker na de uitspraak van de 
Raad van State in de zaak-Someren (naar aanleiding van het 
VNG-advies) en het Commissariaat voor de Media in de zaak
Amersfoort en de zaak-Rijnmond (redelijkheidstoets). 13 

Voordat de situatie in een twaalftal gemeenten onderzocht 
werd, zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de 

13. Zie paI'agrafen 2.4 en 2.5. 

95 



j\;ledia in stad en streek 

overkoepelende organisaties van de betrokken media: de 
Vereniging de Nederlandse Dagbladpers (NDP) , de Vereniging de 
Nederlandse Nieuwsbladpers (NNP), de Vereniging de Nederlandse 
Kabelkrantpers (NKP), de Stichting Regionale Omroep Overleg en 
Samenwerking (ROOS) en de Organisatie van Lokale Omroepen in 
Nederland (OLON).14 Hieronder volgt een beknopt overzicht van 

. de door de vertegenwoordigers van de genoemde organisaties 
naar voren gebrachte opvattingen en verwachtingen, waarna de 
opvattingen en verwachtingen van vertegenwoordigers van de 
diverse media aan bod zullen komen. 

De opvattingen en venvachtingen van vertegenwoordigers van Olganisaties 
Het centrale en gemeenschappelijke element in de opvattingen en 
verwachtingen van de vertegenwoordigers van de organisaties, is 
de praktische onwerkbaarheid van de huidige reclameregeling 
voor reclame bij lokale omroepen. Overeenkomsten tussen 
uitgevers en lokale omroepen komen niet of na lange tijd, en 
veelal nog uiterst moeizaam, tot stand. Daarbij speelt een aantal 
factoren een rol. 

Allereerst is er het enorme verschil in bedrijfscultuur tussen 
lokale omroepen en uitgevers. Lokale omroepen zijn bestuurlijk 
niet altijd even ver geprofessionaliseerd als uitgevers. Bovendien 
ontbreekt het bij de lokale omroepen soms aan de bestuurlijke 
continuïteit. Dat maakt onderhandelen niet onmogelijk, maar wel 
lastig. 

Een meer cruciaal punt is echter dat de huidige regeling -
door de minister gepresenteerd als een 'uitnodiging' aan de 
partijen - een zo open regeling is, dat deze iedere partij zijn 
eigen interpretatie toestaat. En die interpretaties staan in veel 
gevallen lijnrecht teg'enover elkaar. Voor de lokale omroepen is 
de regeling een lang verwachte maatregel die hen eindelijk 
toestaat additionele inkomsten te verwerven. Dat daarvoor een 
overeenkomst met een uitgever gesloten moet worden die ook 
nog een uitkering krijgt, ervaart men als 'uitgeleverd zijn' aan de 
uitgevers. Voor de uitgevers gaat het juist niet om die uitkering. 
Men wenst te participeren in het kader van de multimediale 
ontvvikkeling van het persbedrijf. Een uitkering, al of niet ter 
compensatie voor gederfde inkomsten, wordt beschouwd als 'een 
sigaar uit eigen doos'. Het gedwongen karakter van de regeling 
werkt in zo'n geval frustrerend voor beide partijen. 

14. Bijlage 3 geeft een overzicht van de benaderde respondenten. 
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In die situatie staan de uitgevers met een (aanvankelijk) 
eenduidig voorstel sterk, tegenover intern verdeelde en financieel 
zwakke lokale omroepen, zeker als de tijd ook nog in het 
voordeel van de uitgevers werkt. Het verschil in het verloop van 
de onderhandelingen tussen uitgevers en regionale omroepen en 
uitgevers en lokale omroep maakt dit duidelijk. De regionale 
omroepen, met deskundige besturen, met de zekerheid van een 
structurele publieke financiering, met in veel gevallen een 
programmatische en journalistiek-professionele traditie en met 
een groeiend publiek, konden binnen korte tijd overeenstemming 
bereiken (alhoewel het de vraag is of de So/so-verdeling ook na I 

januari 1994 van kracht zal blijven, gezien onder andere de 
ontwild<elingen bij Radio Rijnmond). 

Bij lokale omroepen, waar een structurele publieke 
financiering ontbreekt en die, aangezien reclame de voornaamste 
inkomstenbron is of zal zijn, de facto commerciële lokale omroep 
zijn, z~jn in veel gevallen de kosten voor de baat uitgegaan. IVlen 
investeert of heeft geïnvesteerd in uitbreiding van zendtijd en in 
menskracht, maar zolang de onderhandelingen duren, komen er 
geen inkomsten binnen. Deze situatie doet zich vooral in de 
middelgrote steden voor. De grote steden (Amsterdam, 
Rotterdam) zijn als markt interessant genoeg voor uitgevers om 
zelf investeringen in lokale omroep te doen, ten'l'ijl in de ldeine 
gemeentes de advertentiemarkt zo ldein wordt geacht dat vaak 
met een afdracht van ver onder de so% genoegen wordt 
genomen. In kleinere gemeenten zijn bovendien vaak geen 
uitgevers aangewezen. 

Tegen die achtergrond moet ook het pleidooi van de OL ON 

en de VNG gezien worden voor een structurele publieke 
financiering van lokale omroepen. Zoals ook uit het gesprek met 
de ROOS blijkt, verschaft een dergelijke financiering de omroepen 
een redelijke vertrekbasis voor onderhandelingen met uitgevers. 
\'\Tanneer zo'n financiering ontbreekt, kan slechts met moeite 
verhinderd worden dat in kringen van lokale omroepen gekozen 
wordt voor een programmering die als doel heeft te komen tot 
een maximalisering van de adverteerdersmarkt. 

De toepassing van het programmavoorschrift voor lokale 
omroepen zal op deze ontwikkeling naar verwachting een 
remmende invloed hebben. 

Het gedwongen karakter van de regeling, de verschillen in 
interpretatie en de economisch ongelijke onderhandelingsposities 
hebben bovendien geleid tot een praktijk van onderhandelen, 
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waarbij de voorwaarden en het tempo van de onderhandelingen 
in sterke mate zijn en worden bepaald door de besluiten van het 
Commissariaat voor de Media en de Raad van State. Een tweetal 
belangrijke arbitrage-besluiten van het Commissariaat, i.c. 
Amersfoort en Rijnmond, heeft de Raad van State bekrachtigd. 
Hangende deze uitspraken hebben lokale omroepen en uitgevers 
een afwachtende houding aangenomen. 

Het is de onduidelijkheid over de interpretatie van de 
regeling die zowel OLON als NDP ertoe brengt uitspraken te doen 
dat er eindelijk gekozen moet worden, Of voor een commercieel 
bestel op lokaal (en regionaal) niveau, Of voor een uit publieke 
middelen gefinancierd publiek bestel. Met beide zou men kunnen 
leven, maar niet met de huidige situatie die naar het oordeel van 
de respondenten er 'net tussen in hangt'. 

Een verwachting die eveneens door meerdere partijen is 
uitgesproken, is dat op de lange termijn lokale omroep (publiek of 
commercieel) zich boven-lokaal zal ontwikkelen. De lokale 
adverteerdersmarkt wordt zeker in kleinere gemeenten als een 
onvoldoende draagvlak beschouwd voor een rendabele exploitatie 
van reclameboodschappen. In gTotere gemeenten zal nog moeten 
blijken of dit het geval is, maar ook hier heeft men zijn twijfels. 

Afgemeten aan het potentieel van de adverteerdersmarkten 
werkt een indeling in drie omroeplagen vaak niet. De 
verwachting is dat zeker bij een commerciële exploitatie van 
lokale omroep, maar waarschijnlijk ook bij reclame-exploitatie 
door publieke lokale omroepen; n'len via samenwerking zal 
proberen te komen tot boven-lokale verzorgingsgebieden. Deze 
ontwikkeling zou de positie van de regionale omroepen kunnen 
bedreigen. 

Welke van de geschetste ontwikkelingen zich ook zal 
voordoen, ze vormen allemaal een bedreiging voor de positie van 
de nieuwsbladen. Op zich vormt de golf van fusies en overnames 
bij de regionale dagbladen al een serieuze bedreiging voor de 
nieuwsbladen. Men weet immers niet of de fusies en overnames 
zich tot regionale dagbladen zullen beperken, of dat de 
nieuwsbladen in het verzorgingsgebied van een regionaal dagblad 
de volgende kandidaten zijn. Men schat de positie van de 
(kleinere) nieuwsbladen in als kwetsbaar. Gaat het niet goed met 
het nieuwsblad, dan bestaat het gevaar van overname. Gaat het 
echter te goed, dan bestaat dat gevaar evenzeer. In zo'n situatie 
kunnen relatief onbelangrijke factoren zoals opvolgingsproblemen, 
heel belangrijk worden bij bedrijfseconomische beslissingen. 
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Men verwacht niet dat deelname aan lokale omroep hiervoor 
een oplossing kan bieden. Op de eerste plaats is er geen raam
overeenkomst tussen OL ON en NNP, dus ieder nieuwsblad moet een 
eigen koers bepalen. Bovendien komt voor nieuwsbladen maar 
een beperkt aantal lokale omroepen, en dan nog in de kleinere 
gemeenten, als onderhandelingspartner in aanmerking. In 
kleinere gemeenten zullen de inkomsten uit reclame niet zo hoog 
zijn dat als uitkering aan het participerende nieuwsblad forse 
bedragen te verwachten zijn. Mocht zich een ontwiklceling bij 
lokale omroep voordoen in de richting van boven-lokale omroep 
(commercieel of publiek) dan is duidelijk dat ook in die situatie de 
lokale en streekgebonden nieuwsbladen waarschijnlijk aan het 
kortste eind trekken. 

De opvattingen en velwachtingen van vertegenwoordigers van media 
Hieronder volgen de belangrijkste bevindingen, zoals die naar 
voren zijn gekomen uit de interviews met de verschillende 
respondenten van de media in de diverse gemeenten. Gekozen is 
voor een bespreking per mediumtype, waardoor koppeling met de 
bevindingen uit bovenstaande (sub)paragraaf mogelijk wordt. Een 
analyse op de specifieke aandachtpunten, zoals aard van de 
overeenkomst, en de algemene aandachtpunten, zoals verwoord 
in paragraaf 2.5, zal in paragrafen 3.3 en 3-4 plaatsvinden. 

Regionale dagbladen/ huis-aan-huisbladen 
Over het algemeen kan gezegd worden dat bij de regionale 
dagblad-uitgevers een uitgebalanceerde visie ten aanzien van de 
eigen activiteiten bestaat, hoewel daar wel kanttekeningen bij te 
plaatsen zijn. 

Het dagblad blijft de belangrijkste activiteit. De meeste 
uitgevers richten de blik met name op de concurrentie met de 
landelijke dagbladen. Het algemeen beeld is: door 
schaalvergroting komen tot één krant per provincie, weliswaar 
met edities, kolomwisselingen, regiobijlagen. Dit is wellicht het 
sterkst naar voren gekomen in de gespreldeen met de VNV-bladen. 
Maar ook bij Wegener, VND/Damiate is hier sprake van. 
Tubantia/Twentse Courant (Wegener), Haagsche Courant/Het 
Binnenhof (SijthofI) en Limburgs Dagblad (Telegraaf) zijn hierop 
uitzonderingen. Bij deze dagbladen/uitgevers werd gewezen op 
het belang van het regio-nieuws. Overigens blijft het nieuws-van
om-de-hoek typisch iets voor het huis-aan-huisblad. De Haagsche 

99 



Nledia in stad en streek 

Courant wil meer van dit soort nieuws gaan plaatsen, men denkt 
dat men het Haagse nieuws in het verleden iets te veel heeft laten 
liggen. 

De inspanningen van de dagbladuitgevers concentreren zich 
op verbetering van het journalistieke produkt en vormgeving. Aan 
de ene kant kortere berichten en een meer op moderne visuele 
aspecten afgestemde opmaak, aan de andere kant meer opiniëren, 
achtergrond. Dit is een algemene beleidslijn. 

De huis-aan-huisbladen blijven het instrument van de 
dagbladuitgevers voor de onderkant van de markt. Sommige 
uitgevers zien in dat ook hier investeringen op hun plaats zijn: 
het nieuws dat de dagbladen laten liggen, moet in de huis-aan
huisbladen meegenomen worden. Echter, doordat de uitgevers 
zich met name concentreren op het dagblad, is het de vraag of 
de huis-aan-huisbladen voldoende mogelijkheden krijgen. Sijthoff 
Pers voorspelt dat in de nabije toekomst de huis-aan-huisbladen 
van 26 miljoen naar een wekelijkse oplage van 12 tot 13 miljoen 
zullen zakken. Een mening die door de meeste andere 
respondenten niet gedeeld wordt. Er zullen geen titels meer 
bijkomen. De agressie is uit de markt. Daar waar nieuwsbladen 
verschijnen of onafhankelijke huis-aan-huisblad-uitgevers actief 
zijn, zijn nog mogelijkheden, maar op het moment opereert men 
daar niet sterk offensief. Naast de kwalitatief betere huis-aan
huisbladen handhaven veel uitgeverijen nog' de advertentiebladen. 

De verwachting dat de betere huis-aan-huisbladen zouden 
kunnen worden omgezet in abonnementsbladen, wordt niet 
algemeen gedeeld. Alleen bij het Limburgs Dagblad (en Boom 
Pers) kon men met dit idee wel n'leegaan. 

Een verdeelde visie is er ten aanzien van de vrijkomende 
reclamegclden als gevolg van de milieu-lobby tegen 
ongeadresseerde verspreiding. Allereerst wordt de visie, zoals die 
door de NKP naar voren is gebracht, niet door iedereen gedeeld. 
Er zijn uitgevers die aangeven dat de opstelling van gemeenten in 
deze milieukwestie weinig zal veranderen in de verspreiding van 
ongeadresseerd drukwerk Anderen zien inderdaad advertentie
geld op de markt komen. Sommigen zien het meeste geld hiervan 
naar de huis-aan-huisbladen gaan, enkele zien mogelijkheden 
voor geadresseerde direct-mail, een enkeling ziet het met name 
aan het dagblad toekomen. 

De indruk is ontstaan dat dagbladen op sommige terreinen 
achterover leunen of zich, indien van toepassing, zich achter de 
grote rug van het concern schuilhouden (zie kabelkrant). De koek 
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is verdeeld. Op concernniveau lijken nog mogelijkheden te 
bestaan tot verdere samenwerking of fusie. Dit speelt zich echter 
buiten het gezichtsveld van de dagbladen af. Onafhankelijke 
uitgeverijen zijn overgegaan tot samenwerking met collega
uitgevers om in de toekomst de nodige investeringen aan te 
kunnen en het hoofd te kunnen bieden aan de 'grote jongens'. 

De bezorging van de dagbladen dreigt een probleem te 
worden. In de meeste gevallen is het echter nog allerminst acuut. 
Gezamenlijke bezorging met de landelijke dagbladen wordt 
algemeen afgewezen, met als motivatie: waarom zou men de 
directe concurrent ergens mee helpen, wanneer bovendien daar 
het probleem groter is dan bij de regionale krant? Enkele 
uitgevers hebben geen problemen met de bezorging. 

Veel dagbladuitgevers houden zich niet actief met de kabel 
bezig (zie kabelkrant/kabeltekst). Sommige uitgevers blijven 'de 
vinger aan de pols houden', andere verwijzen voor het beleid 
inzake de kabel naar het moederbedrijf (Wegener). VND/Damiate, 
Friese Pers Courantengroep en sinds kort het Nieuwsblad van het 
Noorden houden zich verre van de kabel. ·Wanneer de tijd daar 
is, springt men in op de markt. Sijthoff, VNV (met name Brabant 
Pers), VVegener en De Telegraaf zijn beduidend minder 
terughoudend. 

Ten aanzien van de regionale omroep is de houding van de 
dagbladen duidelijk: ondanks de ongelukkige regeling heeft men 
vertrouwen in de samenwerking met de regionale omroep. 
'l\Tanneer dit onverhoopt tot niets zou leiden, is het tijd genoeg 
om nog actie te ondernemen. De indruk is ontstaan, dat de 
uitgevers zich meer voor regionale televisie, al of niet op de 
kabel, interesseren dan voor regionale radio. Op middellange 
termijn komt volgens sommigen regio-tv van de grond. 

De lokale omroepen zijn lastige gesprekspartners voor de 
uitgevers. De meeste uitgevers wachten de juridische 
ontwikkelingen af. Overigens is er geen eenduidig beeld te geven 
over de opstelling van de verschillende uitgevers. De 
uitkeringspercentages variëren van 0% (radio in Groningen), via 
getrapte constructies tot 30/40 en zelfs 50%. De meeste uitgevers 
hebben de 50% reeds verlaten. Overigens is het ook zo dat de 
ene uitgever (VND) een uniforme regeling heeft opgesteld voor alle 
lokale omroepen in het verzorgingsgebied, terwijl andere uitgevers 
de opstelling per situatie bepalen (de Stem, Nieuwsblad van het 
Noorden, etc.). 

lOl 



Aifedia in stad en streek 

Over het algemeen worden drie omroep lagen als onwerkbaar 
gezien. Analoog aan de geluiden vanuit de regionale omroep ziet 
men wel iets in een verfijning van de huidige opzet van de 
regionale omroep. Grootstedelijke en regionale omroep afgestemd 
op een regio in plaats van een provincie: een ideale mix volgens 
sommigen. Enkele respondenten zien dan nog wel een plaats voor 
de lokale omroep, maar dan als vrijwilligers-organisatie, steunend 
op publieke middelen of donaties. Weer anderen zien lokale 
omroep überhaupt niet als een wezenlijke aanvulling in de 
informatievoorziening. 

De meesten (niet allen!!) geven aan, omroep te willen 
bedrijven op commerciële basis. Volgens sommigen is dit slechts 
een kwestie van tijd. Weer anderen willen zich blijven 
concentreren op de krant, zeker de eerstkomende jaren, en 
verwachten op korte termijn weinig positiefs van deelname aan of 
exploitatie van lokale omroep. 

Nieuwsbladen 
De nieuwsbladen zijn de laatste jaren in rustig vaarwater 
gekomen. De meeste nieuwsbladen (uitgezonderd Harlinger 
Courant) die bezocht zijn, kijken met vertrouwen naar de 
toekomst. Alle nieuwsbladen hebben een sterke positie in de 
gemeenschap waarin zij verschijnen. Oplagecijfers van 70% of 
hoger zijn geen uitzondering. Er zit voor de nieuwsbladen weinig 
groei in de markt. Enkele nieuwsblad-uitgevers proberen hun 
positie te verstevigen (Boom) of te behouden (Bunschoter) door 
zich met de kabelkrant bezig te gaan houden. De Eendrachtbode 
(Tholen) neemt deel in een experiment samen met enkele pzc
bladen. De Texelse Courant ziet niets in de kabelkrant. De 
meeste nieuwsblad-uitgevers geven ook (een) huis-aan-huisblad(en) 
uit. Soms is het huis-aan-huisblad een voormalige 
abonnementsuitgave en/ of een aanvulling daarop. 

Bij nieuwsbladen gaat het vaak om familiebedrijven wier 
grootste zorg voor de toekomst het opvolgingsprobleem is. 
Inmiddels is met de dagbladen een zekere verstandhouding tot 
stand gekomen en voelt men zich minder bedreigd dan zo'n 5 à 
IO jaar geleden. 

Investeringen blijven voor veel nieuwsbladen een probleem; 
bovendien zijn sommige nieuwsblad-uitgevers voor het drukwerk 
afhankelijk van dagbladuitgevers, wat ze in een relatief minder 
gunstige positie brengt. 
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Ten aanzien van de lokale omroep staan nieuwsbladen een 
stuk positiever dan dagbladen. Ze bekijken de lokale omroep vaak 
als een mede-informatievoorziening op lokaal niveau en de lokale 
omroep is daardoor wel een concurrent, maar niet een waar men 
bevreesd voor is. Anders wordt het wanneer lokale omroepen ook 
een kabelkrant gaan maken. Met name in Harlingen en 
Bunschoten was men daar bevreesd voor. De nieuwsbladen 
stellen zich op achter de rug van de NNP voor wat betreft de 
reclame-regeling. Overigens is slechts in een enkel geval (Texel) 
sprake van daadwerkelijke contacten tussen uitgever en omroep. 

Over het algemeen ziet men er geen nieuwe nieuwsbladen 
bijkomen, ook niet door de dagbladen opgezet. Boom is wat dat 
betreft een uitzondering. 

De nieuwsbladuitgevers betreuren over het algemeen dat het 
op centraal niveau niet tot een overeenkomst met de OL ON is 
gekomen. 

Kabelkrant 
De opstelling van uitgevers ten aanzien van de kabelkrant is niet 
eenduidig. Veel kabelkranten mislukken, worden stopgezet, terwijl 
andere kabelkranten behoorlijk draaien. De rendabele 
kabelkranten zijn doorgaans lokale media met louter lokale 
informatie. De meeste problemen ten aanzien van de kabelkrant 
bestaan bij de regionale dagbladuitgevers. Vaak wordt de 
kabelkrant te ambitieus ingericht, maar krijgt zij ook weer niet de 
steun die zij in het begin nodig heeft. De dagbladuitgevers geven 
in een enkel geval zelf toe dat ze de kabelkrant geen echte kans 
hebben gegeven, maar voegen daaraan toe dat de wetgever er 
een doodgeboren kindje van heeft gemaakt. Het is geen krant en 
het is geen televisie. 

De nieuwsbladen die een kabelkrant exploiteren, alsmede de 
onafhankelijke kabelkrant-uitgevers, zijn redelijk tot zeer tevreden. 
De kabelkrant is vaak als een defensief medium gebruikt, maar 
werpt op sommige plaatsen vruchten af 

Bij Wegener is het gehele kabelbeleid in handen van het 
concern. Bij VNV is een ambivalente houding. Er zijn 
werkmaatschappijen die het medium kunnen laten renderen 
(Brabant Pers), terwijl anderen er zwaar verlies op lijden en er 
zelfs mee gestopt zijn (De Stem en De Limburger). Soms blijken 
overgenomen of concurrerende kabelkranten wel te renderen 
(resp. Boom Pers, Vorsselmans). Enkele oorzaken voor succes zijn 
al aangegeven. Een redelijke kans van slagen lijkt een kabelkrant 
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te maken wanneer zij meegenOlTlen wordt met de andere 
redactionele activiteiten van de uitgever en onderdeel is van een 
totaal-acquisitie voor verschillende media (zoals bij Boom, 
Vorsselmans, De Bunschoter) waardoor de kabelkrant niet als een 
geïsoleerde activiteit wordt beschouwd. Vaak zien regionale 
dagbladuitgevers de kabelkrant als een afzonderlijke activiteit. 

Regionale omroep 
Bij de regionale omroep is de samenwerking met uitgevers 
duidelijk Alle omroepen hebben een overeenkomst met de 
uitgever(s) in de betreffende regio. In een vOF-constructie is 
(Rijnmond uitgezonderd) een afdracht van 50% over de netto
opbrengst afgesproken. Hoewel deze overeenkomsten voorbereid 
zijn op ROOS-NDP niveau, worden in de provincies nuanceringen 
aangebracht. 

De twee bezochte regionale omroepen (SRON en SROB) voelen 
zich er niet toe verplicht, maar de gesprekken lTlet de uitgevers 
gaan over meer dan alleen maar een uitkering van 
reclamegelden. Gesproken wordt over exploitatie van de 
kabelnetten, het opzetten van regionale televisie. Redactionele 
samenwerking lijkt vooralsnog onbespreekbaar. 

Beide omroepen vinden de huidige opzet van de regionale 
omroep, per provincie in principe één omroep, niet ideaal. Het 
verzorgingsgebied voor radio is in sommige provincies te groot. 
De editionering van bijv. Brabant is een kunstgreep. Eigenlijk zou 
hier sprake moeten zijn van een viertal omroepen. De financiële 
middelen ontbreken evenwel om vier volledige edities te maken. 
Een '2'2-tal regionale omroepen in Nederland zou volgens 
sommigen een meer natuurlijke situatie zijn, terwijl men in 
Groningen hardop terug verlangt naar een soort RONO voor de 
drie noordelijke provincies. 

Voor regionale televisie zijn de huidige omroepen eigenlijk 
weer te klein. Gezocht zal worden naar samenwerking met buur
omroepen. In het zuiden (Brabant, Zeeland en Limburg), het 
oosten (Overijssel en Gelderland) en het noorden (Drente, 
Groningen en Friesland) zou zo tot een regio-televisie kunnen 
worden gekomen. De Randstad, met belendende gebieden, lijkt 
op de voorhand meer problemen te geven. In het noorden ziet 
men voor televisie wel iets in het koppelen van de kabelnetten, 
terwijl men in Brabant opteert voor een ethervergunning. 

De SROB ziet wel iets in een sterke samenwerking met 
Hilversum. De SROB ziet er niets in alles opnieuw en nogmaals 
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door de regionale omroep te laten doen. De oude situatie 
oppoetsen, waarin regionale omroepen met Hilversum 
samenwerken, zou wat betreft de SROB ideaal zijn. Decentrale 
financiering wordt ten zeerste afgewezen en men constateert een 
c:liscrepantie in het overheidsbeleid: wel de binc:ling met 
Hilversum sterker aanhalen, maar decentraal financieren en als 
het kan afhankelijk maken van de provinciale politiek. De SRON is 
minder gecharmeerd van een Hilversums avontuur, zeker niet 
zolang de landelijke omroepen de erfenis van de verzuiling met 
zich mee dragen. 

Tegen een duale financiering hebben beide 
vertegenwoorc:ligers van de regionale omroepen zich niet 
uitgesproken, maar een betere publieke financiering is gewenst. 
De vertegenwoorc:liger van de SROB erkende dat de 50% niet zo'n 
best onderhandelingsresultaat is en men vindt c:lit in Brabant ook 
onderwerp van discussie in de toekomst, zeker wanneer het bij 
lokale omroepen op lagere percentages uit gaat komen (bijv. naar 
aanleiding van de redelijksheidstoets). 

Ten aanzien van de lokale omroepen is een tweetal visies 
naar voren gekomen. De SROB staat in principe sympathiek 
tegenover de lokale omroep, hoewel men in Brabant te maken 
heeft met een grote diversiteit aan omroepen op een weinig 
professionele basis. Dit laatste is echter geen probleem wanneer 
lokale omroepen dat maar beseffen. Lokale omroepen hebben 
een andere functie dan regionale omroepen en in 
nieuwsvoorziening hoeven ze elkaar niet te bijten. De drie 
omroeplagen zijn voor de vertegenwoordiger van de SROB bijna 
een vanzelfsprekendheid en eigenlijk ook wenselijk gezien de 
verschillende (nieuws- en sociale) functies c:lie de drie omroepen 
hebben. Bij de SRON vindt men bij een goed functionerende 
regionale omroep de lokale omroep overbodig. Twee 
omroeplagen, waarbij de editionering van de regionale omroep 
zich verder doorzet, is vanuit efficiëntie-overwegingen meer dan 
voldoende in het hoge noorden. 

In Brabant ondervindt men concurrentie van de vrije radio's 
in België. In het verleden heeft men bij de SROB nog gedacht dat 
de wetgever daar wel een oplossing voor zou weten, maar nu 
heeft men zich in Brabant bij de situatie neergelegd. 

In het algemeen vindt men dat de verwarrende wetgeving de 
uitgevers in de kaart speelt. 
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Lokale omroep 
Lokale omroepen zitten in een lastig parket. De financiering is als 
gevolg van de reclameregeling allerminst duidelijk. De meeste 
omroepen hebben weliswaar tot nu toe een min of meer stabiele 
financiering gekend, op basis van gemeentelijke subsidies, maar 
verschillende gemeenten zijn van plan deze subsidies te 
heroverwegen in verband met mogelijke inkomsten uit reclame. 
Na een periode waarin de lokale omroepen zich rijk hebben 
gerekend is nu toch duidelijk sprake van een herbezinning. De 
gebraden hanen die door de lucht leken te vliegen, zijn niet 
meer. Overigens maken lang niet alle lokale omroepen werk van 
de mogelijkheid tot het exploiteren van reclame. Met name de 
kleinere en enkele middelgrote omroepen zien niet zoveel heil in 
de reclame; men richt zich op sponsoring, donaties of probeert 
middels radio-bingo's en/ of het uitzenden van 'culturele 
mededelingen' of advertorials aan de nodige middelen te komen. 

De omroepen die toch reclame willen gaan bedrijven, 
hebben over het algemeen, de grote omroepen uitgezonderd, 
geen informatie waarop zij naar redelijkheid kunnen inschatten 
wat de mogelijke opbrengsten zijn, zoals luister- of kijkonderzoek 
en markt-onderzoek. 

Over het algemeen verlopen de onderhandelingen met de 
uitgevers stroef. De meeste omroepen vinden dat uit de opstelling 
van de betreffende uitgever een houding spreekt als zou de laatste 
het onderste uit de kan willen. De omroepen voelen zich over het 
algemeen door de regeling 'uitgeleverd' aan de uitgevers. 

Het aanwijzen door de gemeenten van plaatselijke uitgevers 
van nieuwsbladen als gesprekspartner levert bij de lokale 
omroepen over het algemeen geen problemen op. NIeer 
problemen bestaan er bij omroepen over de aanwijzing door de 
gemeente of de opwerping van de uitgevers zelf als het om 
uitgevers van regionale dagbladen gaat. Het spreekt bij de meeste 
omroepen welhaast voor zichzelf dat een regionaal dagblad niet 
een lokale uitgever is of kan zijn. 

Van de bezochte omroepen hebben alleen Nijmegen en 
GroningenI 5 een overeenkomst bereikt met een uitgever. Niet alle 
omroepen volgen de adviezen van de OLON. 

15. Inmiddels heeft (na afronding van het onderzoek) ook de lokale omroep in Breda 
(BRTS/BEO) een overeenkomst (met dagblad De Stem). 
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Bij de grotere omroepen (Groningen, Den Haag en 
Nijmegen) denkt men aan verdere professionalisering als gevolg 
van de reclame-inkomsten. Het aantrekken van betaalde krachten 
wordt in de nabije toekomst verwacht. 

Bij de lokale omroepen is men over het algemeen van 
mening dat een echt stabiele publieke financiering, zoals een 
lokale omroepbijdrage of kabelopslag, een betere manier van 
financiering is dan een duale financiering. 

Van samenwerking met de regionale omroep is, met 
uitzondering van Groningen, bij niet één lokale omroep sprake. 
De regionale omroep wordt in een enkel geval zelfs een arrogante 
opstelling verweten. In Groningen is onder druk van de lokale 
politiek een samenwerkingsverband opgestart tussen de regionale 
en de lokale omroep. Het gaat om een soort editionering van de 
radio. Deze is overigens nog steeds niet rond. In het algemeen 
vindt men dat de wetgever de lokale omroepen uitlevert aan de 
uitgevers. 

3.3. Specifieke aandachtspunten: aard van de overeenkomsten tussen 
lokale omroepen en uitgevers 

Het meest transparant is op dit moment de situatie bij de 
regionale omroepen. Alle regionale omroepen hebben een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met (een) uitgever(s) van 
regionale dagbladen. In enkele gevallen participeert een uitgever 
van een nieuwsblad: Boom Pers in Overijssel en de BDU in 
Gelderland. Onderdeel van de overeenkomst is dat voor de 
reclame-exploitatie wordt samengewerkt in een vOF-constructie. 
Radio Rijnmond exploiteert de reclame in eigen beheer. Het 
uitkeringspercentage aan de uitgevers ligt bij de meeste regionale 
omroepen op in principe 50% van de netto-winst, conform de 
ROOS/NDP-overeenkomst. In het geval van Radio Rijnmond is het 
uitkeringspercentage door het Commissariaat voor de Media 
vastgesteld op 25%. 

De situatie bij de lokale omroepen is aanmerkelijk minder 
eenduidig. Van de naar schatting van de OL ON ongeveer 250 
lokale omroepen die op dit moment (augustus 1992) daadwerkelijk 
programma's verzorgen, beschikken er 82 over een vergunning 
voor uitzending van reclame. Als redenen waarom de andere 
lokale omroepen (nog) geen vergunning hebben aangevraagd 
worden door de OLON en verschillende benaderde respondenten 
de volgende overwegingen genoemd: men wacht het verloop van 
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de andere onderhandelingen en de beslissingen van het 
Commissariaat voor de Media af, men is er qua organisatie en 
menskracht nog niet klaar voor en/ of men is bang een subsidie 
van de gemeente te verliezen. 

Van de 82 lokale omroepen die wel over een vergunning 
beschikken hebben er 49, ruim 60%, geen overeenkomst met een 
uitgever van een nieuwsblad of een regionaal dagblad. De 
redenen hiervoor kunnen zijn: 

de partijen zijn overeengekomen dat er geen overeenkomst 
gesloten zal worden; 
er is volgens het advies van de gemeente geen uitgever van 
een nieuwsblad of regionaal dagblad die in aanmerking komt 
om een overeenkomst mee te sluiten (uitspraak Someren); 
in een aantal gevallen (Amersfoort, Enkhuizen, Enschede, 
's-Hertogenbosch) is strikt gesproken geen overeenkomst 
gesloten. Het betreft hier arbitrage gevallen waarbij het 
Commissariaat voor de Media zelf de hoogte van het 
uitkeringspercentage heeft vastgesteld. Aangezien hier wel 
van een uitkering aan uitgevers sprake is, worden deze 
gevallen in het onderzoek meegeteld bij de lokale omroepen 
met overeenkomst. 

Van de 33 lokale omroepen die een vergunning hebben voor het 
uitzenden van reclame en die wel een overeenkomst hebben lnet 
een (of meerdere) uitgever(s) betreft het in 9 gevallen een 
overeenkomst met een uitgever van een nieuwsblad. De 
nieuwsbladen waar het om gaat zijn: Eilanden Nieuws (in 
Dirksland, Oostflakkee, Goedereede en Middelharnis), de Texelse 
Courant (op Texel), de Culemborgse Courant (in Culemborg), de 
Jouster Courant (in Skarsterlän), de Baarnsche Courant (in Baarn) 
en de Katvvijksehe Post (in Katwijk en Valkenburg, het 
verzorgingsgebied van Vereniging Lokale Omroep Katwijk en 
Valkenburg). Met uitzondering van Katwijk en Valkenburg 
(43.077 inwoners) zijn het allemaal overeenkomsten met lokale 
omroepen in gemeenten met minder dan 25.000 inwoners. 

Bij 24 van de 33 lokale omroepen met een vergunning voor 
het uitzenden van reclame gaat het om een overeenkomst met 
een (of meerdere) uitgevers van regionale dagbladen. Van deze 24 
overeenkomsten met regionale dagbladen zijn er 4 met lokale 
omroepen in gemeenten met minder dan 25.000 inwoners, 5 met 
lokale omroepen in gemeenten met een inwonertal tussen 25.000 
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en 50.000, 7 met lokale omroepen in gemeenten met een 
inwonertal tussen 50.000 en IOO.OOO en 8 met lokale omroepen in 
gemeenten met meer dan IOO.OOO inwoners. 

Op een totaal van 8'2 lokale omroepen met een vergunning 
voor het uitzenden van reclame, heeft 60% (49 omroepen) geen 
overeenkomst met een uitgever, rr% (g omroepen) heeft een 
overeenkomst met een nieuwsbladuitgever en '2g% ('24 omroepen) 
heeft een overeenkomst met een (of meerdere) uitgever(s) van een 
regionaal dagblad (peildatum IO-8-Igg'2). 

Behalve de vraag of er een overeenkomst is met een uitgever 
is het minstens zo belangrijk na te gaan wat de overeenkomst 
inhoudt. Immers, de bedoeling van de wetgever is dat op basis 
van een overeenstemming tussen lokale omroepen, regionale 
omroepen en uitgevers van nieuwsbladen en regionale dagbladen, 
twee doelen bereikt worden: de invoering van reclame als 
additionele financieringsbron voor lokale en regionale omroepen 
en de instandhouding van de pluriformiteit van de lokale en 
regionale pers. Het eerste kan in de ogen van de wetgever 
worden bereikt door reclame bij lokale en regionale omroep toe 
te laten, terwijl voor het behoud van de pluriformiteit van de 
lokale en regionale pers verschillende manieren voorzien zijn 
waarop de pers kan deelnemen in de activiteiten van de lokale (of 
regionale omroep): van een uitkering (nadrukkelijk niet bedoeld 
als compensatie of schadeloosstelling) tot (mede)exploitatie van 
reclamezendtijd en coproduktie van nieuws of programma's. Dit 
alles onder de voorwaarde dat beide partijen ermee instemmen 
en dat de redactionele onafhankelijkheid van de lokale/ regionale 
omroep blijft gewaarborgd. 

De pral<tijk van de onderhandelingen, zoals blijkt uit het 
overzicht, schetst een tamelijk gevarieerd beeld van de wijze 
waarop uitgevers van nieuwsbladen en regionale dagbladen hun 
deelname aan de activiteiten van de lokale omroepen 
concretiseren. 

Zo is er een uitgever van een nieuwsblad die in 
overeenkomsten met vier lokale omroepen afziet van afdracht en 
participatie. Uit het overzicht blijkt tevens dat van de 33 
overeenkomsten er in I3 gevallen sprake is van uitsluitend een 
uitkering aan uitgever(s). De uitkeringsgrondslag is in de meeste 
gevallen de netto-winst van de reclame-exploitatie. 
Uitkeringspercentages variëren van 0% tot 50% en zijn soms wel 
en soms niet getrapt berekend. Daarnaast zijn er in 5 gevallen 
uitgevers die behalve dat ze een uitkering ontvangen, ook hand-
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en-span-diensten bewijzen aan de lokale omroep in de vorm van 
gratis advertentieruimte, het met korting plaatsen van 
programma-aankondigingen, het verlenen van marketing- en 
management-adviezen en het verrichten van de financiële 
administratie. 

In 9 overeenkomsten is opgenomen dat de reclame
exploitatie of acquisitie wordt verricht door uitgevers, alleen, of 
gezamenlijk met de lokale omroep in een vOF-constructie. In een 
enkel geval (het betreft hier een nieuwsblad) verzorgt de uitgever 
gedurende de eerste negen maanden drie nieuwsblokken op eigen 
kosten, en mag de lokale omroep dagelijks nieuws van de krant 
gebruiken. 

Deze meer kwantitatieve analyse van de overeenkomsten 
zoals die zijn opgenomen in het overzicht in bijlage 6, geeft 
weliswaar een indruk van de variatie aan 
participatiemogelijkheden zoals die uit de praktijk van de 
onderhandelingen tussen lokale omroepen en uitgevers naar 
voren zijn gekomen, maar verschaft weinig inzicht in de 
achtergronden en motieven van de betrokken partijen om een 
dergelijke overeenkomst aan te gaan. 

Teneinde in de achtergronden nLeer inzicht te krijgen, zal 
allereerst een zestal theoretische modellen van samenwerking 
tussen lokale/regionale omroep en uitgevers, die door de 
Mediaraad zijn ontworpen, toegelicht worden. Vervolgens zal 
voor ieder nlOdel de realiteitswaarde worden nagegaan. Dat wil 
zeggen dat op basis van het materiaal uit de 'case-studies' en uit 
het overzicht in bijlage 6 wordt gekeken welke van deze 
theoretische modellen daadwerkelijk in de praktijk voorkomen. 
Voor die modellen, die voor de door ons onderzochte situaties in 
de 12 gemeenten opgaan, kan bovendien een meer kwalitatieve 
invulling gegeven worden van achtergronden en motieven, op 
basis van de informatie uit de case-beschrijvingen. 

Aangezien in dit geval concrete overeenkomsten onder het 
huidige wettelijke regime worden geanalyseerd, kunnen die 
modellen uit het scala aan theoretische modellen van de 
Mediaraad waarin uitgevers de zendmachtiging in handen 
hebben, voor deze fase van het onderzoek buiten beschouwing 
worden gelaten. 

Dit levert voor het onderzoek een zestal modellen van 
samenwerking op, op basis waarvan de overeenkomsten in de 12 

onderzochte gemeenten geanalyseerd kunnen worden. 
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Deze modellen zijn achtereenvolgens: 

I publieke lokale omroep, zonder reclame 
Il publieke lokale omroep, met reclame, reclame-exploitatie 

door de lokale omroep, zonder afdracht aan uitgevers 
III publieke lokale omroep, met reclame, reclame-exploitatie 

door de lokale omroep, met afdracht aan uitgevers 
IV publieke lokale omroep, met reclame, gezamenlijke 

exploitatie door lokale omroep en uitgevers, gedeelde 
opbrengst 

V publieke lokale omroep, met reclame, reclame-exploitatie 
door uitgevers, met afdracht aan lokale omroep 

VI publieke lokale omroep, met reclame, produktie van 
programma's door lokale omroep en door uitgevers, reclame
exploitatie door uitgevers, met afdracht aan lokale omroep. 

De volgorde van de modellen is zodanig dat er een toename in 
betrokkenheid van de uitgevers, in model I en Il geen 
betrokkenheid - in model V en VI veel betrokkenheid, uit 
afgelezen kan worden. 

1. Publieke lokale omroep, zonder reclame 
Zuiver kwantitatief komt dit model thans in de praktijk (nog) het 
meest voor. Als we de raming van de OL ON aanhouden dat er op 
dit moment ongeveer 250 lokale omroepen daadwerkelijk 
programma's verzorgen, kan geconstateerd worden dat augustus 
1992 slechts 82 van deze lokale omroepen .een vergunning voor 
het uitzenden van reclame hebben aangevraagd en toegewezen 
hebben gekregen. Bijna 2/3 van alle lokale omroepen doet het nu 
nog zonder inkomsten uit reclame-exploitatie. 

Ook in de onderzochte gemeenten blijkt in het merendeel 
van de gevallen, 9 van de 12 'cases', dat lokale omroepen óf geen 
reclame willen óf wel reclame willen, maar liever even afwachten. 

De eerste situatie doet zich voor bij de lokale omroepen in 
Wittem, Harlingen en Tholen. De overweging bij deze lokale 
omroepen is dat men reclame niet nodig heeft, omdat inkomsten 
uit de exploitatie van een kabelkrant enlof uit sponsoring genoeg 
opleveren. Men verwacht niet dat reclame veel inkomsten zal 
genereren. Ook speelt mee dat men vreest de gemeentenubsidie 
te verliezen. Eveneens is naar voren gebracht dat men bij 
invoering van reclame op de lokale omroep bezorgd is voor 
onrust onder de medewerkers die zeggen niet gekomen te zijn 
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voor het maken van programma's om reclamezendtijd te 
verkopen. 

Het tweede motief waarom een lokale omroep nog geen 
reclamevergunning heeft aangevraagd, de afwachtende houding, 
treft men bij de helft van de lokale omroepen aan in de 
gemeenten die onderzocht zijn. Het gaat hier om de gemeenten 
Almelo, Breda (inmiddels wel een vergunning), Bunschoten, 
Hoogeveen, Steenwijk en 's-Gravenhage. 

Deze omroepen hebben gemeen dat men wel een 
vergunning voor reclame vvil aanvragen, maar men vindt de door 
de uitgevers voorgestelde uitkeringspercentages te hoog en men 
wacht daarom de uitspraak van het Commissariaat voor de 
Nledia in de zaak Amersfoort af. 

In Almelo is er wel overleg geweest met de uitgever van het 
regionale dagblad, maar men hoopt via overleg met omringende 
lokale omroepen een betere onderhandelingspositie te 
bewerkstelligen. 

In Breda werd de situatie gecompliceerd door een eerdere 
overeenkomst die met een acquisitie bureau was aangegaan, een 
overeenkomst die voor de uitgever van De Stem niet acceptabel 
was. Inmiddels is een overeenkOlTlst met De Stem tot stand 
gekomen, waarin een getrapt uitkeringspercentage is 
overeengekomen en waarin de uitgever zich verplicht de 
financiële en administratieve afwerking van de verworven 
reclame-opdrachten te verzorgen. 

De lokale omroep in Bunschoten wil wel reclame, maar niet 
ten koste van alles. Men volgt de adviezen van de OL ON op en 
wacht de ontwikkelingen en een gunstiger uitkeringspercentage af. 

In Hoogeveen is de lokale omroep, na interne conflicten, 
sinds kort weer lTl.et regelmaat uitzendingen aan het verzorgen. 
Nlen beschikt over een subsidie van de gemeente en haalt verder 
een aanzienlijk deel van de inkomsten uit sponsoring. Men vraagt 
zich af of lokale reclame meer op zal leveren dan nu uit 
sponsorgelden wordt gehaald. Toch wil men wel een vergunning 
aanvragen, omdat men vindt dat een lokale omroep er ook voor 
de plaatselijke middenstand moet zijn. Men onderhandelt met 
drie uitgevers die door de gemeente aangewezen zijn (Nieuwsblad 
van het Noorden, Drents-Groningse-Pers BV, Fa. Pet) maar men 
wacht af omdat men niet zeker weet of bij invoering van reclame 
de gemeentenubsidie ingetrokken zal worden. 

In Steenwijk doet zich weer een andere situatie voor. ]'vlen 
wil een vergunning voor reclame aanvragen, mede met het oog 
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op de plaatselijke middenstand. Men onderhandelt met Tijl 
Krantenuitgeverij Even met Boom Pers Couranten Uitgeverij EV, 
uitgevers van respectievelijk Het Dagblad en De Opregte 
Steenwijker Courant. Deze zijn door de gemeente aangewezen als 
uitgevers die in aanmerking komen voor het sluiten van een 
overeenkomst. Van oudsher bestaan er goede relaties tussen de 
lokale omroep en Boom Pers. Zo is de lokale omroep gevestigd in 
een (voormalig) pand van Boom Pers en wordt op de 
kabeltelevisie de kabelkrant van Boom Pers op het kanaal 
doorgegeven waarop ook de tv-beelden van de lokale omroep te 
zien zijn. Men wil dan ook het liefst een overeenkomst met één 
uitgever, nl. Boom Pers. De Opregte Steenwijker haalt in de 
gemeente een dekkingspercentage van 68%. Inmiddels heeft 
Uitgeverij Tijl zich aan de onderhandelingstafel gemeld 
(dekkingspercentage 9%) en ligt er een eis voor 50% afdracht op 
tafel. Boom Pers heeft zich daarbij aangesloten. Men wacht 
derhalve de uitspraken over Someren (rh pagina-criterium) en 
Amersfoort (redelijkheidstoets) af. 

In Den Haag verkeert de lokale omroep ten tijde van het 
onderzoek in een comfortabele positie. Men beschikt over een 
riante gemeentesubsidie. Die is weliswaar uit verschillende 
bronnen samengesteld, maar het totaalbedrag stelt de lokale 
omroep in de gelegenheid rustig haar plannen te ontwikkelen en 
het goede moment voor invoering van reclame af te wachten. 
Dat kan aanbreken wanneer de gemeentesubsidie door 
bezuinigingen in gevaar komt. De verwachte inkomsten uit 
reclame worden voor het verzorgingsgebied Den Haag echter zo 
hoog ingeschat (men spreekt over miljoenen), dat die een lagere 
gemeentesubsidie gemakkelijk moeten kunnen compenseren. Men 
verwacht op niet al te lange termijn in gesprek te komen met 
Sijthofl' Pers EV. 

Model I, publieke lokale omroep zonder reclame, blijkt in de 
praktijk zeer vaak voor te komen. Voor een groot deel betreft het 
lokale omroepen die om uiteenlopende redenen de 
ontwikkelingen en met name de uitspraken van het 
Commissariaat voor de lVIedia en de Raad van State afwachten. 
Anderzijds zijn er ook lokale omroepen die er de voorkeur aan 
geven zonder reclame als additionele financieringsbron op lokaal 
niveau publieke omroep te bedrijven. 
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U. Publieke lokale omroep, met reclame, reclame-exploitatie door de 
lokale omroep, zonder qfdracht aan uitgever(s) 
Dit model komt in de onderzochte gemeenten niet voor (in de 
gemeente Groningen voor lokale radio wel, maar voor lokale 
televisie niet). Uit het overzicht (zie bijlage 6) blijkt echter dat er 
van de 82 lokale omroepen die een vergunning voor het 
uitzenden van reclame hebben, er 49 (60%) geen overeenkomst 
hebben md een uitgever. De redenen kunnen zijn: de partijen 
zijn overeengekomen dat er geen overeenkomst gesloten hoeft te 
worden; er is volgens het advies van de gemeente geen uitgever 
van een nieuwsblad of regionaal dagblad die in aanmerking komt 
voor het sluiten van een overeenkomst, of het betreft hier een 
beperkt aantal geUleenten (op dit mOUlent 4) waarbij het 
Commissariaat op basis van de 'redelijkheidstoets' zelfstandig een 
uitkeringspercentage heeft vastgesteld. Deze laatste categorie valt 
eigenlijk niet binnen dit model. Er is weliswaar geen 
overeenkomst maar er is wel sprake van een uitkering. 

Het lijkt zeer aannemelijk dat het in dit geval vooral gaat om 
lokale omroepen in de kleinere gemeenten. 

UI. Publieke omroejJ, met reclame, reclame-exploitatie door de lokale 
omroep, met qfdracht aan uitgever(s) 
In de 33 gemeenten waar lokale omroepen een vergunning 
hebben voor het uitzenden van reclame die gekoppeld is aan een 
overeenkomst met uitgevers, heeft die overeenkomst in 13 
gevallen uitsluitend betreldcing op de hoogte van het 
uitkeringspercentage. In 5 additionele gevallen verleent de 
uitgever bovendien diensten t.b.v. de lokale omroep. In meer dan 
de helft van de gesloten overeenkomsten beperkt de deelname 
van de uitgevers aan lokale omroep zich dus voornamelijk tot het 
vaststellen van de uitkeringsgrondslag en het uitkeringspercentage. 

Deze beperkte deelname aan lokale omroep via een afdracht 
van een deel van de reclame-inkomsten komt niet relatief vaker 
voor in de kleinere gemeenten, waar men gezien de verwachte 
lagere reclame-opbrengsten een dergelijk standpunt van de 
uitgevers zou kunnen verwachten. In gemeenten tot 25.000 

inwoners komt het 4 keer voor; in gemeenten met een inwonertal 
tussen de 25.000 en 50.000, 6 keer; in gemeenten met een 
inwonersaantal tussen de 50.000 en 100.000, 4 keer en in 
gemeenten boven de 100.000 inwoners eveneens 4 keer. Of hier 
sprake is van een afwachtende houding van de kant van de 
uitgevers of dat men (evenals bij lokale omroepen vaak het geval 
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is) eigenlijk de reclameregeling niet werkbaar vindt en daarom 
deelname beperkt tot vaststelling van het uitkeringspercentage, 
kan uit de gegevens in bijlage 6 niet worden opgemaakt. Het kan 
ook zijn dat men zich veiligheidshalve richt naar de interpretatie 
van het Commissariaat voor de .Media, die sterk in de richting 
gaat van participatie aan lokale omroep door middel van het 
overeenkomen van een uitkeringspercentage. 

Voor één van de onderzochte gemeenten is dit model van 
toepassing, te weten Groningen, en daar zijn het vooral de lokale 
omstandigheden die tot een dergelijke overeenkomst hebben 
geleid. In Groningen streeft de gemeente naar een samenwerking 
tussen de lokale radio met de regionale radio. Daarnaast zet men 
in op lokale televisic. Voor lokale televisie-reclame is een 
uitkeringspercentage vastgesteld door de lokale omroep en het 
Nieuwsblad van het Noorden. Dat ligt onder de 50% omdat men 
vrij lage verwachtingen heeft over de opbrengst van lokale 
televisie-reclame. Voor lokale radio is geen uitkeringspercentage 
vastgesteld. Ten aanzien van lokale radio is de ven'ITachting dat 
op termijn de reclame-activiteiten ondergebracht zullen worden 
in de vOF-constructie voor de exploitatie van reclame, die al is 
opgezet door het Nieuwsblad van het Noorden en Radio Noord. 
Dan geldt in principe een uitkeringspercentage van 50%. 

IV. Publieke lokale omroeP) met reclame) gezamenlijke exploitatie door 
lokale oJllroep en uitgever(s) gedeelde opbrengst 
Dit model, waarin de nadruk ligt op de gezamenlijke exploitatie 
van de reclamezendtijd, komt voor in die gevallen waarin de 
samenwerking juridisch vorm heeft gekregen in een zogenaamde 
vOF-constructie. Hoewel deze constructie bij de regionale 
omroepen standaard is, komen vOF-constructies b~j lokale 
omroepen beperkt voor. Alleen de overeenkomsten van dc lokale 
omroepen in Venlo en Nijmegen met respectievelijk het Dagblad 
voor Noord-Limburg en De Gelderlander kennen deze 
constructie. Strikt genomen zou men het onderbrengen van alle 
televisie-activiteiten in het Omroepbedrijf Amsterdam NV door 
lokale omroep SALTO en de Perscombinatie NV en NV 

Holdingsmaatschappij De Telegraaf, ook tot dit model kunnen 
rekenen. 

Van de onderzochte gemeenten komt dit model alleen in 
Nijmegen voor. Omroep Nijmegen is in maart 1992 gestart met 
de uitzending van reclame. Voor de exploitatie van de 
reclamezendtijd is door Omroep Nijmegen een reclame-
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exploitatiemaatschappij opgericht met Uitgeversmaatschappij de 
Gelderlander BV als medevennoot. Al in 1990 was Omroep 
Nijmegen gestart met het opzetten van een semi-professionele 
organisatie voor lokale radio en lokale televisie. Daarbij is 
geïnvesteerd in een aantal personeelsplaatsen en in apparatuur en 
gebouwen. De bank was bereid een krediet te verlenen voor deze 
investeringen. De gemeente verstrekte een krediet-garantie. Pas 
eind januari 1992 kon een, naar later in vergelijking met andere 
overeenkomsten tussen uitgevers en omroepen zou blijken, voor 
Omroep Nijmegen ongunstige overeenkomst met De Gelderlander 
tot stand worden gebracht, waarbij De Gelderlander inzette op 
50% van de netto-winst. Omdat Omroep Nijmegen zo snel 
mogelijk met reclame-uitzendingen wilde beginnen in verband 
met de hoge lasten van de omroep, werd uiteindelijk een 
verdeling vastgesteld van 20% van de netto-winst onder de 
f 500.000,- en 50% boven de f 500.000,-. Bovendien dient de 
omroep 30% van de opbrengst te besteden aan promotie
activiteiten, waarvan 2/3 deel in uitgaven van de uitgever. De 
Gelderlander bracht tevens de kabelkrant onder bij Omroep 
Nijmegen. Van de kabelkrant wordt verwacht dat deze over 1992 
maximaal kostendekkend zal draaien. In augustus 1992 werd 
duidelijk dat de reclame-inkomsten zouden achterblijven bij de 
verwachtingen. Omroep Nijmegen verkeert thans in acute 
liquiditeitsnood en heeft een grote saneringsoperatie doorgevoerd 
(opheffen televisie-afdeling; ontslag van betaalde medewerkers). 
Besprekingen zijn gaande met de gemeente Nijmegen en Kabel 
Nijmegen BV over een afdracht van een deel van de 
kabelinkomsten. Medevennoot De Gelderlander stelt dat ze de 
kabelkrant al hebben ingebracht en is alleen bereid een 
kredietgarantie van f 50.000,- te verstrekken. 

V. Publieke lokale omroep, met reclame, reclame-exploitatie door 
uitgever(s), met rifdracht aan lokale omroep 
Dit model komt in 6 gemeenten voor, waarbij Amsterdam alleen 
voor de exploitatie van radioreclame door de uitgever meetelt. 
Ook die gevallen waarin in het overzicht niet expliciet exploitatie 
staat vermeld, maar wel dat de uitgever de acquisitie doet, zijn 
meegerekend. Opvallend is dat de uitgever in 4 van de 6 gevallen 
het Rotterdams Dagblad cv is. Deze onderneming verricht de 
exploitatie van reclamezendtijd voor lokale omroepen in Krimpen 
aan de Ijssel, Capelle aan de Ijssel, Schiedam en Rotterdam. 
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In de onderzochte gemeenten komt dit model alleen op 
Texel voor. Hier zijn het vooral de lokale verhoudingen die tot 
een dergelijke overeenkomst hebben geleid. Op 31 januari 1992 
heeft de Stichting Lokale Omroep Texel een vergunning 
gekregen voor het uitzenden van reclame. Daarvoor heeft deze 
omroep een overeenkomst gesloten met BV Drukkerij & 
Uitgeversmaatschappij v /h Langeveld & De Rooy, uitgever van 
de Texels Courant. Deze overeenkomst voorziet in een 
uitkeringspercentage (niet getrapt) van 50 % van de netto-winst. 
De uitgever zorgt voor de acquisitie en verleent journalistieke 
hulp. 'Vat deze overeenkomst opmerkelijk maakt, zeker met het 
oog op het relatief hoge uitkeringspercentage, is dat men een 
aanbod had liggen van de Verenigde Noordhollandse Dagbladen 
BV voor een uitkeringspercentage van 20% (het standaard-aanbod 
van de VND voor alle lokale omroepen). Dat men toch koos voor 
de uitgever van de Texelse Courant heeft eenvoudigweg te 
maken met het feit dat men persé een overeenkomst wilde met 
een uitgever van het eiland, en niet met 'een buitenstaander'. 

VI. Publieke lokale omroeP) met reclame, produktie van programma)s 
door lokale omroep en door uitgever(s) ) reclame-exploitatie door uitgever(s) 
met rifdraclzt aan lokale omroejJ 
Dit model komt in de onderzochte gemeenten niet voor en in het 
overzicht slechts een keer, namelijk bij de lokale televisie in 
Amsterdam, waar alle activiteiten worden verricht door 
Omroepbedrijf Amsterdam NV. 

In één ander geval wordt door de uitgever weliswaar niet de 
exploitatie van de reclamezendtijd gedaan, maar worden wel 
programma's geproduceerd. Het betreft hier een nieuwsblad in 
de gemeente Baarn. In Baarn heeft de lokale omroep (Roulette 
Omroep Stichting) een overeenkomst met Drukkerij Bakker, 
uitgever van de Baarnsche Courant. Baarn telt 24.773 inwoners 
en in de gemeente heeft de Gooi- en Ecmlander een deklcing van 
23% en de Baarnsche Courant een dekking van 69%. Als 
uitkeringsgrondslag voor de overeenkomst met de Baarnsche 
Courant gelden de bruto-inkomsten. De uitkering loopt getrapt 
op naarmate de overeenkomst langer duurt. Gedurende de eerste 
negen maanden zorgt de uitgever voor drie nieuwsblokken. De 
kosten worden door de uitgever gedragen. Het weekprogramma 
van de omroep wordt door de uitgever gepubliceerd en de 
omroep mag dagelijks nieuws van de krant gebruiken. 
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De mogelijkheid tot invoering van reclame bij de 
kleinschalige omroep is door de regionale omroepen en de 
uitgevers van regionale dagbladen met voortvarendheid opgepakt 
en benut. Bij de regionale omroepen vormt reclame thans een 
vast bestanddeel van de programmering en zijn naar verluidt de 
orderportefeuilles goed gevuld. 

Wie de verwachting koesterde dat de mogelijkheid tot 
invoering van reclame bij lokale omroepen zou leiden tot een 
explosieve uitbreiding van de reclamezendtijd op lokaal niveau, is 
in de feitelijke ontwikkeling van het afgelopen jaar teleurgesteld. 
Wat zich heeft afgespeeld heeft alle kenmerken van een lange 
aanloop voor een sprong, maar de sprong zelf moet grotendeels 
nog gemaakt worden. Er is sprake van een overwegend 
af\,yachtende houding, zowel bij lokale omroepen als bij uitgevers. 
Voor beide partijen ligt bovendien nog een alternatief voor de 
huidige regeling in het verschiet. Voor lokale omroepen is dat de 
kans op een structurele financiering uit publieke middelen, voor 
de uitgevers van regionale dagbladen en nieuwsbladen is dat het 
uitzicht op commerciële kleinschalige omroep. Het zijn deze 
opties, in combinatie met de onduidelijkheden van de huidige 
reclame regeling, die ertoe hebben geleid dat samenwerking tussen 
lokale omroepen en uitg'evers niet of slechts in beperkte mate 
(uitkering, reclame-exploitatie) in de gesloten overeenkomsten 
gestalte heeft gekregen. 

Deze problematiek spitst zich met name toe op de situatie in 
de (middel)grote gemeenten. In de ldeinere gemeenten beogen 
lokale omroepen vaak geen grootscheepse exploitatie van de 
reclamezendtijd en is er ook vaak geen 'lokale' uitgever. In de 
grootste gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage) 
wordt de lokale reclamemarkt zodanig groot ingeschat dat het 
weinig moeite zal kosten om voor de exploitatie van die markt 
met een of meer uitgevers tot een overeenstemming te komen. 

3-4- lvlogelijke ontwikkelingsscenario's 

Al eerder is in dit hoofdstuk de opmerking geplaatst dat deze 
rapportage noodzakelijkerwijze het karakter van een 
'tussenbalans' heeft. Dit geldt zeker voor deze paragraaf. Immers, 
uit de ontwikkelingen zoals die tot nu toe geschetst zijn, kunnen 
weinig duidelijke trends gedestilleerd worden. Daar komen nog 
bij de opties voor zowel lokale omroepen (structurele publieke 
financiering) als voor de uitgevers (ldeinschalige commerciële 
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omroep) over de haalbaarheid waarvan binnenkort uitspraken 
van de politiek verwacht worden. 

Realisering van één van beide of beide opties zou een forse 
wending kunnen geven aan de ontwikkeling zoals die nu door de 
reclameregeling op gang is gezet. 

Voor de lokale omroepen zou een structurele financiering uit 
publieke middelen hen in eenzelfde onderhandelingspositie 
kunnen plaatsen als bij de regionale omroepen het geval is 
geweest. Bovendien zou een eind gemaakt worden aan de situatie 
dat lokale omroepen bij wie de gemeentenubsidie is ingetrokken, 
de facto commerciële omroepen worden, aangezien reclame
inkomsten dan de voornaamste en geen additionele bron van 
inkomsten zijn. Een situatie waarbij de ene afhankelijkheid wordt 
ingeruild voor de andere en waarbij lokale omroepen tot een 
overeenkomst moeten komen om te kunnen voortbestaan (vergelijk 
de situatie in Nijmegen). 

Voor de uitgevers zou de toegang tot kleinschalige 
commerciële omroep kunnen betekenen dat men de deelname 
aan de reclame-exploitatie van lokale en regionale omroepen 
kwijtraakt. Het is denkbaar dat, indien die deelname toch 
voornamelijk het karakter van een uitkering c.q. afdracht blijkt te 
hebben, analoog aan de redenering over de afschaffing van de 
STER-compensatie in de VVet Landelijke Commerciële Omroep, 
door de wetgever deelname aan kleinschalige commerciële 
omroep gekoppeld wordt aan afzien van deelname in publieke 
lokale en regionale omroep. 
Zolang dergelijke mogelijkheden nog open staan blijft het riskant 
om definitieve uitspraken te doen over de toekomstige 
ontwiH:elingen binnen lokale en regionale medialandschappen. 
VVanneer we dat dan toch doen, gebeurt dat op hoofdpunten en 
met het nodige voorbehoud. 

Ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen bij lokale en 
regionale media zijn theoretisch drie scenario's denkbaar: 

de bestaande regeling blijft, ook na I januari 1994, 
gehandhaafd; 
het voornemen uit de Paas brief, een optioneel systeem, wordt 
op lokaal niveau ingevoerd; 
er komt een duaal bestel, d.w.z. commerciële naast publieke 
ldeinschalige omroep. 

Hoewel deze drie scenario's theoretisch-analytisch van elkaar 
onderscheiden kunnen worden, blijven er in praktijk naar onze 
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mening maar twee over. Met het oog op de consequenties van de 
introductie van kleinschalige commerciële omroep voor de andere 
media is er namelijk nauwelijks verschil tussen een optioneel 
systeem, waarbij men op lokaal niveau kan kiezen of de 
zendmachtiging naar een publieke dan wel een commerciële 
omroep gaat en een duaal systeem. Kiest men, in het optionele 
systeem, voor een publieke lokale omroep, dan zal deze (evenals 
de andere lokale en regionale media) evenveel last of gemak 
hebben van de commerciële omroep in de aanpalende gemeente 
als wanneer beide omroepen in een gemeente zouden opereren. 
De verwachting van bijna alle gesprekspartners in dit onderzoek 
is namelijk dat commerciële kleinschalige omroep zich vooral op 
boven-lokaal niveau zal manifesteren, met het oog op een 
noodzakelijk groot economisch draagvlak voor kleinschalige 
cOlnmerciële omroep. 

Bovendien is het gezien de houding van de Tweede Kamer 
in het verleden ten aanzien van verregaande decentralisatie en 
gezien de stellingname van de VNG nog maar de vraag of voor 
het optionele bestel een voldoende groot politiek draagvlak te 
vinden zal zijn. 

Als ontwikkelingsscenario's worden hier derhalve twee 
scenario's besproken: a. handhaving van de bestaande 
reclameregeling en b. invoering van commerciële kleinschalige 
omroep. 

A. Handhaving van de bestaande reclameregeling 
Wanneer de huidige regeling blijft gehandhaafd, zullen zich bij 
de regionale omroepen geen grote wijzigingen voordoen. 
:Mogelijkerwijze zet het uitkeringspercentage van 25% dat Radio 
Rijnmond heeft bewerkstelligd de nieuwe onderhandelingen per I 

januari 1994 met de uitgevers wat onder druk, maar beide 
partijen hebben een zodanig vertrouwen in de huidige 
samenwerking te kennen gegeven, dat deze naar alle 
waarschijnlijkheid ook na 1994 gecontinueerd zal worden. 
Uitbreiding van de activiteiten kan verwacht worden naar 
regionale televisie. Dit wordt echter wel als een zodanig kostbare 
onderneming gezien dat samenwerking met andere provincies en 
met exploitanten van gekoppelde kabelnetten voor de hand ligt. 
Regionale omroepen zullen blijven vasthouden aan financiering 
uit publieke middelen. 

Bij lokale omroepen zal handhaving van de huidige regeling 
met name in de middelgrote en grotere gemeenten leiden tot 24-
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uurs-programmering (d.m.v. CD-automaten of raamprogramme
ring) en samenwerking c.q. netwerkvorming tussen lokale 
omroepen in hetzelfde gebied of in dezelfde agglomeratie. Zeker 
nu de aanvankelijke verwachtingen over reclame-inkomsten in 
negatieve zin worden bijgesteld, zullen pogingen ondernomen 
worden de reclamemarkt te vergroten. De indeling van 
omroepvoorzieningen in drie niveaus: landelijk, regionaal en 
lokaal, is programmatisch-inhoudelijk goed te verdedigen, maar 
in termen van de markt voor exploitatie van reclame-zendtijd niet 
vol te houden. Toezicht op naleving van de wettelijke bepalingen 
op dit terrein (programmavoorschrift, raamprogrammering) voor 
alle lokale omroepen, is moeilijk en tijdrovend. 

Recentelijk is door het Commissariaat voor de lVledia een 
dergelijke samenwerkingsconstructie op het gebied van reclame
exploitatie en raamprogrammering, waar ook de Brabant Pers BV 

bij betrokken was, verboden (uitspraak van 14 september 1992). 
Het feit dat een dergelijke constructie in het leven is geroepen 
geeft echter wel aan dat het hier om een reëel verschijnsel gaat. 
Het is de vraag of deze ontwikkeling, die door ex-piraten wordt 
aangemoedigd en door (sommige) uitgevers niet wordt geremd, 
door de OLON (die overweegt een tuchtcommissie in te stellen) en 
door het Commissariaat voor de Media effectief kan worden 
bestreden. vVil men de oorzaak - een te grote afhankelijldleid van 
reclamegelden - wegnemen, dan verdient de aanbeveling van de 
OLON en de VNG voor een structurele publieke financiering van 
lokale omroepen serieuze overweging. 

De voornaamste gedupeerden van de verwachte tendens tot 
schaalvergroting bij lokale omroepen zijn de lokale omroepen in 
de kleinere gemeenten en de uitgevers van nieuwsbladen. Op 
boven-lokaal of gewestelijk niveau krijgen deze media er een 
concurrent op de advertentiemarkt bij waarvan ze waarschijnlijk 
meer schade zullen ondervinden dan van de invoering van 
reclame bij de regionale omroepen. 

B. Invoering van kleinsclzalige commerciele omTOep 
Invoering van kleinschalige commerciële omroep zal eenzelfde 
ontwikkeling op gang brengen als onder A reeds geschetst is: 
commerciële omroep op boven-Iokaal-, gewestelijk- of 
agglomeratie-niveau. Uitgevers van regionale dagbladen hebben 
er nooit misverstanden over laten bestaan dat exploitatie van 
commerciële lokale omroep economisch alleen verantwoord is, als 
dat op boven-lokaal niveau gebeurt. De toelating van 

121 



j\;[edia in stad en streek 

commerciële lokale omroep is slechts een tussenstap op weg naar 
gewestelijke commerciële omroep. Die ontwikkeling hoeft zich 
niet te beperken tot ether-radio; ook kabelkranten zouden daar 
een rol in kunnen spelen. De kabelkrant wordt door sommige 
uitgevers nog steeds gezien als een opstap naar commerciële 
lokale of, via gekoppelde kabelnetten, agglomeratie-televisie. 
Gezien de verdeling van de invloedssferen van regionale 
dagbladuitgevers over de verschillende provincies, ligt het voor de 
hand te veronderstellen dat de grotere uitgevers van regionale 
dagbladen ernaar zullen streven binnen het verzorgingsgebied 
van de eigen regionale dagbladen radio en eventueel 
kabeltelevisie op commerciële basis te exploiteren. Ook ten 
aanzien van deze ontwikkeling geldt dat toezicht op gestelde 
regels (naleving programmavoorschrift voor commerciële omroep; 
eventuele anti-netwerkvorming-bepalingen; cross-ownership
bepalingen) moeilijk en tijdrovend is. Deze ontwikkeling zou niet 
alleen schadelijk zijn voor (kleinere) lokale omroepen en 
nieuwsbladen, om dezelfde redenen als vermeld onder A, maar 
ook voor de regionale omroepen die er op de reclamemarkt een 
concurrent bij krijgen. Bovendien zou deze ontwikkeling kunnen 
leiden, zoals dat ook in andere Westeuropese landen het geval is 
geweest, tot een de facto landelijk commercieel radionetwerk. 

In beide scenario's wordt vastgesteld dat de geschetste 
ontwikkelingen met name nadelig zijn voor de lokale omroep en 
het nieuwsblad in kleinere gemeenten. Het gegeven dat juist in de 
betreffende gemeenten de regionale dagbladen vaak niet voldoen 
aan het gestelde 1/2-pagina-criterium, zou in dit verband aan het 
denken moeten zetten. 
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Deel 2 Inventarisatie van opvattingen 

4. DE STANDPUNTEN VAN VERTEGENWOORDIGERS VAN 

OVERKOEPELENDE MEDIA-ORGANISATIES 

+ I. Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat de verslagen van een vijftal gesprekken met 

vertegenwoordigers van de benaderde overkoepelende media-organisaties: 

Vereniging De Nederlandse Dagbladpers (NDP), Vereniging De Nederlandse 

Nieuwsbladpers (NNP), Vereniging De Nederlandse Kabelkrantpers (NKP) , de 

Stichting Regionaal Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS) en de 

Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON). De gesprekken met 

de vertegenwoordigers van deze organisaties zijn gevoerd, voordat de Raad 

van State en het Commissariaat voor de J\!ledia zich hadden uitgesproken in 

resp. beroeps- en toetsingszaken. De respondenten hielden dienaangaande 

een slag om de arm en namen een afwachtende houding aan ten aanzien 

van deze specifieke aspecten van de regeling. 

De volgende vragen zijn aan de respondenten voorgelegd: 

I. Kunt in het kort een overzicht geven van recente ontwikkelingen voor 

de sector waarvan U de belangen behartigt? Kunt U in die 

ontwikkeling de hoogte- en dieptepunten aangeven? 

2. Kunt U een sterkte-zwakte-analyse maken van de huidige situatie 

waarin Uw leden verkeren? Hoe ziet 1 J cIe verhouding met andere 

media? 

3. Hoe zullen, naar Uw inschatting, in de nabije toekomst de media

ontwikkelingen op het lokale en regionale vlak verlopen? Wat is voor de 

ontwikkeling van Uw leden het best mogelijke toekomstscenario? vVelke 

samenwerkingsvormen tussen verschillende media ziet U ontstaan? 

Aan de hand van een lijst met aandachtspuntenI6 is nadere invulling aan de 

gesprekken gegeven. Na afloop van de gesprekken is de respondenten 

verzocht eventuele documentatie, jaarverslagen, onderzoeken, beleidsnota's 

e.d., beschikbaar te stellen. 

r6. De lijst met aandachtspunten is opgenomen in paragraaf 2.5; zie ook bijlage 4. 
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4.'2. Vereniging De Nederlandse Dagbladpers (NDP) 

Een histonsche schets 

In het recente verleden heeft de dagbladsector aangetoond een stabiele en 

sterke positie te hebben in de markt. Voor een deel is dit te danken aan de 

investeringen in het produkt, aldus de respondent. De totale hoeveelheid 

informatie die dagbladen verzorgen is enorm toegenomen en het dagblad is 

zowel kwantitatief (meer pagina's per dag) als kwalitatief (bijv. meer 

achtergrondinformatie, kleurendruk) gegroeid. Inmiddels is naar inschatting 

van de respondent de dagbladenmarkt wel aan verzadiging onderhevig; 

verdere groei in de nabije toekomst zal voor de bedrijfstak 1I1Oeilijk zijn. 

Bovendien zijn er de laatste jaren steeds meer andere media bijgekomen, 

waardoor de budgetten van dagbladen, die voor de helft opgebouwd zijn uit 

reclame-inkomsten, onder druk komen te staan, zeker ook omdat die nieuwe 

media, deels of met name gefinancierd worden uit reclame-inkomsten. In het 

verdere verleden was de concurrentie beperkt tot met name de STER, 

inmiddels zijn daar RTL4, satellietradio en lokale en regionale omroep 

bijgekomen. 

Als negatief punt voor de dagbladen in Nederland, geeft de respondent 

aan de ontwiklceling van de publieke omroep en later de opkomst van 

commerciële omroep in Nederland. !\lIet name bij de intreding van de STER 

in 1967 zijn de dagbladen bij het omroepverhaal in Nederland buitenspel 

komen te staan. Sinds het in de markt stappen van RTL-Veronique, het latere 

RTL4, is de mogelijkheid voor uitgevers om eventueel ook nog in de markt te 

stappen sterk verkleind. De markt is naar de mening van de respondent 

volledig ontoegankelijk geworden voor nieuwe aanbieders. Er is geen geld 

meer dat boven de markt zweeft. 

De dagbladen hebben altijd gewedijverd voor participatie in de landelijk 

omrocp. Enerzijds deed men dit ter verdediging van de positie op de 

reclamemarkt. Bij verlies van reclame-inkomsten zal de prijs van het dagblad 

moeten stijgen. Volgens de respondent een ongewenste ontwikkeling, ook 

omdat dagbladen een onderdeel zijn van het cultuurgoed in Nederland en ter 

beschikking moeten staan aan allc bevolkingslagen, ook de laagst-betaalden. 

Anderzijds willen dagbladen de mogelijkl1eid hebben zich ook ten aanzien 

van andere informatiemedia te bekwamen en dat is tot op heden vrijwel 

onmogelijk gemaakt door de wetgever. Een uitzondering hierop is de 

kabelkrant. 

Ook ten aanzien van de lokale en regionale omroep heeft de 

gezamenlijke dagbladpers in Nederland zich immer sterk gemaakt voor 

participatie in omroep-activiteiten. Dit bleek evenwel politiek niet haalbaar. 

Tot in het recente verleden heeft de dagbladpers wel kunnen bewerkstelligen 

dat er bij de omroep geen ruimte was voor commerciële activiteiten in de 
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regio. Met de huidige regeling is daar verandering in gekomen. Een regeling 

waar mee te leven valt, maar die volgens de respondent niet voordelig is voor 

de regionale dagbladpers; hoewel er deel wordt genomen in de exploitatie 

van reclame, is het voor veel dagbladbedrijven een sigaar uit de eigen 

advertentiedoos roken. Bovendien blijft de participatie aan lokale en 

regionale omroep beperkt tot de reclame-exploitatie. Het NDP-plan met 

betrekking tot de inrichting van de regionale omroep in Nederland is door 

Den Haag van tafel geveegd met het argument dat door invoering van het 

plan de traditionele en door Den Haag gewenste 'waterscheiding' tussen pers 

en omroep in gevaar zou komen. Het lag in de bedoeling het NDP-plan in 

werking te laten treden voor de regionale omroep, om op basis van de 

opgedane ervaringen in het systeem ook plaats in te ruimen voor de lokale 

omroep. Men pleit voor de inrichting en het beheer van de regionale kanalen 

op basis van een moederkanaal door de uitgevers, waarop specifiek regionale 

invullingen kunnen plaatshebben op die tijden die men als regionale omroep 

wenst en waarbinnen weer een beperkte lokale invulling mogelijk is. Daarmee 

zou in de ogen van de respondent de huidige onoverzichtelijke situatie enorm 

gebaat zijn. Zover is het echter (nog) niet gekomen. 

Kabelkrant is in de ontwikkeling van de dagbladbedrijven naar 

multimediale ondernemingen geen factor van groot belang geweest. Door de 

vele technische en wettelijke beperkingen die opgelegd zijn door de politiek 

kan kabelkrant niet meer zijn dan een aanvullend produkt voor de lokale en 

regionale informatievoorziening. De bemoeienis van de uitgevers met de 

kabelkrant heeft volgens de respondent twee gronden. Enerzijds is het een 

defensieve strategie geweest - wat we kunnen doen, laten we liever niet aan 

anderen - en anderzijds hebben de uitgevers rioOl' middel van kabelkrant

experimenten ervaring op kunnen doen met de mogelijkheden van de kabel. 

Ervaringen met de kabelkrant zijn veelal tegenvallend, waardoor veel 

uitgevers gestopt zijn met de kabelkrant. In de huidige vorm zal de 

kabelkrant nooit 'en masse' ingang vinden in Nederland, als het aan de 

uitgevers ligt. 

De huidige stand van zaken 

Hoewel de bedrijfstak als geheel nog steeds een sterke marktpositie heeft, zijn 

de regionale dagbladen onder druk komen te staan: de landelijke dagbladen 

zijn voor de regionale dagbladen geduchte concurrenten geworden. 

Regionale dagbladen in Nederland bieden een totaal-informatieprodukt. 

Informatie wordt op alle niveaus, lokaal, regionaal, nationaal en 

internationaal, verzorgd. De gemiddelde Nederlandse regionale krant biedt 

haar lezers meer internationaal nieuws dan bijv. de vVashington Post en 

daarbij wordt ook ruim aandacht besteed aan die andere informatieniveaus. 

Dat vergt grote investeringen die niet (langer) door zelfstandige regionale 

125 



l\1edia in stad en streek 

dagbladondernemingen te dragen zijn. In de regio is daardoor de 

economische noodzaak van fusie van dagbladondernemingen en 

samenwerking tussen en samenvoeging van redacties ontstaan. 

Kostenbesparing is het credo binnen het dagbladbedr~jf niet alleen om de 

winst te maximaliseren, maar ook om met het vrij gekomen geld weer meer 

in de aandacht voor de regio te investeren. NIeer regionaal nieuws verbetert 

het produkt. 

De opstelling van de dagbladen naar de lokale en regionale omroepen 

toe is evenals bij de kabelkrant ingegeven door verdediging van de bestaande 

marktpositie, aldus de respondent. De samenwerkingsvormen die momenteel 

ontstaan tussen de lokale en regionale omroepen enerzijds en uitgevers 

anderzijds, blijven tot spijt van de respondent, vooralsnog beperkt tot de 

reclame-exploitatie. Dagbladen zijn, zo wordt benadrukt, echter geen 

advertentieboeren, maar informatieverspreiders. 

De huidige samenwerking is een verstandshuwelijk dat wellicht nog tot iets 

moois kan uitgroeien. Daarvoor is het in de ogen van de respondent ook een 

experiment. De partners moeten nog wat aan elkaar wennen en het 

wederzijdse wantrouwen moet wegebben. Feitelijk hebben we naar inzicht 

van de respondent te maken met een historische ontwikkeling: dit is een 

begin van de betrokkenheid van de lokale en regionale pers bij de lokale en 

regionale omroep in al haar facetten. De regeling biedt de uitgevers ook die 

ruimte. Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat het niet om een 

compensatieregeling gaat en dat het uitgevers mogelijk moet worden gemaakt 

zich multi-mediaal te ontwikkelen. Dat is ook de uitdrukkelijke wens van de 

uitgevers. 

De uitspraak van het Commissariaat voor de lVledia dat er in bepaalde 

gemeenten geen lokale uitgever aanwezig is, waardoor de lokale omroep niet 

verplicht is een overeenkomst te sluiten met een uitgever omtrent de 

exploitatie van de advertenties, doorkruist in de visie van de respondent de 

geest van de huidige regeling. Het is bovendien reëel te veronderstellen dat 

een gedeelte van de reclame-inkomsten van de lokale omroepen komt van de 

reclame-inkomsten van de huis-aan-huisbladen, aldus de respondent. 

Hierdoor zal de uitgever die zowel het huis-aan-huisblad als het regionale 

dagblad uitgeeft, getroffen worden, tenvijl in sommige gemeenten die 

uitgever niet als een lokale uitgever wordt aangemerkt, en er geen geld voor 

terug ziet omdat huis-aan-huisbladen uitgesloten zijn van de huidige regeling. 

De huidige regeling heeft derhalve dubbele consequenties voor het 

dagbladbedrijf. Daarom ook hebben uitgevers een AROB-procedure 

aangespannen. De onduidelijkheden in en de verschillende interpretaties van 

de huidige regeling komen voort uit de niet-toereikende richtlijnen die in de 

AMVB vermeld staan. Die duidelijld1eid zal na afloop of bij voortzetting van 

het experiment verstrekt moeten worden. 



De standpunten van vertegenwoordigers van media-organisaties 

ToekomSlveJwachlingen 

Uitgevers zijn op regionaal en lokaal niveau in alle facetten van de 

informatievoorziening betrokken. Dit wordt door sommigen gezien als een 

bedreiging voor de pluriformiteit van de informatievoorziening. Deze 

opvatting wordt door de respondent niet gedeeld. De redactionele 

onalhankelijkheid is gewaarborgd bij de pers en ook in het NDP-plan voor de 

ldeinschalige omroep is die waarborg opgenomen, evenals bij de kabelkrant. 

Omdat uitgevers bereid en in staat zijn te investeren in de diverse media, zou 

het wel eens zo kunnen zijn dat de pluriformiteit van de regionale en lokale 

informatievoorziening juist verstevigd wordt. Zonder geld geen toekomst voor 

de media en bij het wegvallen van een medium een afname van de 

pluriformiteit. Uitgevers zijn in staat het economisch draagvlak van regionale 

omroep, lokale omroep en kabelkranten te verstevigen. Redactiestatuten en 

programmastatuten zijn zaken waar de uitgevers mee om kunnen gaan. 

Verdere uitbouw van de omroepactiviteiten, lokaal, regionaal, nationaal 

en internationaal, kan en mag volgens de respondent niet zonder participatie 

van de uitgevers gebeuren. Indien dat wel gebeurt, zal de pluriformiteit van 

de dagbladpers in gevaar komen. Kranten zullen dan genoodzaakt z~jn 

verdere aanpassingen in het produkt en produktieproces aan te brengen. De 

respondent heeft goede hoop dat het zo niet zal gaan. 

De concentratie binnen het dagbladwezen is nog geen halt toegeroepen, 

maar dat is, volgens de respondent, inherent aan de ontwikkeling van een 

bedrijfstak. Benadrukt wordt dat zonder de concentraties die reeds hebben 

plaatsgevonden, verschillende persorganen zouden zijn verdwenen. De 

recente persconcentraties, met de waarborg van de onalhankelijldleid van de 

redacties, heeft er juist voor gezorgd dat de pers in Nederland, en zeker ook 

in de regio, pluriform is. Overigens is het niet geheel denkbeeldig dat door 

de uitgevers in Nederland toegewerkt zal worden naar een situatie waarin in 

grote delen van Nederland één uitgever de regionale dagbladpers beheert. 

Dat is feitelijk een voortzetting van een ontwikkeling die zich reeds jaren 

geleden heeft ingezet, aldus de respondent. In Noord-Brabant wijzen de 

ontwikkelingen al in de richting van een provinciaal dagblad met diverse 

edities. 'Wellicht ontstaat er door deze verdergaande schaalvergroting ruimte 

aan de onderkant van de markt voor op kleinere schaal opererende 

weekbladen. Het is een mogelijklleid die door de respondent niet wordt 

uitgesloten. 

Zoals al eerder gememoreerd, kunnen op basis van de huidige regeling 

omtrent de exploitatie van reclame bij de lokale en regionale omroep allerlei 

ontvvikkelingen plaatsvinden waarbij de betrokkenheid van uitgevers bij lokale 

en regionale omroep vergroot wordt. Eigenlijk maakt het niet zo veel uit wie 

formeel de zendmachtiging in handen heeft als er sprake is van een hechte 

samenwerking. Uiteindelijk zal het zichzelf wel regelen, aldus de respondent. 
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Wanneer het aan de markt wordt overgelaten zal de kleinschalige 

omroep in Nederland zich met name op het boven-lokale niveau 

ontwikkelen. Lokale omroep op commerciële basis is volgens NDP

berekeningen vrijwel niet haalbaar. Mogelijk in de grote steden, Den Haag, 

Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, moeilijk in de middelgrote plaatsen als 

Nijmegen en Eindhoven en onmogelijk in nog kleinere gemeenten. Reclame

opbrengsten uit lokale omroepactiviteiten zijn 'peanuts'. Een gevaar dat 

momenteel voor de lokale omroepen dreigt, is dat lokale overheden, gelet op 

de mogelijkheid tot reclame, de subsidies stopzetten. Hierdoor kunnen 

verschillende lokale omroepen in gevaar komen, er is immers onvoldoende 

geld uit de markt te halen. 

Mocht de samenwerking tussen lokale en regionale omroep, zoals ook 

voorzien in het NDP-plan, niet van de grond komen, is de enige mogelijkl1eid 

om op een soort lokaal niveau omroep in stand te houden, het vormen van 

agglomeratie-omroepen. Er zullen dan netwerken moeten gaan ontstaan. 

Maar ook het NDP-plan, met eventuele aanpassingen, heeft de beste kans van 

slagen wanneer er wordt samengewerkt op het regionale en het agglomeratie

niveau. Of de verschillende omroeplagen dan deel uitmaken van één 

bedrijfsstructuur of dat er een andere samenwerkingsvorm wordt gehanteerd, 

is niet zo belangrijk. Het is wel de bedoeling dat de diverse redacties 

onafhankelijk blijven functioneren. Voordeel is dat vanuit een 

gezamenlijkheid de reclamemarkt beter bewerkt kan worden en de kosten 

beheerst kunnen worden. Een situatie waarin een commercieel opererende 

lokale, boven-lokale of regionale omroep uiteindelijk de publieke regionale 

omroep uit de markt zal drukken ziet de respondent niet zo vlug ontstaan. 

De regionale omroepen hebben op het moment de grote toename aan 

luisteraars juist te danken aan de manier waarop ze nu opereren, waarbij de 

nadruk op de regionale informatievoorziening ligt. 

Het huidige experiment zal naar inschatting van de respondent na 1-1-

1994 door blijven lopen en tevens verwacht hij dat de mogelijld1eden voor 

deelname aan lokale en regionale omroepen door uitgevers zullen worden 

verruimd. 

Bij de samenwerking tussen lokale omroepen en dagbladen, ook al 

strekt die zich niet verder uit dan een overeenkomst omtrent de reclame

exploitatie, kan wellicht vooruitlopend op een werkelijke samenwerking tussen 

beide, het overhevelen van de kabelkrant van het dagbladbedrijf naar de 

omroep een logische stap zijn. Omroepen kunnen op een andere wijze 

meestal goedkoper een kabelkrant laten draaien. Indien kabelkranten niet

renderend blijven, is het een logische manoeuvre om de kabelkrant bij de 

lokale omroep onder te brengen indien becijferd is dat zowel de omroep en 

het dagbladbedrijf er profijt van zullen hebben. 
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Een andere optie is dat de kabelkrant op termijn door uitgevers 

betrokken wordt bij het opstarten van regionale televisie, waarb~j gedacht kan 

worden aan een desk-journaal e.d .. Regionale en ook lokale televisie vergen 

enorme investeringen en lokale en regionale televisie met een totaal

programmering is niet te betalen uit advertentie-inkomsten. Televisie in de 

regio zal, naar mening van de respondent in de komende jaren een 

marginale bezigheid blijven. 

De bemoeienis van uitgevers met nieuwe ontwikkelingen op 

mediagebied, met name ten aanzien van de kabel, zullen in de nabije 

toekomst hoofdzakelijk gebaseerd blijven op defensieve strategieën. Veel 

ontwikkelingen op mediagebied zijn gebaseerd op techniek, op wat technisch 

mogelijk is. Te vaak, aldus de respondent, wordt bij de implementatie van 

nieuwe media vergeten dat het maatschappelijk aan moet slaan. Vertaald 

naar de uitgevers: er moet een markt voor zijn. Die terughoudende opstelling 

van de uitgevers is ook te verklaren uit ervaringen in het recente verleden 

met Viewdata en het kabelexperiment Zuid-Limburg. 

Het is de uitgevers duidelijk wat financieel, maatschappelijk en 

technisch mogelijk is. De beoordeling over wat maatschappelijk wenselijk is, 

blijft een zaak van de wetgever. Voor de toekomst blijft de wetgever echter 

de meest onzekere factor. lVIomenteel voert de wetgever geen inzichtelijk 

beleid ten aanzien van de kleinschalige media. De respondent hoopt op 

verbetering in de nabije toekomst. 

4-3. Vereniging De Nederlandse Nieuwsbladpers (NNP) 

Een historische schets 

De NNP is als overkoepelende organisatie van nieuwsbladen sinds vijf jaar ook 

toegankelijk voor 'de betere' huis-aan-huisbladen, door de NNP aangeduid als 

onbetaalde nieuwsbladen omdat ze zich kwalitatief weten te onderscheiden 

van het gemiddelde huis-aan-huisblad. Sinds de NNP open staat voor de huis

aan-huisbladen is de overkoepelende organisatie steviger in de schoenen 

komen te staan, aldus de respondent. Het onbetaalde nieuwsblad speelt een 

belangrijke rol in het media-aanbod. 

Toetreding van huis-aan-huisbladen tot de NNP heeft een tweeledig 

gevolg. Enerzijds zorgt het ervoor dat cle overkoepelende organisatie voor 

gedrukte media op het lokale vlak levensvatbaar blijft, anderzijds stelt het de 

huis-aan-huisbladen in staat een zeker imago te ontlenen aan het 

lidmaatschap van cle NNP. In de ogen van de respondent heeft er een zekere 

kruisbestuiving plaatsgevonden, een kruisbestuiving die nog steeds door gaat. 

Bij de nieuwe aanmeldingen als lid van de NNP zitten niet alleen huis-aan

huisbladen, er zijn ook enkele nieuwe leden ingeschreven uit de 

nieuwsbladsector. Voor de abonnementsnieuwsbladen heeft de NNP altijd 
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criteria gehanteerd op basis waarvan men al of niet toegelaten werd tot de 

organisatie. Dergelijke criteria opstellen voor de huis-aan-huisbladen is een 

moeilijke klus die de NNP in de nabije toekomst hoopt te klaren. Deze criteria 

zijn volgens de respondent nodig, omdat door middel van die criteria gewerkt 

kan worden aan de 'upgrading' van de huis-aan-huisbladsector in Nederland. 

Het huidige imago van huis-aan-huisbladen is voor een groot deel toch een 

erfenis van de periode waarin de huis-aan-huisbladen werden beschouwd als 

'vechtbladen'. Een identiteit die de huis-aan-huisbladen allang van zich 

hebben afgeworpen. De dagbladen gebruikten de huis-aan-huisbladen 

aanvankelijk als een 'advertentiefuik' en ter bescherming van de eigen 

advertentie-inkomsten tegenover uitgaven van anderen. Zo'n vijftien jaar 

terug zag je verschrikkelijk snelle ontwikkelingen in de huis-aan

huisbladenmarkt. Overnames en nieuwe uitgaven waren aan de orde van de 

dag. Dagbladuitgevers zijn enige jaren terug tot het besef gekomen dat het zo 

niet langer kon. Op de gehele huis-aan-huisbladenmarkt werd verlies geleden. 

Men is tot onderlinge afspraken gekomen, bladen zijn gefuseerd en die 

ontwikkeling zet zich verder voort. De huis-aan-huisbladsector wordt in de 

nabije toekomst verder gesaneerd, waarbij het volgens de respondent niet 

onbelangrijk is te constateren dat huis-aan-huisbladen uitgegroeid zijn tot 

(veelal) lokale nieuwsmedia van belang. 

De huidige stand van zaken 

De NNP is als organisatie tevreden over de ontwikkelingen bij de gedrukte 

pers. De huidige situatie is stabiel en men kan de ruimte en tijd vinden aan 

de kwaliteit en het imago van afzonderlijke bladen en de bedrijfstak als 

geheel te werken. Bovendien ontstaat er nu gelegenheid ook verder te kijken 

dan alleen het nieuwsblad of het huis-aan-huisblad. Kabelkrant en lokale 

omroep zijn elektronische media die gedeeltelijk dezelfde functie hebben als 

de kleinschalige pers, namelijk de lokale samenleving voorzien van (lokale) 

informatie. Het is daarom van belang dat nieuwsblad- en huis-aan

huisbladuitgevers zich ook met deze media bezighouden. 

De NNP als organisatie heeft ten aanzien van de invoering van reclame 

bij de lokale en regionale omroep te maken met een tweetal problemen. 

Allereerst worden in de huidige regeling huis-aan-huisbladen uitgesloten van _ 

deelname aan de exploitatie van die reclame, terwijl volgens de respondent in 

veel gemeenten het huis-aan-huisblad de enige lokale uitgever is. De wetgever 

gaat daarmee voorbij aan de feitelijke situatie in diverse gemeenten. Het kan 

zelfs zijn dat een kabelkrant het enige lokale medium is naast de lokale 

omroep. Ook de kabelkrant is echter uitgesloten van de regeling. Voorts is 

het voor nieuwsbladen moeilijk een voet tussen de deur te krijgen bij de 

regionale omroep. Het is Boom Pers in Drenthe gelukt en de BDU heeft 

bedongen deel te kunnen nemen in Gelderland, maar dit gebeurt zeer tegen 
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de wil van de regionale dagbladuitgevers. De respondent constateert echter 

dat met name de provinciebesturen een positievere opstelling hebben ten 

aanzien van de nieuwsbladen. 

De gesprekken met de OLON over een raamovereenkomst tussen de 

gezamenlijke nieuwsbladpers en de gezamenlijke lokale omroepen zijn zeer 

moeizaam verlopen en hebben niet geleid tot een akkoord. De respondent 

constateert dat de gesprekken alleen zijn gegaan over de afdracht van enige 

vergoeding door de omroepen aan de pers, terwijl in de regeling staat 

vermeld dat het niet om afdracht gaat maar om participatie. Dat het niet tot 

een raamovereenkomst tussen NNP en OLON is gekomen, wordt door de 

respondent betreurd. 

De bereidheid om met lokale omroep en kabelkrant meer te gaan doen 

dan alleen maar het delen in eventuele reclame-opbrengsten is bij een aantal 

nieuwsblad- en huis-aan-huisbladuitgevers zeer evident aanwezig. Het hangt 

wel af van de bedrijfsgrootte. Binnen de NNP zijn met name Hoekstra, de BDU 

en Boom Pers ook actief op de markt van elektronische media. 

Volgens de respondent speelt het probleem 'lokale omroep' maar bij 

een klein aantal van de NNP-Ieden. Voor de kleinere nieuwsbladuitgevers is 

een samenwerking met een lokale omroep op het gebied van reclame vaak 

niet interessant, omdat de reclame-opbrengsten bij de lokale omroepen vaak 

zeer minimaal zijn. In een kleine gemeente wordt te weinig uit de markt 

gehaald om er lokale omroep van te financieren. De meeste abonnements

nieuwsbladen verschijnen in gemeenten die een te geringe omvang hebben 

om op een semi-commerciële wijze lokale omroep te financieren. 

Toekomstverwachtingm 

Voor de toekomst velwacht de respondent dat de kwalitatief goede 

nieuwsbladen blijven bestaan. Er lijkt nu sprake te zijn van een adempauze 

op de markt van de gedrukte media, maar de respondent spreekt de 

verwachting uit dat daar in de nabije toekomst weer verandering in komt. De 

fusies van uitgaven en redacties binnen één concern zijn daar een voorbode 

van. Ook de diverse uitlatingen van directies van dagbladbedrijven stemmen 

de respondent niet vrolijk. Dagbladuitgevers willen meer, zo niet alles 

hebben; het maximaliseren van de macht in de mediawereld. Als er een gat 

op de kaart is, dan willen ze dat vullen, aldus de respondent. Het is een 

gevaarlijke tendens voor de nieuwsbladen, die zeer renderend kunnen zijn en 

zelfs in omzet en aantal abonnementen kunnen groeien, maar die relatief 

gezien kleiner en kleiner worden. Het wordt in de ogen van de respondent 

zelfs voor dagbladbedrijven als de Gooi- en Eemlander, Sijthoff en de FGDP 

zwaar weer. Een volgende stap in het fusiegeweld kan de overname van de 

nieuwsbladen zijn. Het dilemma voor de relatief kleinere nieuws blad uitgevers 

is deze: om te kunnen overleven moet er een goed bedrijfsresultaat neergezet 
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worden, maar zodra het bedrijfsresultaat te goed is, zullen de grote 

dagbladondernemingen op de stoep staan om de boedel over te nemen. De 

overname van de Rivierenpers door Wegener is daar een recent voorbeeld 

van. Het zijn niet louter de bedrijfsresultaten die daarbij een rol spelen, ook 

opvolgingsproblemen kunnen een reden voor verkoop zijn. Het is volgens de 

respondent daarom verheugend te kunnen constateren dat er veel 'jong 

bloed' bij de diverse nieuwsbladondernemingen is gekomen. 

Kwaliteitsverbetering moet het credo blijven voor de gehele bedrijfstak: 

dagbladen, nieuwsbladen en huis-aan-huisbladen. Het omzetten van een 

onbetaald nieuwsblad, een huis-aan-huisblad, in een abonnementsnieuwsblad 

is in sommige plaatsen wellicht mogelijk. In Beilen is dat door Boom Pers 

succesvol gedaan en in Scherpenzeel is die strategie gehanteerd door de BDU. 

Een mogelijk succesvolle omzetting van huis-aan-huisblad in nieuwsblad is 

sterk afhankelijk van de structuur van de gemeente of regio: in een plaats 

met meer dan 50.000 inwoners acht de respondent de kans op een dergelijk 

succes uitgesloten. Bovendien moet bij een dergelijke strategie niet vergeten 

worden dat, zowel naar de markt toe als binnen het bedrijf, het moeilijk is 

uit te leggen waarom bij ongeveer gelijke kwaliteit, voor de ene uitgave wel 

betaald moet worden en voor de andere niet. Bijkomend probleem voor de 

huis-aan-huisbladen is, dat op het moment dat de kwaliteit toeneemt, ze te 

zeer concurrenten worden van de dagbladen waar ze veelal bij horen. 

Bovendien is het succes van de huis-aan-huisbladen voor een deel gelegen in 

de relatief geringe redactie- en andere kosten. Investeren in kwaliteit kost 

geld, geld dat door advertentie-inkomsten moet worden terugbetaald. Bij 

zekere kwaliteit kunnen de tarieven wel omhoog, maar aan de 

kwaliteitsstijging van huis-aan-huisbladen is een zeker", grcns en die grens ligt 

lager dan bij de abonnementsbladen. 

De respondent voorziet dat door de gecompliceerdheid van de regeling 

op een gegeven moment de verschillende partijen, uitgevers, omroepen en 

politiek, zich afvragen wat er allemaal nog geregeld moet worden. Het zou 

kunnen zijn dat dit leidt tot het volledig liberaliseren van de lokale en 

wellicht ook regionale omroep. Er is o.a. door de NNP voor gewaarschuwd dat 

de huidige regelgeving tot problemen zal leiden. De respondent vindt dat 

door de huidige regeling de nieuwsbladen een concurrent wordt opgedrongen 

zonder dat van een reële participatie sprake zal zijn. Nieuwsbladen zijn bij 

uitstek, in de ogen van de respondent, de media waar de ervaring aanwezig 

is orn lokaal nieuws te brengen. Een eventuele mogelijkheid op lokaal niveau 

omroep te gaan bedrijven zal dan ook door de nieuwsbladsector worden 

toegejuicht. Een probleem is dan wel dat niet te overzien is wat de grotere 

uitgevers gaan doen. Er zou een moment kunnen komen dat binnen de NNP, 

ten aanzien van lokale omroep een probleem ontstaat, omdat de huis-aan

huisbladen die onderdeel zijn van een groter concern een ander belang 
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hebben dan de zelfstandige bladen en kleinere uitgevers. vVanneer door de 

grote uitgevers wordt ingezet op boven-lokale omroep is dat probleem zeer 

reëel. 

Bovendien, zo onderstreept de respondent, zal de drang van de 

dagbladuitgevers om de maeht te maximaliseren niet stoppen bij de gedrukte 

pers. Er is een aantal dagbladbedrijven dat streeft naar een monopoliepositie 

in de gehele lokale en regionale mediastructuur. Van de politiek is weinig 

initiatief tegen deze monopolisering meer te velwachten: Den Haag zou al 

veel eerder een streep getrokken moeten hebben. lVIonopolisering is volgens 

de respondent onan,vendbaar. 

Om alles te verkrijgen zullen uitgevers ook de kabel in hun mediapakket 

willen hebben. Daadwerkelijke toepassingen zijn nog niet tot volle ontplooiing 

gekomen. Kabelkrant en teletekstvoorzieningen erachter zijn in de optiek van 

de respondent nog steeds een sprong in het duister. Veel uitgevers hebben 

dan ook een ambivalente houding. Enerzijds wil men de boot niet missen en 

probeert men de zaken te blijven volgen, aan de andere kant is de kabelkrant 

zoveel beperkingen opgelegd dat zij te statisch is om ooit renderend te 

kunnen gaan werken. 

De NNP vindt immer een gewillig oor bij wvc en de kamerleden, maar 

zo erkent de respondent, de NNP is een kleine organisatie. Dat wat de NNP 

doet, valt de buitemvacht niet altijd even veel op, daarom is hel belangrijk te 

blijven werken aan de kwaliteitsverbetering bij de leden. Hierdoor kan zowel 

de organisatie als de bedrijfstak overeind blijven. De respondent is er van 

overtuigd dat als men een goed lokaal nieuwsblad brengt, onbetaald of op 

abonnementsbasis, niemand er aan komt. De grote concerns zullen te groot 

blijken te zijn om aan die kant van de markt ook de volle aandacht te 

besteden. Zij kunnen niet in ellce plaats een redacteur en een acquisiteur 

zetten. 

De kruimels blijven volgens de respondent interessant genoeg. Hoe 

groter de eenheden worden des te groter worden de kansen voor een 

kwaliteitsprodukt op het lokale niveau. Daarvoor is het wel nodig dat 

nieuwsbladuitgevers samenwerken, onderling en misschien ook met naburige 

dagbladuitgevers zonder dat het ten koste gaat van de zelf:~tandigheid. 

4-4- Vereniging De Nederlandse Kabelkrantpers (NI(P) 

Een historische sc/wts 

Kabelkrant in Nederland is, volgens de respondent, een gevolg van 

kunstmatige inseminatie en een moeilijke bevalling; het is geen produkt van 

wederzijdse liefde. Als gevolg van een brede doorvoering van de bekabeling 

van de Nederlandse gemeenten en de voortschrijdende technologische 

mogelijkheden is er steeds meer druk uitgeoefend op de overheid om 
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commerciële aanbieders toe te staan gebruik te maken van de kabel. De 

overheid heeft ervoor gekozen commerciële aanbieders op de kabel toe te 

laten, maar heeft tevens een afhoudend beleid gevoerd ten aanzien van het 

toestaan van omroepactiviteiten door commerciële aanbieders. Het produkt 

hiervan is de kabelkrant, een statisch medium zonder bewegende beelden en 

zonder eigen geluid. 

Amusement is door het statische karakter nagenoeg niet mogelijk op de 

kabelkrant. De kabelkrant heeft meer weg van een krant dan van televisie. 

Inmiddels heeft de kabelkrant zich in diverse gemeenten ontwikkeld tot een 

lokaal nieuwsmedium van belang. De opzet is altijd lokaal geweest, aldus de 

respondent; regionale kabelkrant brengt moeilijkheden met zich mee, zoals de 

koppeling van kabelnetten en het minder snel kunnen opereren bij de 

informatieverwerking. 

Om de informatiefunctie meer gestalte te geven, is er vanaf het begin 

geëxperimenteerd met kabeltekstvoorzieningen achter de kabelkrant. Deze 

experimenten zijn bijna overal stopgezet. Als redenen voert de respondent 

aan: de relatief hoge investeringen in apparatuur; de zeer hoge vergoedingen 

die betaald moesten worden aan de kabelkrant-exploitanten; de te geringe 

penetratie van tv-toestellen met teletekstdecoder; de onbekendheid met het 

medium bij instanties die teletekst-informatie zouden kunnen/willen 

aanbieden. 

De grootste teleurstelling van de afgelopen jaren voor de kabelkrantpers 

is geweest dat, ondanks het feit dat iedereen wist dat het medium zou kunnen 

evolueren tot een volwaardig medium, de politiek zich zeer behoudend heeft 

opgesteld waar het de mogelijkheid betreft nieuwe faciliteiten aan het 

medium toe te voegen. De politieke discussie over het verruimen van de 

mogelijkheden voor de kabelkrant is volgens de respondent te zeer beheerst 

geweest door de vraag hoe voorkomen kon worden dat door middel van de 

kabelkrant lokale commerciële omroep binnen het bestel zou sluipen. De 

technische mogelijkheden zijn wel aanwezig om het medium, met meer 

ontspanningsfacetten, volwaardiger en aantrekkelijker voor het publiek te 

maken. Zo is er gedacht om een desk-journaal aan de kabelkrant toe te 

voegen, maar dit is niet toegestaan. De hele discussie over het verruimen van 

de mogelijkheden voor de kabelkrant heeft slechts geleid tot het toestaan van 

eigen geluid. Bewegende beelden blijven verboden, ook voor advertenties. 

Overigens zijn de verwachtingen dat het voeren van gesynchroniseerd 'eigen' 

geluid bij de kabelkrant tot een zeer redelijke uitbreiding van 

orderportefeuilles van adverteerders zal leiden. 

De huidige stand van zaken 

De beperkingen die aan het medium zijn opgelegd, bieden volgens de 

respondent nog legio mogelijkheden de kabelkrant meer te doen zijn dan wat 
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het nu in veel gevallen is. Bij de commercials kunnen de stilstaande beelden 

elkaar steeds sneller opvolgen, met eventueel gesynchroniseerd geluid 

erachter. De simulatie van een werkelijke tv-spot wordt daarmee steeds beter. 

Bijkomstig kunnen bestaande low-budget tv-spots, zoals die van diverse 

supermarktketens, verknipt worden tot kabelkrant-commercials. Zo kunnen 

ook bestaande radio-commercials voorzien worden van elkaar snel 

opvolgende synchrone beelden. De produktiekosten voor kabelkrant

commercials kunnen op die manier gedrukt worden. De presentatie van 

informatie op de kabelkrant zal, zo verwacht de respondent, statisch blijven. 

Daar waar de advertenties op de kabelkrant meer op televisiecommercials 

zullen gaan lijken, zal de informatievoorziening sterke gelijkenis blijven 

hebben met de gedrulüe krant. 

Ondanks de genoemde beperkingen is de kabelkrant bij het publiek 

redelijk goed aangeslagen. De kijkcijfers voor een ruim gedeelte van een 

cyclus van de kabelkrant variëren van JO-12% in de grote steden tot 30-35% 

in de kleinere plaatsen. De gemiddelde kijkdichtheid ligt momenteel op zo'n 

18%. Het zijn met name ouderen en mensen met veel vrije tijd die gebruik 

maken van de kabelkrant. 

Tegen de verwachting in heeft het publiek de kabelkrant in de armen 

gesloten. Het publiek heeft echter een lage interessesfeer: men vindt het over 

het algemeen prima dat de kabelkrant op de kabel zit, maar men zal er geen 

actie voor voeren, wanneer blijkt dat zij van de kabel verdwijnt. 

Één van de moeilijkheden van de kabelkrant is, naast de door de 

overheid opgelegde beperkingen, dat de exploitatie van een kabelkrant 

relatief duur is, aldus de respondent. De kabelhuur lag in de beginjaren op 

.f 1,00 tot .f 1,50 per aansluiting per jaar en daar is nog steeds weinig 

verandering in gekomen. Voorts vielen en vallen de journalistieke 

medewerkers onder de dagblad-cAo, waar relatief hoge vergoedingen aan 

betaald moeten worden. De advertentie-inkomsten zijn vanaf het begin 

tegengevallen. Hierdoor hebben kabelkranten op macro-basis vanaf het begin 

aanloopverliezen gemaakt, en verkeren momenteel vaal, nog steeds in de 

rode cijfers. Die verliezen zijn voor de bedrijfstak als geheel niet gering; 

individuele uitzonderingen zijn er wel. In totaal worden de reclame-omzetten 

door de NKP geschat op zo'n 25 miljoen gulden op jaarbasis. Daarbij komen 

nog de inkomsten van de niet aangesloten kabelkranten, die geschat worden 

op maximaal 10 miljoen gulden. 

De start van de kabelkrant is ook bemoeilijkt door de 'goudzoeker' 

Infokab. Die heeft zich in Nederland op veel kabelnetten ingekocht en is 

gigantisch met prijzen gaan dumpen, waardoor het exploitanten die in de 

concurrentie met Infokab zaten jaren heeft gekost om weer op een 

aanvaardbaar prijsniveau te komen na het faillissement van Infokab. 

Bovendien heeft de bedrijfstak door de manier waarop Infokab opereerde en 

135 



AIedia in stad en streek 

door het verlies van zo'n 18 miljoen gulden dat achter werd gelaten door 

Infokab, een slecht 'image' gekregen bij reclamebureaus en adverteerders. 

Het heeft enige jaren geduurd voor de bedrijfstak daar overheen was. 

Na de beginfase zijn er in vrijwel geheel bekabeld Nederland 

kabelkranten gestart. Ook lokale omroepen zijn met kabelkranten op de 

markt gekomen. Veel commerciële exploitanten zijn na enige jaren gestopt 

omdat ze werden geconfronteerd met negatieve exploitatiecijfers. Een 

oorzaak hiervan was toch de onbekendheid met het mediun" zowel bij 

exploitant als bij publiek. Het vak van kabelkrant-exploitant is een ander dan 

het uitgeven van een gedrukt medium. Op dit moment komt de aanbodkant 

redelijk tot rust. Recent hebben enkele uitgevers hun positie ten opzichte van 

de kabelkrant als exploitabel medium nog veranderd, maar binnen een paar 

jaar zal de positie van de kabelkranten en de opstelling van de uitgevers 

duidelijk zijn. 

Toekomstvelwachtingen 

Zoals reeds eerder opgemerkt, verwacht de respondent dat de invoering van 

eigen geluid voor de kabelkrant een zegen zal zijn. De commercials met 

eigen geluid gaan ongeveer 50% meer kosten dan de andere commercials en 

daarnaast zullen de NKP-Ieden bij dit soort commercials de produktiekosten 

voor een gedeelte doorberekenen, wat tot voor kort niet werd gedaan uit het 

oogmerk van serviceverlening. De NKP schat dat met de introductie van 

audiovisuele commercials op de kabelkrant de jaaromzet aan advertenties van 

de gezamenlijke kabelkrantpers in Nederland van 35 miljoen uit kan groeien 

naar 55 tot 60 mi!joen. De gehele bedrijfstak zit nu op zo'n 10 miljoen verlies 

per jaar; in die nieuwe situatie kan de bedrijfstak op winst uitkomen. De 

komende jaren zullen dan ook duidelijkheid verschaffen over de 

mogelijkheden van de markt voor de kabelkrant. Daar waar de invoering van 

eigen geluid niet leidt tot een verhoging van de advertentie-inkomsten, zal de 

exploitant waarschijnlijk stoppen. 

Daarnaast zullen de ontwikkelingen bij teletekst achter de kabelkrant 

verder doorgang vinden. Er zijn verschillende aanbieders, zoals verenigingen, 

overheidsinstanties, die daar inmiddels belangstelling voor hebben getoond. 

Gedacht wordt aan servicevoorzieningen zoals sportuitslagen en -standen, 

informatie over openbaar vervoer en commerciële informatie van 

bijvoorbeeld autodealers. ~Wat betreft informatie kunnen dergelijke 

kabeltekstvoorzieningen het best gezien worden als een tussenvorm tussen 

videotex en de huidige teletekst, waarbij, zo is de verwachting, het 

informatie-aanbod met name lokaal of regionaal zal worden bepaald. 

Probleem is echter dat kabelexploitanten in de overeenkomst met een 

kabelkrantexploitant trachten die tekstvoorzieningen achter de kabelkrant uit 

te sluiten, of men verlangt er meer geld voor. Los van de 

136 



De standpunten van vertegenwoordigers van media-organisaties 

kabeltekstvoorzieningen blijven de vergoedingen aan kabelexploitanten een 

probleem, aldus de respondent. 

De ontwikkeling van de kabelkrant is afhankelijk van hetgeen er in de 

nabije toekomst met de andere regionale en lokale media, met name met de 

omroep, gebeurt. 

De regionale omroepen zitten redelijk vast in het publieke zadel. De 

respondent verwacht niet dat de politiek de regionale omroep zal laten 

vallen. De ruimte voor commerciële regionale omroep wordt daarmee 

kleiner, maar deze is er wel. Indien de politiek de publieke financiering van 

de regionale omroep zal laten vallen en/ of frequenties ter beschikking zal 

stellen aan commerciële regionale aanbieders, zal er iets kunnen ontstaan als 

regionale SkyRadio. Daarmee komt de informatievoorziening via de radio in 

gevaar. De uitgevers zijn nu in zee gegaan met de regionale omroepen en 

hebben overeenkomsten gesloten. De regeling loopt weliswaar tot 1-1-1994, 

maar er bestaat bij beide partijen, volgens de respondent, duidelijk de 

intentie om langer door te gaan. De opkomst van commerciële omroep in de 

regio zal op een dergelijke manier niet zo vlug doorgang vinden. 

B~j de lokale omroep is een ontwikkeling richting commerciële omroep 

waarschijnlijker volgens de respondent. Op dit niveau is de situatie heel 

anders. De respondent onderscheidt grofweg twee typen lokale omroepen: 

omroepen gerund door vrijwilligers die vanuit een bepaald idee iets met die 

radio willen doen en omroepen gerund door 'commerciële jongens' die via 

een achterdeur legaal radiopiraterij aan het bedrijven zijn. De eerste groep 

zal, wanneer de huidige ontwiklceling zich voortzet, volledig worden 

weggevaagd door die 'commerciële jongens'. Vanuit die lokale omroep gaan 

een aantal zenders zich ontwiH:clen, al of niet met een overeenkomst met 

uitgevers, die 24 uur per dag radio gaan maken, waarbij ook nog wat tijd, 

maar niet op prime time, wordt ingeruimd voor de lokale vrijwilliger. De 

facto heeft Nederland dan kleinschalige commerciële omroep. De inschatting 

van de respondent is dat die omroepen zich zullen gaan clusteren tot op zijn 

minst agglomeratie-omroepen, of zelfs regionale omroepen, hetgeen niet per 

definitie hetzelfde is als provinciale omroep. De respondent verwacht dat met 

name op het niveau tussen 'lokaal' en 'regionaal' iets zal kunnen ontstaan, 

dat zowel voor het publiek als voor de adverteerders aantrekkelijk is en dat 

exploitabel is. De piraat-achtige agglomeratie-omroep heeft daar wel een 

programmering voor nodig die niet zoveel verschilt van de programmering 

van SkyRadio. Dergelijke syndicaatvorming is in de ogen van de respondent 

voor commerciële lokale omroepen een noodzaak. Door syndicaatvorming 

zijn programma-uitwisselingen en advertentie-combinaties mogelijk en 

kunnen de produktiekosten van de commercials en, door 

raamprogrammering, de programma's laag gehouden worden. Dat is gezien 

de maximaal uit de regio te halen inkomsten uit reclame onontbeerlijk. 
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Los van de ontwikkelingen bij de regionale en lokale omroepen zal er, 

als gevolg van de toenemende druk op het milieu en de veranderende rol van 

het publiek met betrekking tot het milieu, een reallocatie plaatsvinden van 

reclamegelden bij de printmedia. Steeds meer huishoudens geven door 

middel van een sticker op de brievenbus te kennen dat (ongeadresseerd) 

reclamedrukwerk niet meer welkom is. Folder-adverteerders zullen zich 

daardoor gaan beraden op de huis-aan-huisverspreiding als reclame

mogelijkheid. Die verspreiding zal, naar inschatting van de respondent, 

verder afnemen en dat geldt ook voor de 'insteek' bij de huis-aan-huisbladen. 

Ook verwacht hij dat de buitenreclame via billboards zo ongeveer de 

bovengrens heeft bereikt. Deze reallocatie van reclame gelden zal met name 

in de regio en de gemeente plaatsvinden: de lokale ether- en kabelomroep, de 

kabelkrant en de regionale omroep zullen er redelijk uit naar voren komen. 

De respondent verwacht dat door de reactie van het publiek op de 

milieuproblematiek minimaal 10% van de direct-mail-bestedingen, in totaal 

zo'n 400 tot 600 miljoen gulden, besteed zal gaan worden aan andere 

vormen van reclame. Dat geld zal dan boven de markt gaan zweven en 

besteed kunnen gaan worden aan andere reclamemiddelen. Met name de 

lokale radio zal daarvan profiteren. De regionale dagbladen en huis-aan

huisbladen, zo is de verwachting, zullen op agglomeratieniveau op een 

redelijke manier hun advertentie-inkomsten kunnen behouden. 

Zoals de ontwikkelingen nu gaan, verwacht de respondent over vijf à 

tien jaar een complete agglomeratiestructuur voor zowel pers als omroep: de 

regionale dagbladen, met daaraan gekoppeld de huis-aan-huis-uitgaven. Er 

zullen grote gemeenschappelijke programma's voor lokale radio komen: 

basisprogramma's waarbij voor het strikt lokale kan worden ingebroken in de 

programmering, op de minder aantrekkelijke tijden. vVanneer de lokale 

omroepen er in slagen andere financieringsmiddelen te vinden (en dat kan 

variëren van opcenten op de kabel, een vorm van lokale omroepbijdrage, 

sponsoring etc.) zullen ze in staat zijn hun publieke karakter te behouden, 

anders is een commerciële structuur, in de ogen van de respondent, 

onafwendbaar. 

Het uitsluitend betalen van lokale televisie uit rcclame-inkomsten acht 

de respondent onmogelijk. Hier zullen de gemeenten wat moeten doen. De 

kabelkrant blijft een lokaal medium en is zich geleidelijk aan het ontwikkelen 

tot een aantrekkelijker medium voor publiek en adverteerders; met cigen 

geluid erachter, teletekstvoorzieningen, en steeds verder gaande animatie. Het 

eind zal daar in gelegen zijn dat er een vorm van low-budget lokale televisie 

zal ontstaan. Dat zal naar inschatting van de respondent niet meer tientallen 

jaren door de politiek tegen te houden zijn. Kabelkrant wordt een blijvertje, 

alleen niet in de vorm zoals we het nu kennen, maar meer in de richting van 

een multi-functioneel lokaal medium dat meerdere kenmerken van omroep 
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zal kunnen hebben. Redactioneel investeren in de kabelkrant, om het als 

informatiemedium aantrekkelijker te maken, zit er in de nabije toekomst niet 

in. De personele kosten zijn nu al vaak te hoog. De kabelkrant is makkelijker 

en beter aantrekkelijk te maken door er een vorm van kabeltekst achter te 

plaatsen. Op die manier ontstaat er ook veel meer ruimte voor de 

agendafunctie van het medium. 

Het blijft voor ieder medium, zo is de opvatting van de respondent, 

echter een keuze of ingezet moet worden op het meer grootschalige of het 

meer kleinschalige, met daarbij de afweging wat er voor nodig is om 

commercieel rendabel te worden/blijven. Voor ieder medium zullen uit die 

overweging bepaalde configuraties komen. Kabelkrant zal lokaal moeten 

blijven, daarvan kun je de schaal niet vergroten. Lokale omroep zou het 

eigenlijk ook moeten hebben van de lokale informatieve functie, maar dat 

kan nooit gefinancierd worden uit reclame-opbrengsten, dus zal meer 

grootschalig moet gaan opereren of de publieke financiering zal van de grond 

moeten komen. Regionale omroep kan zo lang ze publieke omroep blijft de 

functie van informatiemedium behouden, maar zodra dat los gelaten wordt, 

zal die functie verloren gaan. De komende vijf à tien jaar zullen veel 

duidelijkheid verschaffen, aldus de respondent. 

4.5. Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS) 

Een histOJ7sche schets 

De respondent geeft aan dat de ontwikkeling van de regionale omroepen tot 

wat ze nu zijn, een proces dat zich tussen '45 en '88 heeft afgespeeld, te lang 

heeft geduurd. Het slepende proces om regionale omroep tot stand te 

brengen is beheerst geweest door de vraag hoe regionale omroepen 

gefinancierd moesten worden. Als hoogtepunt in die ontwikkeling wordt de 

groei van het aantal regionale omroepen aangevoerd, overigens een 

onbedoeld gevolg van het nieuwe financieringssysteem. Het is ook altijd door 

de gezamenlijke regionale omroepen zelf bestreden. Overal in Nederland is 

nu regionale omroep. Tegelijkertijd heeft zich een andere ontwikkeling 

voorgedaan: de beëindiging van structurele samenwerking met de landelijke 

omroepen, waardoor op een ander gebied een soort explosie volgde, nl. 

zendtijduitbreiding, van gemiddeld drie naar twaalf uur. Als gevolg van die 

hele ontwikkeling is het aantal luisteraars ook enorm toegenomen; het aantal 

is landelijk gezien verdrievoudigd. De afgelopen drie jaar worden daarom 

door de respondent gezien als de bloeiperiode van de regionale omroepen tot 

nu toe. 

De groei van het aantal regionale omroepen en de zendtijduitbreiding 

waren geen doel, maar een gevolg van het nieuwe financieringssysteem. Voor 

deze verandering was wel nodig dat de afzonderlijke provinciebesturen, ook 
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die provincies waar men aanvankelijk absoluut niet op iets dergelijks zat te 

wachten, impopulaire (want voor de burger financieel nadelige) beslissingen 

moesten nemen, zodat regionale omroepen tot stand konden worden 

gebracht of in stand konden worden gehouden. Het voortbestaan van de 

regionale omroepen werd als het ware afhankelijk gemaakt van de opstelling 

van de provincies. Het feit dat provinciale besturen en bestuurders aan zelf

promotie wilden kunnen doen door middel van de regionale omroep, heeft 

naar het inzicht van de respondent zeker een rol gespeeld. 

Tegelijkertijd liep in die periode het RadiOI-contract af, waardoor er, 

naar de inschatting van de respondent, bij de regionale omroep een soort 

zelfbewustzijn ontstond. Er werden vanuit de gedachte dat regionale omroep 

een aanvullende voorziening is, complete radiostations opgezet. Over de 

gehele linie gesproken doet het medium het heel goed. De zendtijduitbreiding 

heeft zich in sommige provincies direct vertaald in meer luisteraars. In 

sommige provincies was en is de regionale omroep sterk gepositioneerd. 

Het feit dat de regionale omroep het niet overal even goed doet, ligt 

voor een gedeelte aan de culturele identiteit op streek- of provinciaal niveau, 

aldus de respondent. Jarenlang heeft de ROOS moeten vechten tegen het 

vooroordeel dat regionale omroep iets voor het platteland is en niet geschikt 

zou zÜn voor de Randstad. Inmiddels bewijst Radio Rijnmond het tegendeel; 

het is de best beluisterde regionale omroep, in absolute aantallen, en is wat 

betreft bereik te vergelijken met de noordelüke provincies. In haar gebied is 

ze marktleider, net als de noordelijke omroepen. Radio vVest gaat in een 

soortgelÜk gebied dezelfde kant op. Zuid-Holland is voor de regionale 

omroep een hele 'sterke' provincie geworden. In Noord-Holland en Utrecht 

is het moeilijker. In Noord-Holland heeft dat te maken met de keuze voor 

een andere structuur. Zuid-Holland is verdeeld in tvv·ee omroepen met ieder 

een grote stad als centrum, en men is daar al een tüdje bezig met een bewust 

programmabeleid, gericht op een groot publiek. Radio Noord-Holland is 

verknipt in edities, wat de situatie voor een buitenstaander ingewikkelder en 

ondoorzichtiger maakt. Edities komen per definitie maar twee keer per dag 

in de lucht. Het is een ingewikkelde provincie, die bijna niet logisch in te 

delen is. Radio Noord-Holland heeft in de ogen van de respondent een 

beetje de neiging voor een wat beter opgeleid, VPRo-achtig, publiek te 

programmeren, waannee afgeweken wordt van de programmering en van het 

karakter van de overige regionale omroepen. Radio Noord-Holland sleept als 

het ware de geschiedenis van Radio Stad achter zich aan. Hoewel het 

langzaam gaat, is er bij Noord-Holland een stijgende lijn te constateren. In 

Utrecht kampt men met het probleem dat de lokale omroep en de regionale 

omroep in elkaars vaarwater zitten. Een verschijnsel dat zich ook in stad en 

provincie Groningen voordoet. Utrecht is een ongelooflijk moeilijke 

provincie, aldus de respondent. Ze is klein, maar de verschillende gebieden in 
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Utrecht hebben sociaal niets met elkaar te maken. Er is in het verleden 

contact geweest met de lokale omroep in Utrecht (Domroep), maar dat 

verliep moeizaam. Er is bestuurlijke weerstand gerezen tegen het plan om 

een editiestelsel voor Utrecht te ontwikkelen, waarbij de lokale omroep een 

paar uur per dag lokale programma's zou gaan verzorgen en waaromheen de 

regionale omroep als raamprogramma zou fungeren. Dit is er niet van 

gekomen. 

Samenwerking tussen lokale en regionale omroep is altijd problematisch 

geweest. De ROOS benadrukt dat voor eventuele samenwerking gekeken moet 

worden naar totale regionale of lokale samenwerkingsverbanden. De ROOS 

heeft in het verleden over een eventuele uniforme oplossing nagedacht, maar 

is tot de conclusie gekomen dat het medialandschap in de diverse provincies 

hiervoor te divers is. Bovendien verschilt in de optiek van de respondent de 

organisatie van de regionale en de lokale omroep te veel. Regionale 

omroepen zijn allemaal op dezelfde manier georganiseerd. Op lokaal niveau 

is de organisatiestructuur echter zeer ondoorzichtig: een model dat voor de 

stad en provincie Groningen zou kunnen functioneren, is niet aan te raden 

voor de provincie Noord-Brabant waar men met 131 gemeenten te maken 

heeft. Het enige dat als algemeenheid zou kunnen worden doorgevoerd is 

een vorm van raamprogrammering, aangeboden door de regionale 

omroepen. Daaraan ldeeft volgens de respondent een stukje eigenbelang, 

maar daarmee wordt ook uitwerking gegeven aan een opvatting over het hoe 

en wat van ldeinschalige omroep. Zo zou er een regionaal programma 

kunnen ontstaan met lokale invullingen. Een dergelijk Roos-plan ligt al enige 

tijd als aanbod op tafel bij de OLON en diverse lokale omroepen. Het 

onderlinge wantrouwen is echter te groot geblekcn om er daadwerkelijk 

invulling aan te geven. 

De huidige stand van zaken 

De horizontale programmering die de regionale omroepen hanteren wordt 

door de respondent als een zeer positief en sterk punt van de regionale 

omroepen beschouwd. Horizontale programmering is in zijn ogen eigenlijk 

niet de sterkte van de regionale omroepen, maar het is meer de zwakte van 

Hilversum; daar is het niet gelukt en de regionale omroepen hebben er 

prof~t van getrold,en. Hetgeen de regionale omroepen voorts op het moment 

sterk maakt ten opzichte van de mogelijke concurrenten (Hilversum, lokale 

omroepen en satellietstations) is het totaal-pakket dat door de regionale 

omroepen wordt aangeboden en het regionale nieuws dat wordt aangevuld 

met landelijk en internationaal nieuws. De luisteraar wordt daardoor volledig 

geïnformeerd over wat er zich in de wereld afspeelt. Dit moet volgens de 

ROOS nog verder uitgebreid worden. Het aanbieden van een totaal-pakket 

gaat verder dan alleen de informatie. De regionale omroepen weten 
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informatie en nieuws op een prima manier te combineren met gezelligheid 

en amusement. Daar waar veel stations, ook in het buitenland, zich 

concentreren op één soort aanbod, waardoor er segmentatie in de 

radiowereld komt, omvatten de regionale omroepen meerdere segmenten. 

Volgens de respondent sluit deze programmering prima aan bij de 

luistermotieven van het radio-publiek dat naast nieuws en informatie op zoek 

is naar gezelligheid en behoefte heeft aan identificatie. Het gebodene moet 

als het ware dicht bij de mensen staan, en daar voldoen de regionale 

omroepen aan. De respondent denkt dat als gevolg van de steeds 

verdergaande schaalvergroting die bij andere media plaats heeft, de behoefte 

aan die nabijheid en identificatie bij het luisterpubliek alleen maar zal 

toenemen. De mate waarin amusement met informatie en identificatie wordt 

gecombineerd verschilt per omroep. Zo heeft Omrop Fryslän minder die 

gezelligheidsfactor nodig om het publiek aan zich te binden dan Radio 

Rijnmond. 

Inhoudelijk ziet de respondent de regionale omroepen niet als 

concurrenten voor de regionale dagbladpers, waarbinnen aan 

schaalvergroting wordt gedaan. Ook wat betreft bedrijfsstructuur is die 

concurrentie er niet. Door de huidige financiële armslag die de regionale 

omroepen hebben, die volgens de respondent alleen maar versterkt wordt 

door de komst van reclame in combinatie met publieke financieringsbronnen, is 

er geen enkele reden om aan schaalvergroting te denken. Eerder zal meer 

aandacht worden besteed aan de verdere uitbouw van de regionale functie 

die de Roos-leden vervullen. 

Wanneer de overheid onverhoopt de publieke financiering stopzet, 

verandert die situatie en krijgfOn de regionale omroepen minder financiële 

ruimte om personeel in te zetten op de garing van het kleinschalige nieuws. 

Hiermee worden immers geen adverteerders binnengehaald. De nadruk die 

regionale omroepen op het kleinschalige en het regionale leggen, is 

momenteel de grootste kostenfactor en zal bij toenemende economische druk 

het eerste sneuvelen. De regionale omroepen hebben op basis van ongeveer 

gelijkblijvende budgetten het aantal uitzenduren vergroot van drie naar 

twaalf. Hetgeen er in de laatste jaren bij gekomen is, is dan ook met name 

het relatief goedkopere amusement, service-rubrieken, spelle~es en 

platenprogramma's. De respondent legt er de nadruk op dat de regionale 

omroepen derhalve wel kwetsbaar zijn: enerzijds wordt het succes (deels) 

ontleend aan de identificatie met en de regionale informatievoorziening van 

de omroepen, anderzijds komt die informatievoorziening bij het wegvallen 

van de publieke financiering het eerst in gevaar. De regionale omroep is 

kwetsbaar op haar kernfunctie, de functie waarmee ze zich onderscheidt van 

de andere publieke en commerciële omroepen. Onafhankelijke regionale 

omroep zal, naar inschatting van de respondent, niet uit louter reclamegeld 



De standpunten van vertegenwoordigers van media-organisaties 

gefinancierd kunnen worden. Een regio als Rijnmond is wellicht een 

uitzondering. De regionale omroepen blijven afhankelijk van publieke 

financiering. Indien die publieke financiering wegvalt zal de enige manier van 

overleven zijn een format te kiezen als SkyRadio. Zo niet, dan kan er maar 

beter gestopt worden met regionale omroep. Wanneer de ROOS de suggestie 

zou wekken een dergelijke kant op te gaan, dan zijn de regionale omroepen 

bezig zichzelf in de huidige functie op te heffen, zo waarschuwt de 

respondent. 

De huidige manier van financiering van de regionale omroepen is naar 

mening van de respondent redelijk veilig gesteld. wvc wil echter mee in de 

stroom van decentralisatie en daaraan is al door de provinciale opslag vorm 

gegeven, maar er zit altijd nog een gedeelte, 20 miljoen, centrale financiering 

in de pot voor de moeilijk vanuit de provincie te financieren omroepen, zoals 

Flevoland en Friesland. Van die centrale financiering wil wvc af en zij wil 

het aan de provinciale overheden overlaten of zij zich garant stellen voor die 

weggevallen financiering. Hoe zich dat ontwikkelt, moet de toekomst 

uitwijzen. Hoewel de respondent zich niet pessimistisch toont over de huidige 

en toekomstige financiering, wordt toch onderstreept dat die toekomstige 

financiering een bedreiging kan zijn, omdat naast de mogelijke directe 

financiële gevolgen de onafhankelijke relatie van de regionale omroep ten 

aanzien van het provinciale bestuur in het geding kan komen. Daardoor is 

het twijfelachtig of de reclame-inkomsten die momenteel binnengehaald 

worden, in de toekomst nog puur als winst kunnen worden beschouwd. Deze 

inkomsten kunnen voor provinciale besturen namelijk een aanleiding zijn de 

publieke provinciale financiering te reduceren. Reclame-inkomsten moeten 

daarom niet door de regionale omroepen gezien gaan worden als een stabiele 

en brede financiële basis waarop bijvoorbeeld personeelsbudgetten kunnen 

worden vastgesteld. Reclame-inkomsten moeten, aldus de ROOS, aangewend 

worden voor extra investeringen. 

ToekomstvenvachtÎngen 

Voor de nabije toekomst verwacht de respondent dat regionale omroepen 

uitgroeien tot 24-uur-stations, waardoor er meer mogelijkheden ontstaan voor 

reclameverkoop. Voor heel Nederland wordt vooralsnog uitgegaan van een 

totale reclame-opbrengst van 20 miljoen gulden, waar nog alle gemaakte 

kosten en de afdracht van af moeten. Tussen de regionale omroepen zal de 

netto-opbrengst sterk verschillen. Ten aanzien van de programmering 

verwacht hij dat met name de binnen- en buitenlandverslaggeving óf in 

samenwerking met de gezamenlijke Hilversumse omroepen tot stand komt óf 

dat er binnen de kring van de ROOS een gezamenlijke binnen- en 

buitenlandredactie zal worden opgezet. Het profiel van de regionale zender, 

waar regionaal nieuws in combinatie met nationaal en regionaal nieuws 

wordt gebracht, zal in ieder geval versterkt worden. 
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Binnen een tijdsbestek van vijf jaar, zo verwacht de respondent, zal er 

regionale televisie ontstaan, weliswaar nog 'low profile' en min of meer als 

experiment. Het uiteindelijke doel van de regionale omroepen is de 

totstandbrenging van een vensterprogramma van de regionale omroepen met 

bijvoorbeeld Nederland 3, waardoor voor regionale televisie een betere 

marktsituatie ontstaat. Het idee van vensterprogrammering is echter 

omroeppolitiek een gevoelig onderwerp en daarom zetten de regionale 

omroepen vooraleerst in op regionale televisie via de kabel. Friesland en 

Overijssel zijn inmiddels de zaak al aan het opstarten, maar de hoge kosten 

bemoeilijken een daadwerkelijke start. Regionale televisie zal voor een groot 

gedeelte uit reclamegelden betaald moeten gaan worden; de publieke 

middelen zijn niet toereikend. De ontwildceling van regionale televisie zal ook 

afhangen van de ontwikkelingen bij lokale televisie. De ontwikkelingen rijden 

elkaar in de wielen. Als voorbeeld noemt de respondent de televisie

activiteiten in Amsterdam, waardoor er voor Radio Noord-Holland weinig 

ruimte over blijft om ook televisie te gaan brengen. Eenzelfde situatie is voor 

Radio Rijnmond in Rotterdam ontstaan. 

Samenwerking met lokale omroepen is daarom gewenst, maar zal ook 

in de toekomst problematisch zijn. Eigenlijk zou er, in de optiek van de 

respondent, gewerkt moeten worden aan een herindeling van de kleinschalige 

omroepen als geheel in Nederland. Nu is het zo dat de bestuurlijke niveaus 

(Den Haag, provincie en gemeente) als criteria voor de omroepstructuur 

worden gebruikt en dat sluit niet overal per definitie aan op de sociale 

structuur. De respondent realiseert zich dat een dergelijke wens een stoute 

droom is, omdat men er zieh in de politiek geen raad mee weet. Daardoor 

gaan de àiversc niveaus een eigen ,,,,eg en ontstaat er een soort 'bedrjjfs

egoïsme', wat weer leidt tot spanningen tussen lokale, regionale en nationale 

omroepen. Zolang de overheid haar beleid laat ingeven door het 

decentralisatie-idee, waarbij de verantwoordelijkllcid bij lokale en regionale 

overheden ligt, die hun belangen hebben, ziet de respondent daar geen 

verandering in komen. Samenwerking op beperkte schaal en per regio anders 

ingevuld lijkt derhalve het maximaal haalbare. 

l'vlomenteel zijn er bijvoorbeeld in Groningen gespreideen gaande over 

een fusie tussen de lokale omroep in de stad Groningen en de regionale 

omroep. Onder de huidige wetgeving zal een dergelijke fusie met name 

materieel zijn. Formeel blijven beide organisaties zel[~tandig. Bedoeling is om 

vanuit de regionale omroep een stadseditie te maken, waarbij de huidige 

lokale omroep een grote inbreng heeft. Voordeel van een dergelijke 

samenwerking is bundeling van krachten, een poging om de toch al schaarse 

middelen niet te versnipperen. Probleem van een formele fusie tussen lokale 

en regionale omroep is dat op het moment dat men formeel fuseert, een 

vacuüm ontstaat in de gemeente en een nieuwe lokale omroep kan dan een 
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zendmachtiging aanvragen. Dat is de reden waarom dat formeel niet zal 

gebeuren. Initiatieven zoals in Groningen verlopen heel moeizaam en zijn 

uitzonderingen. De respondent verwacht dat er eerder meer concurrentie zal 

gaan ontstaan met de lokale omroepen dan dat de samenwerking algemene 

ingang zal vinden. 

Naast de lokale en nationale omroep heeft de regionale omroep ook te 

maken met de uitgevers. De ambitie van de uitgevers is altijd geweest om de 

regionale omroepen over te nemen, aldus de respondent. In die opstelling is 

de laatste tijd verandering opgetreden. De uitgevers hebben volgens de 

respondent ingezien dat de kracht van de regionale omroep de journalistieke 

functie is en om dat alleen uit reclame-inkomsten te financieren is heel erg 

moeilijk. De programmering die regionale omroepen nu hebben, is niet de 

programmering die uitgevers kunnen gebruiken om het maximale uit de 

advertentiemarkt te halen. Dit opgekomen inzicht bij de uitgevers heeft er toe 

geleid dat de uitgevers samen met de regionale omroepen ten strijde trekken 

tegen bedreigingen om de publieke financiering stop te zetten. De langere

termijn-strategie ten aanzien van de regionale omroepen is bij de uitgevers 

gewijzigd. Meer samenwerking tussen uitgevers en regionale omroepen lijkt 

dichterbij dan ooit. Een gevaar is wel dat de uitgevers naast de controle over 

de persmedia, via de huidige reclameregeling ook greep krijgen op lokale en 

regionale omroepen. De lokale omroepen zijn volgens de respondent 

kwetsbaarder dan de regionale omroepen en zullen wellicht eerder beïnvloed 

worden door de krantenconcerns. Er zou een commercieel mechanisme 

kunnen ontstaan waardoor lokale omroepen naar syndicaatvorming worden 

gedreven. Hierdoor kan naast een 'officieel' regionaal niveau, een 'officieus' 

regionaal niveau ontstaan. Dat is zowel vanuit het belang van de regionale 

omroepen als vanuit een visie op kleinschalige omroep in Nederland een 

ongewenste ontwikkeling volgens de respondent. In zo'n situatie heb je twee 

op ongeveer hetzelfde niveau opererende en elkaar dus beconcurrerende 

kleinschalige omroepstructuren. 

De facto is lokale omroep vanaf I september 1991, zelfs zonder 

uitgevers, commerciële omroep. Subsidies van gemeenten worden 

heroverwogen en de lokale omroep raakt meer en meer afhankelijk van 

reclame-inkomsten. Dit in tegenstelling tot regionale omroepen. De markt

afhankelijkheid van de lokale omroep zal door de invloed van de uitgevers 

alleen maar versterkt worden. De concurrentie tussen de omroepen in de 

regio zal daarom een concurrentie zijn tussen een min of meer publieke 

kleinschalige omroep en een commerciële kleinschalige omroep. De 

respondent verwacht niet dat de overheid het daar op aan zal laten komen 

en verwacht dat er wetgeving komt die syndicaatvorming van lokale 

omroepen tegen zal gaan. De recent uitgevaardigde programmavoorschriften 

voor lokale en regionale omroepen en de opstelling van de minister tegen 
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raamprogrammering ziet de respondent als een indicatie voor het voorkomen 

van de boven geschetste ontwikkelingen. Bovendien, zo benadrukt de 

respondent, zal de kleinschalige commerciële omroep moeten meezwemmen 

in de vijver waar grotere vissen als SkyRadio in zitten en of dat een prettig 

vooruitzicht is voor de lokale omroepen, valt te betwijfelen. Een remmende 

factor bij die ontwiklcelingen zou daarnaast gelegen kunnen zijn in het feit 

dat lokale omroepen niet grijpbaar en zeer divers gestructureerd zijn en op 

een verschillende wijze opereren. Centrale acquisitie bij lokale omroepen lijkt 

nu al een probleem te zijn, syndicaatvorming zou daar ook wel eens hinder 

van kunnen ondervinden. 

De regionale omroep is in rustig vaarwater terecht gekomen en heeft 

haar sterkte op de regionale informatiemarkt bewezen. Verdere uitbouw van 

regionale omroepen, al dan niet via editionering en het opstarten van 

regionale televisie, zal in de nabije toekomst plaatsvinden. Publiek 

gefinancierde regionale omroep, ondersteund door passende wetgeving ter 

bescherming van de publieke functie en het karakter van de regionale 

omroep, zal naar het oordeel van de respondent niet te veel te vrezen 

hebben van eventuele opkomst van commerciële omroep-initiatieven in de 

regio en de gemeenten. 

4.6. Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) 

Een historische schets 

De wetgeving ten aanzien van de lokale omroep is de laatste jaren nogal 

veranderd. '7 Bij de wijziging van de Omroepwet in de ]',/lediawet zijn de 

overgang van de KerstbeschikJóng naar de Kabelregeling in Jg8Jlrg82, de 

:Medianota in 1983 en het verdere wetgevingstraject tot 1988 cruciaal geweest. 

Daarna kwam de mogelijkheid voor het opzetten van lokale etherradio, wat 

de doorbraak heeft betekend voor de lokale radio naar het publiek. Hierdoor 

zijn er meer lokale omroepen bijgekomen en het luisteraandeel van de lokale 

omroepen is gestegen. Ten aanzien van televisie is er voor de lokale 

omroepen de laatste tien jaar weinig veranderd. Lokale televisie is nog steeds 

slechts toegestaan op de kabel. De laatste ingrijpende verandering is volgens 

de respondent de mogelijklleid reelame uit te zenden via lokale radio en 

televisie. 

De lokale omroepen hebben niet allemaal eenzelfde achtergrond en ook 

de uitbouw van de lokale omroepen in Nederland is niet overal hetzelfde 

verlopen. Vanaf de tijd waarin de eerste experimenten met lokale radio en 

met name televisie plaatsvonden, eind jaren zeventig, is de verscheidenheid 

I7. Zie ook paragraaf 2.4. 
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alleen maar toegenomen. Eigenlijk valt de lokale omroep uiteen in 

verschillende categorieën. Een eerste onderscheid dat te maken valt, is dat 

tussen radio- en televisie-omroep. De professionaliteit die nodig is voor het 

maken van televisie ligt aanzienlijk hoger dan bij radio. Vervolgens maakt de 

respondent onderscheid tussen: 

I. de omroepen in de grote steden, met name Amsterdam en Rotterdam, 

waar de professionaliteit bij zowel radio als televisie op een redelijke 

manier is doorgevoerd; 

2. de wat oudere lokale omroepen, zoals in Groningen en Amersfoort 

waar de organisatie goed in elkaar steekt, de opgebouwde 

deskundigheid en een betaalde kern van medewerkers zorgt voor 

continuïteit; 

3. de 250 kleinere en middelgrote lokale radio-omroepen, die variëren van 

stations met een 24-uurs format (voornamelijk muziek) en omroepen die 

dagelijks uitgebreide lokale nieuwsvoorziening zijn, tot omroepen die 

min of meer incidenteellive-uÏtzendingen van de 

gemeenteraadsvergaderingen en doclgroepprogramma's verzorgen. 

De huidige stand van zaken 

De respondent constateert dat met name de laatste tijd het aantal omroepen 

met een zgn. 'middle-of-the-road' -programmering en non-stop uitzendingen 

toeneemt. Lokale omroepen richten zich meer en meer op het binnenhalen 

van reclamegelden. Enerzijds leidt dit er toe dat lokale omroepen menen 

meer muziek te moeten gaan uitzenden en ook de uitzenduren menen te 

moeten uitbreiden, anderzijds zetten gelIleentebesturen de subsidie stop en 

voelen lokale omroepen zich minder verplicht aandacht te besteden aan de 

lokale informatievoorziening en doelgroepprogrammering. Een dergelijke 

ontwikkeling is te constateren bij omroepen van verschillende grootte. 

Rotterdam is een voorbeeld van een grotere lokale omroep, in de regio 

Nijmegen zijn verschillende omroepen in buurgemeenten als EIst en 

Heumen, waar een soortgelijke ontwikkeling aan de gang is; in 'Nest-Brabant 

en Friesland idem dito. De respondent heeft indicaties dat bij verschillende 

lokale omroepen dergelijke ontwikkelingen geïnitieerd worden door enkele 

personen die ketenvorming tussen lokale omroepen aanwakkeren om op een 

dergelijke manier commerciële omroep te creëren onder de formele vlag van 

de lokale omroep. Dit heeft echter niets of weinig meer met lokale omroep te 

maken. In Rotterdam gaat Europoort Radio uitzenden met een zeer sterke 

zender. Daardoor kan heel Zuid-Holland bereikt worden en komt men nog 

meer in het vaarwater van Radio Rijnmond. Bovendien zitten achter dit 

'lokale' station dezelfde mensen als bij Holland FM, een commercieel 

satellietstation, die ook bij andere lokale omroepen radioprogramma's 
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proberen aan te bieden onder voorwaarde dat deze lokale omroepen de 

commercials ook meenemen in de uitzendingen. 

Naast een grote diversiteit aan omroepen heeft de OLON te maken met 

een wat ongestructureerde organisatie bij de lokale omroepen. Er wordt 

volgens de respondent nog te weinig geïnvesteerd in het ombouwen van de 

organisatie naar een nieuwe structuur waarbij de functies goed te 

onderscheiden zijn. Nu is het geen uitzondering dat allerlei taken over 

verschillende functies zijn verspreid en dat bijvoorbeeld bestuursleden ook 

nog programma's maken of dat radioprogrammamakers ook nog klussen bij 

de tv. Wat daarmee samenhangt is dat er geen goede opleidingen zijn voor 

de vrijwilligers bij de lokale omroep. Bovendien moet geconstateerd worden 

dat bij de lokale omroep nog steeds geen grip bestaat op het probleem van 

het functioneren van betaalde krachten naast vrijwilligers. Bij vergelijkbare 

sectoren als de kunstbeoefening, sportbeoefening en de zorgsector is het al 

jaren gebruikelijk dat beide categorieën naast elkaar functioneren. Bij 

sommige lokale omroepen wordt nog steeds gedaan alsof het inzetten van 

vrijwilligers iets tijdelijks is, er worden beloften gedaan met het oog op de 

reclame. Bij die omroepen zijn er meestal tegenvallende reclameresultaten of 

bij het uitblijven van een overeenkomst met de uitgevers dat er problemen 

ontstaan. 

De lokale omroep moet in de ogen van de respondent professioneler 

worden. Dat is niet alleen nodig voor de interne organisatie, maar ook voor 

de presentatie naar buiten: niet alleen naar het luister- en kijkpubliek, maar 

ook naar eventuele commerciële partners, uitgevers en adverteerders, en 

politiek. 

Het grote knelpunt dal aan de basis ligt van deze en andere problemen 

is het gebrek aan financiën waarmee veel lokale omroepen te kampen 

hebben. Een knelpunt dat niet automatisch door de mogelijkheid tot reclame 

zal verdwijnen. 

Het merendeel van de door het Commissariaat voor de Media 

afgegeven vergunningen voor het uitzenden van reclame heeft betrekking op 

omroepen die niet verplicht zijn een overeenkomst te sluiten met een 

uitgever. De eerste overeenkomsten die getekend zijn, meestal door de 

kleinere omroepen, gaan louter over" een afdracht van een deel van de omzet 

aan de uitgever(s) en in sommige gevallen wordt overeengekomen dat er geen 

afdracht nodig is. De af te dragen percentages die overeengekomen worden, 

verschillen zeer sterk in de diverse gemeenten. De OLON adviseert haar leden 

geen contracten te tekenen die over verdere samenwerking gaan, omdat 

afspraken over redactionele samenwerking of het terugploegen van 

advertentie-inkomsten naar de krant toe door middel van het publiceren van 

de programmagegevens, moeilijk te kapitaliseren zijn. De participatie van de 

uitgevers zal naar verwachting van de respondent het grootst zijn in de grote 
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steden. Vaak is het apparaat dat nodig is voor advertentie-acquisitie in de 

wat grotere plaatsen beter. De uitgevers hebben veel acquisitie-ervaring, dus 

is het een logische inbreng in de onderhandelingen met de lokale omroepen. 

Ook in deze plaatsen zijn de verschillen in de af te dragen percentages en de 

mate van overige participatie groot. Het is, zo schat de respondent de 

opstelling van de uitgevers in, voor de uitgevers niet ZO interessant om zich 

met het gros van de huidige lokale omroepen bezig te houden, omdat de 

maximaal te behalen advertentie-inkomsten te gering zijn. Pas wanneer er 

ketenvorming zou gaan optreden of wettelijk wordt toegestaan, wordt het 

voor de uitgevers ook interessant om zich met de middelgrote en kleine 

lokale omroepen te gaan bemoeien. 

De huidige regeling omtrent de invoering van reclame bij lokale en 

regionale omroepen laat te veel interpretatievrijheid toe. Uitgevers kunnen 

met even groot gemak wijzen op een passage waaruit je op kunt maken dat 

verregaande bemoeienis met lokale omroep wordt toegestaan, als dat lokale 

omroepen op grond van de tekst van de regeling het tegendeel kunnen 

beweren en vol kunnen houden dat de regeling niet meer toelaat dan een 

afspraak over vergoeding. De onderhandelingen verlopen in de meeste 

gevallen dan ook chaotisch. Volgens de respondent is het vreemd dat de 

huis-aan-huisbladen zijn uitgesloten van de huidige regeling. In veel plaatsen 

is het huis-aan-huisblad, naast de lokale omroep, het enige ander lokale 

medium. De OLON merkt dat in de onderhandelingen met de uitgevers het 

huis-aan-huisblad wel degelijk een rol speelt in de opstelling van die 

uitgevers. Het gebeurt nu al dat er contacten zijn tussen een lokale omroep 

en een uitgever van een huis-aan-huisblad. Bij sommige lokale omroepen stelt 

men zich op het standpunt dat hel huis-aan-huisblad het lokale pel"sl1îediulll 

is en niet het regionale dagblad. De bereidheid om met het huis-aan-huisblad 

in zee te gaan is vele malen groter dan de bereidheid om met het regionale 

dagblad zaken te doen .. Men is ook bereid op meer punten samen te werken 

met het huis-aan-huisblad. Er wordt, aldus de respondent, in enkele gevallen 

gedacht aan gezamenlijke nieuwsgaring. 

De lokale omroep staat heel dicht bij haar afilemers en daarom kan ze 

een heel open rol spelen bij communicatiepatronen in een gemeenschap. 

Vaak beperkt een lokale omroep zich slechts tot het maken van radio- en 

televisieprogramma's en wordt vergeten dat communicatiepatronen ook op 

een andere manier opengetrokken kunnen worden. lVIen kan naar het 

publiek toe gaan, zich bij jaarmarkten presenteren, men kan de deuren langs 

gaan, projecten opzetten op scholen enz .. Dit soort activiteiten moeten de 

lokale omroepen, willen ze aan hun belangrijke informtiefunctie in de lokale 

samenleving vasthouden, in de toekomst meer gaan ontwikkelen. 

De aandacht gaat de laatste tijd met name uit naar de reclameregeling. 

De respondent verwacht echter dat de verruiming van de sponsorregeling 
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voor veel lokale omroepen een betere manier is om aan de nodige financiën 

te komen dan de reclame-exploitatie, zeker voor de kleinere lokale omroepen. 

Voor sponsoring is veel minder 'overhead' nodig, de acquisitie is betrekkelijk 

eenvoudig, er hoeven geen spotjes geproduceerd te gaan worden en de lokale 

omroep hoeft van de sponsorgelden niets aan uitgevers af te staan. Het zou 

goed z\jn wanneer lokale omroepen zich bezinnen op deze manier van 

financiering, maar in plaats daarvan constateert de OLON dat er nogal wat 

lokale omroepen min of meer blind varen op de reclameregeling. 

Volgens de respondent is de ontwikkeling naar de syndicalisering van de 

lokale omroep zoals die zich in Italië en België heeft voltrokken, zich in 

Nederland aan het herhalen. Het zou de doodsteek zijn voor de lokale 

omroep zoals die aanvankel\jk bedoeld was: een omroep voor en door de 

lokale gemeenschap met een duidelijke plaats binnen de lokale 

informatievoorziening. Die syndicaatsvorming is naar de mening van de 

respondent wel te stoppen, maar niet door verboden op te leggen. De 

oplossing die de respondent voorstaat is een gestructureerde publieke 

financiering voor lokale omroepen, een koers die de OLON altijd heeft 

gevolgd. Het is niet reëel te verwachten dat lokale omroepen, wanneer ze 

aan de markt worden overgelaten, het hoofd wensen en weten te bieden aan 

de commercie. Er zou gedacht kunnen worden aan het heffen van een 

omroepbijdrage voor de lokale omroep of aan een soort kabelheffing. De 

hoop op een dergelijke ommezwaai in de politiek, want dat zou er voor 

nodig zijn op het moment, is bij de respondent niet groot. Overigens wil de 

respondent ook niet toe naar een situatie waarin de lokale omroep volledig 

afhankelijk zou zijn van een vrijblijvende publieke financiering. Het moet niet 

zo zijn dat wanneer een gemeentebestuur niets voelt voor gem.eentelijke 

opcenten of een kabelheffing, het Commissariaat voor de Nledia de 

vergunning kan intrekken; een situatie zoals die bestaat bij de regionale 

omroep. 

De respondent onderstreept dat de OLON een organisatie voor publieke 

lokale omroep is. Er zou een situatie kunnen ontstaan waarin zowel publieke 

als commerciële lokale omroepen binnen de OLON hun eigen weg zoeken. Op 

het moment dat de activiteiten van commerciële lokale omroepen het 

functioneren of het voortbestaan van publieke lokale omroepen gaan 

bedreigen, kan het zo ver komen dat een commerciële lokale omroep 

geroyeerd wordt. Zoals eerder door de respondent is aangegeven is 

syndicalisering een reële verwachting. Enkele lokale omroepen zijn al bezig 

hun advertentie-inkomsten te genereren uit buurgemeenten, die daar schade 

van kunnen ondervinden. Eigenlijk is het dan een taak van de wetgever om 

zulke ontwikkelingen te controleren en te sanctioneren. 
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Toekol7zstvelwachtingen 

Indien er op korte termijn niets verandert in de wetgeving, voorziet de 

respondent een verdere verbreiding van de commercialisering bij de lokale 

omroep in een groot aantal gemeenten. Daarmee wordt de wetgever voor 

een keuze geplaatst. Het is niet reëel een wet te handhaven waarin allerlei 

mooie bedoelingen zijn geformuleerd voor publieke lokale omroep in 

Nederland, wanneer de ontstane situatie daar feitelijk geen weerspiegeling 

van is. Het officieel toelaten van commerciële lokale omroepen is dan een 

logische stap. 

Overigens zal er van lokale omroep dan weinig overblijven. Eerder is er 

door de respondent op gewezen dat steeds meer lokale omroepen als gevolg 

van de invoering van reclame minder aan de lokale nieuwsvoorziening doen 

en een 'middle-off-the-road'-programmering zijn gaan hanteren. In die 

gevallen is er nauwelijks meer sprake van lokale omroep. Zulke omroepen 

zullen voor een gedeelte op dezelfde markt komen als andere commerciële 

aanbieders, zoals satellietstations. Een markt waar de concurrentie het grootst 

is. Er zou dan een situatie kunnen ontstaan waarin lokale omroepen zich juist 

weer moeten gaan onderscheiden van het grote aanbod en daardoor weer 

terug gaan naar lokale programmering en een ander format. Hetzelfde geldt 

voor lokale televisie. Het streven om bij lokale televisie met een professioneler 

produkt te komen, kan niet gepaard gaan met het programmeren van 

spelletjes, algemene 'talk shows' en service-programma's. Aanvankelijk zal er 

nog lokale attentiewaarde zijn (mensen van om de hoek die aan een spelle~e 

meedoen) maar na verloop van tijd is het nieuwe er af en moet de 

concurrentie aangegaan worden met RTL4 en de Hilversumse omroepen. Een 

concurrentie die op tenTlijn niet gnvonnen kan worden. 

In de toekomst zal publieke lokale televisie in Nederland, naar 

inschatting van de respondent, steeds meer de kant op gaan van 'public 

broadcasting' zoals dat in de Verenigde Staten al langer bestaat. In de 

grotere plaatsen zal wel een kern van lokale programma's gebracht blijven 

worden, maar daar omheen zullen door gezamenl~jke inkoop en 

programmering, door anderen eveneens programma's gebracht gaan worden. 

Door die wat algemenere, niet-lokale programmering ontstaat een omgeving 

die ook voor meer advertentie-inkomsten kan zorgen, waardoor de lokale 

programmering verzekerd blijft van inkomsten. Niet alle programma's of 

programmasoorten lenen zich hiervoor. Gedacht wordt aan aangekochte en 

gesponsorde documentaires van bijvoorbeeld charitatieve instellingen, waarbij 

de afspraak kan worden gemaakt dat de helft van de opgebrachte 

sponsorgelden aan die instelling toekomt en de andere helft aan de lokale 

omroep. Het gaat hier om 'low' of 'non cast'-uitzendingen, waaraan wellicht 

zelfs projecten voor scholen en dergelijke gekoppeld kunnen worden. Zo'n 

constructie zou ook voor radio opgezet kunnen worden, maar de OLON 

eóncentreert zich nu op televisie. 
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Kabelkrant kan goed met lokale televisie gecombineerd worden en dit 

moet door lokale omroepen met televisie in de gaten worden gehouden. 

Sommige lokale omroepen halen al behoorlijk geld binnen met kabelkrant, 

aldus de respondent. Een probleem voor de toekomst is wel dat achter de 

kabelkrant allerlei voorzieningen zullen moeten worden geschapen, in de 

vorm van teletekst e.d., om het medium meer waarde te geven voor de 

gebruiker. Deze voorzieningen vergen echter grote investeringen. :Momenteel 

is een kabelkrant in handen van een lokale omroepen een aantrekkelijker 

advertentiemedium dan een kabelkrant die geëxploiteerd wordt door een 

uitgever. De combinatie van kabelkrant met (lokale) televisie is bij de uitgever 

wettelijk niet toegestaan. De meerwaarde van de kabelkrant bij de lokale 

omroep wordt, volgens de respondent, nog te weinig uitgebuit. Er wordt te 

veel ingezet op radio-commercials. 

De respondent verwacht dat er over vijf à tien jaar een soort mix tot 

stand komt tussen commercieel opererende stations die met name op het 

agglomeratieniveau actief zullen zijn en lokale omroepen die in gemeenten 

actief zullen zijn en een volwaardig lokaal karakter zullen blijven houden. De 

agglomeratie-omroep zal het moet hebben van het geografische draagvlak, 

tenvijl de lokale omroep het zal moeten hebben van een sociaal draagvlak, 

door middel van de lokale attentiewaarde en de rol die het medium kan 

venruIlen in de lokale gemeenschap. Lokale omroep die op een dergelijke 

basis opereert zal kunnen blijven bestaan in gemeenten tot een maximum 

van zo'n 100.000 tot 120.000 inwoners. In grotere gemeente zijn, volgens de 

respondent, de huidige drang tot professionalisering en commercialisering al 

te groot om dat proces met de huidige wetgeving stop te zetten. 

Het gevaar dat de toekomstige commerciële agglomeratie-omroep in het 

vaarwater van de huidige regionale omroep komt, acht de respondent niet zo 

groot. Er kunnen weliswaar enige problemen gaan ontstaan op de regionale 

advertentiemarkt, maar de regionale omroep verkeert in de luxe positie een 

sterke band te hebben met het regionale bestuur en regionale 

belangenorganisaties, zodat publieke financiering vooralsnog gegarandeerd 

lijkt. Bovendien ontleent de regionale omroep haar grote luisterbereik aan 

een sterke regionale informatievoorziening, terwijl de commerciële 

agglomeratie-omroep, zoals gezegd, een soort Radioro-programmering zal 

gaan hanteren. 

De kans dat de regionale en lokale omroepen als het ware door de 

positie van beide op de markt tot programmatische samenwerking zullen 

worden gedwongen, acht de respondent niet groot. Beider achtergrond is te 

divers en het onderlinge wantrouwen is in het verleden te groot geweest. vVel 

acht de respondent het mogelijk en zelfs wenselijk, zeker ook in de huidige 

situatie, dat er op bepaalde terreinen aan gezamenlijke acquisitie gedaan gaat 

worden. De landelijke, de regionale, de boven-lokale en lokale adverteerders 
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kunnen het best worden aangetrokken door een centrale acquisitie van de 

lokale en regionale omroepen. 

vVanneer de lokale omroepen 'recht in de leer blijven', dus blijven 

functioneren zoals het in de begintijd van de lokale omroep door de wetgever 

bedoeld is, zullen in de ogen van de respondent een aantal van de geschetste 

problemen en bedreigingen voor de lokale omroep wel meevallen. vVanneer 

echter de lokale omroepen meer de commerciële kant op gaan, worden ze 

kwetsbaar in hun onathankelijke positie. Zolang lokale omroepen 'low profile' 

bezig blijven, en dan kan er toch goed lokale radio en televisie gemaakt 

worden, zullen uitgevers niet geïnteresseerd zijn in de lokale omroepen. 

Het is echter, zo verduidelijkt de respondent, nu de tijd dat de politiek 

duidelijk maakt dat ze verder wil met de publieke lokale omroep. Iedere 

week dat er langer op een duidelijk signaal moet worden gewacht maakt de 

kans dat het ingezette proces naar commercialisering wordt stopgezet en 

gekeerd onwaarschijnlijker. Lokale omroepen moeten een reële keuze krijgen 

tussen commercieel gaan of publiek opereren, dit laatste dan wel met een 

verzekerde publieke financiering. Nu is er vaak geen sprake van een reële 

keuzemogelijkheid en dat leidt tot het afdrijven naar een commerciële 

omroeplaag op lokaal niveau. Een dergelijke keuze kan wettelijk verankerd 

worden, bijvoorbeeld na januari 1994. Î'Vanneer die verzekerde publieke 

financiering van lokale omroepen politiek onhaalbaar blijkt te zijn, kan in de 

ogen van de respondent beter helemaal gestopt worden met publieke lokale 

omroep. Dat is beter dan de lokale omroepen op de huidige manier door te 

laten modderen. 
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5. DE MEDIASITUATIE IN 12 GEMEENTEN 

5.1. Inleiding 

In hoofdstuk 2 hebben we reeds geconstateerd dat de structuur van lokale 

medialandschappen niet in iedere regio in Nederland dezelfde is en dat die 

ten dele samenhangt met het soort gemeente, uitgedrukt in inwonertal en 

urbanisatiegraad. Bij selectie van de onderzoeksgemeenten zijn we daarom, 

naast een zo groot mogelijke verscheidenheid in mediastructuren, uitgegaan 

van geografische spreiding, inwonertal en urbanisatiegraad. 

Bij de selectie van de onderzoeksgemeenten zijn de volgende criteria 

gehanteerdI8: 

I. de aanwezigheid in de onderzoeksgemeente van een operationele lokale 

omroep; 

2. de aard van activiteiten van de lokale omroep: etherradio, en/of 

kabelradio, en/ of kabeltelevisie, en/ of kabelkrant.; 

3. het al dan niet verschijnen in de onderzoeksgemeente van een regionaal 

dagblad met significante dekking (:2 5%); 

4. het al dan niet verschijnen van een nieuwsblad in de 

onderzoeksgemeenten; 

5. het aantal in de onderzoeksgemeente verschijnende huis-aan-huisbladen; 

6. de aanwezigheid in de onderzoeksgemeente van een operationele 

commerciële kabelkrant; 

7. exploitatie/eigendom commerciële kabelkrant: dagbladuitgever; 

nieuwsbladuitgever; huis-aan-huisbladuitgever; andere exploitant; 

8. geografische spreiding onderzoeksgemeenten; geoperationaliseerd in één 

gemeente per provincieI9; 

9. spreiding inwonertalonderzoeksgemeenten; als volgt 

geoperationaliseerd: 

2 gemeenten <15.001 inw., 4 gemeenten 15.001-25.000 inw., 2 

gemeenten 25.00I-75.000 inw., 3 gemeenten 75.001-250.000 inw., 

I gemeente >250.000 inw.; 

18. Bij de selectie van de van de onderzoek<:igcmeenten en beschrijving van de cases is gebruik gemaakt van 

de volgende bronnen: Braakenburg en Lauwers (1992), CEllUCO (T991), LOKATEL (1990a; 1990b), NDP (1992), 

NKP (1992), NNP (1992), OLON (1990;1991), OOG (1990; 1991), SRON (1990; 1991), Verschuren & l'vlemelink (1989)' 

19. Doordat zowel de lokale omroep als de benaderde regiomJe dagbladuitgever (Gooi- en Ermlandcr bv) in 

de gemeente Almere niet bereid bleken aan het onderzoek deel te nemen, is de gemeente Almere afgevoerd 

van de lijst van onderzoeksgemeenten. In overleg met het secretariaat van het Bedrijfsfonds voor de Pers is 

de gemeente Almelo toegevoegd. 
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10. spreiding urbanisatiegraad, c.q. typering onderzoeksgemeenten; 

geoperationaliseerd naar cBs-indeling: 2 plattelandsgemeenten, 0 

verstedelijkte plattelandsgemeenten, 2 forensengemeenten, 8 stedelijke 

gemeenten.20 

De beschrijving van de cases heeft plaatsgevonden op basis van de gevoerde 

gesprekken met beleidsbepalende en vertegenwoordigende personen van de 

benaderde media2 ! in de betreffende gemeenten. Daarnaast is gebruik 

gemaakt van literatuur.22 In principe zijn beleidsbepalende personen van 

lokale omroepen, regionale dagbladen en nieuwsbladen benaderd. In enkele 

gevallen zijn ook exploitanten van kabelkranten en uitgevers van huis-aan

huisbladen benaderd, in die gemeenten waar gedurende het onderzoek is 

gebleken dat ze een rol van betekenis speelden in de onderhandelingen tussen 

de uitgevers van abonnementsbladen en de lokale omroep, of anderszins. 

Voorts is een tweetal regionale omroepen benaderd. Radio Noord in 

Groningen is benaderd wegens de specifieke rol die deze omroep speelt in de 

onderhandelingen tussen de lokale omroep, het Nieuwsblad van het Noorden 

en de gemeente. Omroep Brabant is toegevoegd vanwege de rol die boven

lokale vrije radiozenders gevestigd in België spelen in en om Breda. 

Zoals in paragraaf 2.5 geconstateerd, laat de voorliggende regeling de 

betrokken actoren veel onderhandelingsruimte en het is te verwachten dat de 

definitieve overeenkomsten per gerneente zullen verschillen. Immers, voor een 

gedeelte kmmen de plaatselijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de 

samenstelling van het lokale medialandschap, de bevolkingsopbouw en de 

opstelling van de gemeente, de inhoud van die overeenkomsten beïnvloeden; 

de onderhandelingsposities zijn per regio, per gemeente, per mediumlype en 

per medium verschillend. 

De werkwijze voor de gesprekken in de diverse gemeenten is dezelfde 

geweest als bij de gesprekken die gevoerd zijn met de belangenorganisaties. 

Na op basis van een literatuurstudie een schets te hebben gemaakt van de 

mediastructuur in de betreffende plaats, zijn de verschillende respondenten 

benaderd. De volgende drie vragen stonden centraal in de gesprekken: 

1. Kunt in het kort een overzicht geven van recente ontwikkelingen van 

het medium waar U voor werkt/betrokken bij bent? Kunt U in die 

ontwikkeling de hoogte- en dieptepunten aangeven? 

20. Bijlage 5 geeft een overzicht vall de kenmerken van de mediastructuur en socio~gcografisrhe kenmerken 

vall de geselecteerde onderzock<igegcvens. 

21. B~jlagc 3 geelt een lijst van de benaderde respondenten. 

22. Zie- noot dJ. 
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2. Kunt U een sterkte-zwakte-analyse maken van de huidige situatie 

waarin het medium waar U voor werkt/betrokken bij bent, verkeert? 

Hoe ziet U de verhouding met andere media? 

3. Hoe zullen, naar Uw inschatting, in de nabije toekomst de 

ontwikkelingen voor het medium waar U voor werkt/betrokken bij bent 

verlopen? In welke gevallen wordt de positie van het medium bedreigd 

en in welke gevallen zal de positie van Uw medium versterkt worden? 

vVat is voor de ontwikkeling van het medium waar U voor 

werkt/betrokken bij bent het best mogelijke toekomstscenario? 

Aan de hand van een lijst met aandachtspunten23 zijn de gesprekken verder 

gevoerd. Na afloop van de gesprekken is de respondenten verzocht eventuele 

documentatie, jaarverslagen, onderzoeken, beleidsnota's e.d., beschikbaar te 

stellen. 

Hieronder volgt een verslag van de gesprekken en de literatuurstudie. In 

sommige gevallen zijn de benaderde dag- en nieuwsbladbedrijven partij in 

meerdere plaatsen. De verslagen van de gesprekken met de 

vertegenwoordigers van deze media zijn opgenomen in de plaats waar de 

activiteit of de betrokkenheid van deze bedrijven het grootst is. 

5.2. De mediasituatie in Almelo 
afgesloten op: II april I992 

De huidige stand van zaken 

klediastrucluur 

In de gemeente Almelo bestaat een medialandschap zoals vaak in een plaats 

van een dergelijke omvang aangetroffen wordt. Er is een, geheel op 

vrijwilligers draaiende, lokale omroep actief - Lokale Omroep Almelo (LOA) -

die via de ether en parallel via de kabel radio-uitzendingen verzorgt. De 

consument kan tussen twee, elkaar overigens niet beconcurrerende, regionale 

dagbladtitels kiezen: Dagblad van het Oosten (Uitgeversmaatschappij 

Tubantia BV) en Twentsche Courant (Drukkerij/Uitgeverij Twentsche 

Courant BV); allen uitgaven van vVegener NV - v/h Oostelijke Dagbladen 

Combinatie (ODC) - met een gezamenlijke oplage in Almelo van 14-742 (59% 

dekking). Voorts verschijnt in Almelo een vijftal huis-aan-huisbladen: 

Autonieuws Bovag (VVegener/oDc Weekbladpers), Twenth/Ruiten Drie 

0'\Tegener/oDc Weekbladpers), Twente Centraal (VVegener/oDc 

23. De lijst met aandachtspunten is opgenomen in paragraaf 2.5. 
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~Weekbladpers), Almelo's Weekblad (Almelo's Weekblad) en Koopjournaal 

(Gelderse Dagblad Uitgeverij/Wegener). In Almelo is geen kabelkrant 

operationeel en verschijnen geen nieuwsbladen. Daarnaast verschijnt 

onregelmatig het Almelo's Kerknieuws, een kerkblad van de Gereformeerde 

en Nederlands Hervormde kerken in Almelo. 

Onderhandelingen 

Ten aanzien van de regeling omtrent invoering van reclame bij de lokale en 

regionale omroep zijn er incidentele contacten geweest tussen ODe en LOA. 

Tot afspraken is het evenwel (nog) niet gekomen. ODe stelt zich op het 

standpunt dat een afdracht van 50% over de opbrengst redelijk is. De LOA 

gaat hier niet zonder meer mee aldmord en stelt zich op het standpunt dat 

een redelijk afdrachtpercentage aanzienlijk lager behoort te liggen. Gesteund 

door een gewestelijk overleg van 9 lokale omroepen in Twente heeft de LOA 

besloten niet verder te onderhandelen over afdrachtpereentages van de 

omzet/opbrengst van reclamegelden, maar spant zich nu met name in om 

door middel van het verbeteren van het produkt 'goodwill' te kweken bij 

ODe. Inmiddels heeft de LOA zich aangesloten bij de Lokale Omroep 

Haaksbergen die ODe het voorstel heeft gedaan een afdracht van 5% overeen 

te komen. Overigens is dit volgens de LOA een onderhandelbaar voorstel. De 

reactie van ODe wacht men nog af. Zowel Tubantia/ ODe als de LOA wachten 

de uitspraak van het Commissariaat van de lY!edia in de zaak Amersfoort af. 

De uitgever wacht ook nog op het oordeel van de Raad van State inzake de 

zaak Someren c.s .. 

Lokale Omroep Alrnelo 

Ontwikkeling en finallciêil 

De oorsprong van de LOA ligt enerzijds in de piraterij, anderzijds komt de 

LOA voort uit burger-initiatief. Reeds voor het bestaan van de huidige lokale 

omroep was er een radio-piraat actief die I maal per week, op zondag, een 

programma van 6 uur verzorgde inclusief muziek, lokaal nieuws en een 

evenementen-agenda. Na ingreep van de Radio Controle Dienst is het tot 

samenwerking gekomen tussen de voormalige piraat en een groep burgers die 

bezig was met de aanvraag voor een zendvergunning. Op 5 juni 1987 is een 

kabelvergunning afgegeven voor radio-uitzendingen en werden de eerste 

uitzendingen gestart, 6 uur programma's op de zaterdag opgenomen en 's 

zondags uitgezonden. Na deze proefperiode in december 1987 te hebben 

afgesloten is de LOA sinds 26 november 1988 actief. Meteen is gestart met 

dagelijkse uitzendingen van twaalf uur (op zaterdag en zondag 9 uur). Dit 

aantal uitzenduren wordt nog steeds gevuld. 
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LOA heeft een brede programmering: muziek afgewisseld met 

actualiteiten en andere informatie; er wordt aandacht besteed aan 

verschillende culturele en maatschappelijke geledingen uit Almelo; op zondag 

wordt een kerkdienst uitgezonden. De verhouding muziek/informatie wordt 

door de LOA geschat op 4:6. RadioIO wordt gebruikt als raamprogrammering; 

de LOA draagt daarvoor geen vergoeding af aan RadioIO. Inmiddels beschikt 

de omroep ook over een ethervergunning. De omroep draait op ongeveer 75 

vrijwilligers. 

De gemeente Almelo heeft in de beginfase een eenmalige financiële 

steun verleend van f 29.000,00. Enkele organisatorische problemen hebben 

er toe geleid dat de gemeente in 1991 een onderzoek van de Universiteit 

Twente naar de organisatiestructuur van LOA, kosten f 20.000,00, heeft 

betaald. Tevens heeft de gemeente Ahnelo subsidie verleend om te 

onderzoeken of een aantal vrijwilligers een radio-training kan volgen. Van 

een structurele financiële steun is geen sprake. Noch gemeente, noch omroep 

gaat uit van structurele financiële steun door de gemeente in de nabije 

toekomst. LOA benadrukt daarbij dat ze onafhankelijk van de lokale overheid 

wil blijven. 

De totale omzet bedraagt omstreeks f 65.000,00 op jaarbasis. Er 

bestaan geen structurele inkomsten. Door middel van speciale acties, het 

verkopen van programma-onderdelen, eenmalige sponsoring van 

programma's en donateurs (f 25,00) vergaart men de meeste gelden. Verder 

worden er jingles, door LOA aangeduid als 'infomercials', 'verkocht'; er 

worden jingles over bijv. culturele manifestaties aangedragen en LOA vraagt 

geld voor de uitzending daarvan: men wordt voor f 200,00 'donateur' en de 

jingle wordt uitgezonden. Sponsoring levert tot op heden niet het leeuwedeel 

van de inkomsten op, maar verwacht wordt dat de mogelijkheid voor 

structurele sponsoring op basis van langlopende contracten in de nabije 

toekomst meer geld op zal leveren. 

Toekomst 

In het nabije verleden zijn er bij LOA - mede met het oog op plannen ten 

behoeve van de sociale vernieuwing van de gemeente - initiatieven ontplooid 

om lokale televisie van de grond te krijgen. Hoewel bij de lokale overheid 

belangstelling bestaat voor de ontwikkeling van lokale tv, neemt LOA een 

afwachtende houding aan. Plannen zijn voorlopig in de ijskast geplaatst. 

De huidige financiering wil men op korte termijn aanvullen met 

reclame-inkomsten. Hoewel LOA verwacht dat reclame geen gouden bergen 

zal opleveren, wordt het toch gezien als een serieuze bron van inkomsten. 

Binnen de huidige regeling bestaan naar inzicht van de LOA nogal wat 

onduidelijkheden. Bovendien wordt getwijfeld over de juistheid van het 

principe dat de lokale omroep geld dient af te dragen aan een uitgever. 
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Wijzend op de situatie voor lokale omroepen in de Verenigde Staten, Italië 

en Spanje wordt de vraag opgeworpen waarom een dergelijk systeem van 

'vrije reclame' niet in Nederland wordt doorgevoerd. 

Voor de toekomst wordt de nadruk gelegd op het feit dat een duale 

financiering wellicht een goede manier is om lokale omroep te financieren. 

Men voelt veel voor het idee van een lokale kabelopslag als stabiele financiële 

basis, aangevuld met de eerder genoemde financieringsbronnen. Een idee dat 

reeds in 1989 bij de gemeente Almelo is aangekaart; de gemeente heeft 

afwijzend gereageerd. Verhoging van de inkomsten zou volgens LOA moeten 

leiden tot het aanscherpen van de huidige activiteiten van de lokale omroep. 

Gedacht wordt aan het eventueel aantrekken van een enkele betaalde 

beroepskracht, een directeur die de vrijwilligersorganisatie zou kunnen 

'managen'. 

De lokale omroep in Almelo heeft zichzelf bewezen, aldus de LOA. Zij 

heeft een duidelijke functie en ontleent haar bestaansrecht aan de lokale 

gemeenschap (luistercijfers zijn niet beschikbaar). Hoewel er in Twente 

geregeld overleg gaande is tussen lokale omroepen over samenwerking en er 

in enkele gevallen al sprake is van samenwerking in de vorm van uitwisseling 

van faciliteiten en programma(-onderdelen), ziet de LOA geen heil in 

regionalisering door middel van een fusie met naburige lokale omroepen. 

vVel denkt men gezamenlijk de adverteerders uit de regio te kunnen 

interesseren. Overleg met de regionale omroep Radio Oost is inmiddels 

verleden tijd. Gewezen wordt op de mogelijke editionering door Radio Oost: 

vier edities voor verschillende regio's - Twente, Salland, Zwolle e.o. en 

Steenwijk e.o. - in de provincie Overijssel, waarmee Radio Oost een grotere 

concurrent zou kunnen worden op de advertenliemarkt. 

Uitgeversmaatschappij Tubantia BV 

Recente ontwikkelingen printmedia 

]\i[et de fusie tussen Wegener NV en ODe maakt per 1 januari 1992 

Uitgeversmaatschappij Tubantia BV deel uit van vVegener NV. Binnen 

\l\Tegener is Tubantia een volwaardige werkmaatschappij. Samen met de 

Twentsche Courant (incl. Hengelo's Dagblad, Dagblad van het Oosten en 

het Overijssels Dagblad) wordt een oplage bereikt tussen de 150.000 en 

160.000. De jongstleden doorgevoerde fusie zorgt voor enige aanpassingen in 

het bedrijf. Inzet van de directie van Tubantia voor de verandering van de 

bedrijfsstructuur is, naast het onderling afstemmen van het beleid van de 

werkmaatschappijen op het gecentraliseerde beleid, het behouden van het 

regionale karakter van het huidige bedrijf. De redenen om tot fusie tussen 

Wegener en ODe te komen, zijn volgens Tubantia tweeledig: het financiële 

draagvlak van ODe was te zwak om grote investeringen (drukpers) in de 
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toekomst verantwoord te kunnen dragen, en men verwacht veel van 

synergetische cffecten van de fusie. Nagenoeg de gchele regio wordt bediend 

met uitgaven van één concern (VVegener NV). Als fusie-partner lag VVegener 

voor de hand omdat het een aanpalende regionale dagbladuitgever is; een 

eventuele fusie met VNU heeft ook tot de mogelijkheden behoord, aldus de 

respondent. 

Toekomst pn'ntmedia 

In de nabije toekomst wordt veel verwacht van de synergetische effecten die 

de fusie oplevert: geïntegreerde advertentie bedrijven, grafische diensten, 

coördinatie van het beleid ten aanzien van elektronische media. Binnen 

Tubantia zet men in op het re-stylen van de krant, zowel wat betreft lay- out 

als inhoud. Te lang, zo is de opvatting, hebben dagbladen vastgehouden aan 

het traditionele concept. Om de concurrentie met landelijke dagbladen en 

elektronische media te kunnen blijven volhouden, zal er van dat traditionele 

concept moeten worden afgestapt. Bovendien zou er nog verder gesaneerd 

kunnen worden. In het gehele land en specifiek in de regio Twente zou het 

aantal titels teruggebracht kunnen worden, hoewel de weerstand van het 

publiek daartegen wel serieus wordt genomen. Vooralsnog is besloten de 

Twentsche Courant en Tubantia nog niet tot één titel samen te voegen, 

hoewel de kranten nu reeds voor 90% op elkaar lijken. 

Ook ten aanzien van de huis-aan-huisbladen zou binnen het nieuwe 

concern e.e.a. te verbeteren zijn. Tubantia en zuster-werkmaatschapp~j Tijl 

(Zwolle) zitten met de huis-aan-huis-uitgaven voor een gedeelte op dezelfde 

markt. Hoewel het meer rendabel zou kunnen, worden toch geen grote 

veranderingen verwacht. Een grote afname van het aantal huis-aan

huisbladen wordt niet voorzien. VVellicht dat in de vorm van markt

diversificatie, waarbij een meer regionaal huis-aan-huisblad naast een lokaal 

huis-aan-huisblad wordt geplaatst, de uitgaven beter op elkaar af te stemmen 

zijn. De beschikbaar gekomen advertentiegelden, als een gevolg van het 

teruglopen van de direct marketing, ziet men niet direct richting huis-aan

huisbladen gaan. Ieder soort adverteerder zal op grond van voorkeuren en 

bedoelingen een keuze maken tussen lokale en regionale omroep, dagblad en 

huis-aan-huisblad. 

Een probleem voor de nabije toekomst zal de bezorging zijn. Bij een 

avondblad in de regio, zoals Tubantia, zal deze problematiek echter in 

mindere mate spelen dan bij een landelijk dagblad. 

Recente ontwikkelingen elektronische media 

Tubantia beschouwt kabelkrant als gevolg van de strikte wetgeving ten 

aanzien van dit medium als een marginaal medium. lVIomenteel worden in 

Hengelo (Ov.) en Enschede kabelkranten geëxploiteerd, maar daar wordt 
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geld op toegelegd. Het beleid ten aanzien van de kabelmedia wordt 

gecoördineerd door de centrale directie van Wegener in Apeldoorn. De 

kabelkranten worden aangehouden omdat Tubantia/VVegener: 

I. vanuit concurrentie-overwegingen een voet tussen de deur wil houden; 

2. de kabelkrant ziet als een pr-instrument voor het hoofdprodukt, het 

dagblad; 

3. snel wil kunnen reageren op mogelijkc nieuwe technologische 

ontwikkelingen. 

l\![et Radio Oost en Deventer Dagblad wordt geparticipeerd in een VOF ter 

exploitatie van de reclamegelden bij de regionale omroep. Tubantia is 

allerminst gelukkig met de huidige regeling omtrent de reclame bij de 

regionale en lokale omroepen. lVIen vindt dat men een sigaar uit eigen doos 

zit te roken, een kleinere dan er van te voren in zat. 

Daar waar benadrukt wordt dat men bij Radio Oost met een 

professionele, zakelijke organisatie te maken heeft, wordt gesteld dat daarvan 

bij de lokale omroep nog lang geen sprake is. Een probleem is de grote 

diversiteit aan lokale omroepen en standpunten die worden ingenomen. Op 

initiatief van Tubantia is bij 'I\Tegener voor alle werkmaatschappijen eenzclfde 

beleidsplan opgesteld. Dit plan is door Tubantia ook met VNU doorgesproken. 

Het omvat een drietal punten: 

I. een overeenkomst over de exploitatie van reclanLC wordt in principe op 

Soiso-basis aangegaan; 

2. de partner die kosten maakt, krijgt de kosten vergoed; 

3. na verloop van tijd wordt de werking geëvalueerd. 

De opbrengsten uit reclame zullen, zo verwacht Tubantia, vaak niet opwegen 

tegen de kosten. De huidige regeling is noch voor uitgevers, noch voor lokale 

omroepen werkbaar. Een duale financiering van de lokale omroep op grond 

van de huidige regeling wordt als een monstrum beschouwd. De overheid 

had een keuze moeten maken tussen een volledig commerciële structuur en 

een volledige publieke lokale omroep: de lokale omroep als vrijwilligers

organisatie die zichzelf redelijk kan bedruipen. 

Toekomst elektronische media 

De regionale omroep heeft zich volgens Tubantia inmiddels bewezen. Het 

beknotten van de mogelijkheden van de regionale omroep, zoals de minister 

van wvc voorgesteld heeft, wordt afgewezen. Hoewel de regionale omroep 

zich heeft bewezen wordt een kanttekening geplaatst bij de huidige structuur 

van de regionale omroep als provinciale omroep. Vanuit de markt zou, naar 

inzicht van Tubantia, nooit een regionale omroep zijn ontstaan. De scheiding 

tussen lokale en regionale omroep is een fictieve scheiding. Wanneer het aan 
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de markt overgelaten wordt, ontstaat een klontering van omroepen binnen 

gemeenschappen die een natuurlijke cohesie hebben. Zo ontstaan er 

verzorgingsgebieden die parallel zouden kunnen zijn aan de 

verzorgingsgebieden van de regionale dagbladen. 

De huidige regeling omtrent reclame bij lokale en regionale omroep zou 

van de baan moeten. De inrichting van lokale en regionale omroepen zou 

aan de markt overgelaten moeten worden. Op z'n minst zouden de 

mogelijkheden tot deelname van uitgevers aan deze omroepvormen niet 

beperkt moeten blijven tot een deling in de netto-opbrengst. De 

kabelsystemen zouden geëxploiteerd moeten kunnen worden door uitgevers. 

Dat maakt het ook mogelijk te komen tot commerciële televisie in de regio. 

Lokale televisie is op commerciële basis alleen mogelijk in de grotere lokaties. 

Steden als Nijmegen, Apeldoorn en Enschede hebben, naar de inschatting 

van Tubantia, onvoldoende economisch draagvlak. Agglomeratie-televisie is 

wellicht mogelijk. 

De angst voor de negatieve gevolgen van media-cross-ownership zijn 

ongegrond, volgens de respondent, waarbij verwezen wordt naar de 

onterechte vrees voor de teloorgang van de pluriformiteit bij 

persconcentraties. Benadrukt wordt dat het geheel commercialiseren van de 

omroep niet past in de Nederlandse cultuur. Een duale structuur is wellicht 

voor de Nederlandse situatie de beste. 

Tubantia constateert dat ten aanzien van de lokale omroep geen beleid 

wordt gevoerd. Dit laat ruimte voor allerlei alternatieven. Er wordt gewezen 

op de Amsterdam-constructie bij de totstandkoming van lokale televisie. 

Tubantia vreest dat de inrichting van de omroep (nationaal, regionaal en 

lokaal) geen politiek itern nIet gewicht is. Hoewel media belangrijke instituties 

binnen de samenleving zijn, die bijdragen aan integratie en vorming van 

individuen, krijgen economische items meer gewicht in het kabinet en in de 

Kamer. 

Epiloog 

Lokale Omroep Almelo heeft reeds enkele gesprekken gevoerd met 

Uitgeversmaatschappij Tubantia BV over een eventuele invoering van reclame 

op de radio. De ingenomen standpunten bleken niet zonder meer te 

verenigen en beide partijen nemen, mede gelet op ontwikkelingen elders (bijv. 

Someren en Amersfoort), een afwachtende houding aan. LOA wil te zijner tijd 

wel reclame invoeren,24 maar kan niet akkoord gaan met de door Tubantia 

24. Inmiddels is medio mei/juni 1992 een conflict ontstaan tussen medewerkers en bestuur van de Lokale 

Omroep Almelo. Één van de geschilpunten is de mogelijke invoering van reclame. 
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voorgestelde verdeling van de opbrengst (fifty-fifty), een voorstel waarmee 

Tubantia op dezelfde lijn zit als vele andere dagbladuitgeverijen. 

5.3. De mediasituatle in Breda 
afgesloten op: 6 maart 1992 

De huidige stand van zaken 

i\1ediastrucluur 

In Breda is een lokale omroep actief, de Bredase Radio en Televisie Stichting 

(BRTS), ook wel BEO (Breda en omstreken) genaamd. Het signaal van BRTS 

wordt eveneens in de gemeenten Nieuw-Ginneken, Prinsenbeek, Teteringen 

en Terheijden op de kabel doorgegeven. De BRTS verzorgt momenteel alleen 

radio-uitzendingen op de kabel en via de ether; in het verleden werden 

incidenteel ook televisie-uitzendingen verzorgd, met name bij evenementen 

zoals de carnavalsoptocht en het Oude Stijl Jazz Festival. BRTS is echter niet 

de enige omroep die voor de stad Breda uitzendingen verzorgt. Bij de 

beschrijving van het Bredase medialandschap kan niet voorbij gegaan worden 

aan de invloed van andere omroepen, de zgn. vrije radiostations in België. 

Verschillende van deze stations, w.o. Radio Continu, Radio Contrast en 

Radio Saffier, richten zich qua programmering en advertentie-acquisitie 

(gedeeltelijk) op Breda en omstreken. De eerstgenoemde is een onafhankelijke 

BVBA, de laatste twee radiostations worden, hoewel ook ondergebracht in een 

Belgische BVBA, geëxploiteerd door Vorsselmans Drukkerij-Uitgeverij BV uit 

Zundert. De kabellu'ant die in Breda operationeel is, wordt door dezelfde 

firma geëxploiteerd. 

In Breda verschijnt één regionaal dagblad: De Stem, uitgegeven door 

Uitgeversmaatschappij De Stem BV/VNU Dagbladengroep BV. De Stem heeft 

in Breda een oplage van 30.]00, waarmee 59% van de huishoudens bereikt 

wordt. Bovendien brengt Uitgeversmaatschappij De Stem BV /De Stem 

'Weekbladen BV in Breda twee huis-aan-huis-uitgaven op de markt: Het 

Stadsblad in drie edities voor de stad Breda; Zondag, in twee edities, 

waarvan één voor Breda en één voor Oosterhout. Een derde huis-aan

huisblad (verschijningsfrequentie 1 maal in de 2-3 weken), met de titel Info

Breda, wordt uitgebracht door C. van Rooy. Daarnaast wordt door Bisdom 

Breda het Bisdomblad Breda uitgegeven. 

Onderhandelingen 

De gesprekken tussen de BRTS en de enige daatvoor in aanmerking komende 

partner, Uitgeversmaatschappij De Stem, over een eventuele overeenkomst 

inzake invoering van reclame bij de lokale omroep, verlopen in een goede 

sfeer, maar stroef. Als gevolg van het wegvallen van gemeentelijke subsidie en 
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het wegvallen van financiële stcun door Vorsselmans BV -- volgens 

Vorsselmans f 4.000,00 tot f 5.000,00 per maand - is de BRTS op zoek 

gegaan naar een andere geldschieter. Vooruitlopend op de invoering van de 

huidige reclameregeling heeft de BRTS in 1990 een langlopende overeenkomst 

gesloten met Brabant J\!Iedia BV, een advertentie-acquisitie-organisatie. Zodra 

de wettelijke basis voor reclame op de lokale omroep gelegd zou zijn, zo was 

de opzet, zou Brabant J\!Iedia BV de acquisitie van de advertenties voor de 

BRTS verzorgen. In afWachting van dat moment stelt Brabant J\!Iedia BV per 

maand f 1.000,00 ter beschikking aan de BRTS. 

De Stem wil een exploitatiemaatschappij met de BRTS oprichten - een 

VOF waarbij de opbrengst over beide partijen gelijkelijk verdeeld zal 

worden, en heeft dit voorstel op tafel gelegd, maar daarvoor moet wel het 

contract tussen Brabant IVIedia BV en BRTS opgezegd worden. Brabant J\!Iedia 

BV verzorgt tevens de advertentie-acquisitie van het Belgische vrije 

radiostation Radio Continu. Momenteel is de BRTS gehouden aan het 

contract met Brabant Media BV - dat tot eind 1993 loopt - terwijl juist dit 

contract voor De Stem een onoverkomelijk bezwaar is, omdat radio Continu 

als een concurrent wordt gezien. De BRTS heeft De Stem voorgesteld 5% van 

de bruto-omzet aan De Stem te doen toekomen, waarbij de acquisitie van de 

advertenties gedaan zal worden door Brabant lVIedia BV. In Breda is een 

patstelling ontstaan. 

Bredase Radio en Televisie Stichting / BEO 

Ontwikkeling en finanài!il 

De lokale ornroep in Breda heeft een woelige t~id doorgemaakt in het recente 

verleden. BRTS komt voort uit burgerinitiatief en is een volledige 

vrijwilligersorganisatie. Op basis van een eenmalige gemeentelijke subsidie is 

in 1984 gestart met radio-uitzendingen op de kabel. Door interne problemen 

is de BRTS twee maal in de eerste drie jaar gestopt met het verzorgen van 

uitzendingen. In 1987 heeft de gemeente Breda een eenmalige en laatste 

subsidie verstrekt van f roO.ooo,oo. Dit bedrag is door het toenmalige 

bestuur op een bankrekening gezet en daar zijn op momenten dat het nodig 

was bedragen van afgehaald. Het financieel beheer bleek niet toereikend: 

begin 1990 had de BRTS aan verschillende leveranciers een schuld van in 

totaal f 80.000,00. 

Vorsselmans BV had een jaar eerder een kabelkrant opgestart en zocht 

een partner die voor een gedeelte de nieuwsvoorziening kon verzorgen. BRTS 

en Uitgeverij-Drukkerij Vorsselmans BV hebben een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten over het uitwisselen van nieuws; 

Vorsselmans ondersteunde de BRTS financieel en de kabelkrant en BRTS 

deelden een (redactie-)ruimte. 
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Achtcrliggende gedachte van Vorsselmans was dat, met het oog op 

reclamemogelijkheden bij de lokale omroep, tot een verdere samenwerking 

zou kunnen worden gekomen. BRTS en Vorsselmans maakten de afspraak dat 

wanneer een tweede kabelkrant in Breda van start zou gaan, de 

samenwerking tussen de BRTS en Vorsselmans beëindigd zou worden. 

Bovendien bleek later uit de ontwerptekst van de AMVB dat Vorsselmans BV 

als exploitant van een kabelkrant in Breda niet zou kunnen participeren in de 

exploitatie van reclame op de lokale omroep. Vorsselmans heeft de 

samenwerking met BRTS, eind 1989, eenzijdig opgezegd, waardoor de BRTS 

zonder inkomsten dreigde te komen. Er brak een onduidelijke en onzekere 

periode aan. Conflicten tussen medewerkers en bestuur van de BRTS hebben 

de situatie nog onoverzichtelijker en moeilijker gemaakt. Het bestuur is 

afgetreden en er is begin 1990 een (interim) bestuur aangetreden. Het nieuwe 

bestuur van de BRTS heeft getracht Vorsselmans, door middel van een 

juridische procedure, aan eerder gemaakte afspraken en verplichtingen, w.o. 

afbetaling van een huurschuld aan de BRTS, te houden. De rechter oordeelde 

dat de zaak te complex was om in kort geding te behandelen: BRTS kreeg een 

tegemoetkoming van Vorsselmans. De schuld kwam daarmee op f 70.000,00. 

De uitzendingen werden voor de derde keer in het bestaan van de BRTS 

stopgezet. 

December 1990 zijn de radio-uitzendingen, vanuit een ruimte in Het 

Turfschip (zalen-complex) - een ruimte die gratis ter beschikking wordt 

gesteld door de directie van Het Turfschip - hervat en is de eerder vermelde 

overeenkomst met Brabant "Media BV afgesloten. Er wordt 24 uur per dag 

uitgezonden via kabel en ether. De hoofdmoot wordt gevuld met 'middle of 

the road'-muziekprogrammering, afgewisseld met cultuur, een vacaturebank 

en wat nieuws. Op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag worden live

programma's verzorgd: actualiteiten, nieuws, sport en 

minderhedenprogramma's. l\1et de redactionele inhoud richt de BRTS zich 

ook op de eerder genoemde buurgemeenten. De verhouding tussen 

redactionele inhoud en muziekprogrammering wordt door de respondent 

geschat op 5:95, bij 24-uurs programmering. Incidenteel wordt een televisie

uitzending verzorgd (carnavalsoptocht, inzamelingsacties). 

Toekomst 

Inmiddels stelt het bestuur van de BRTS zich op het standpunt dat 

consolidatie van de huidige activiteiten dagelijkse programmering op de 

radio - de prioriteit hebben. Naast geringe incidentele inkomsten, w.o. 

programmasponsoring, opereert de ERTS op basis van de financiële steun die 

van Brabant Media wordt ontvangen. Met deze beperkte financiële middelen 

is het niet mogelijk dat de ERTS haar toekomstplannen kan gaan 

verwezenlijken: uitbreiding van de televisie-uitzendingen, het verzorgen van 
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meer inhoudelijke programma's, het opzetten van een professionelere 

organisatiestructuur, het zorgen voor redactionele continuïteit. Voorlopig 

blijven de toekomstplannen in de koelkast. 

Een stabiele publieke financiering, bijvoorbeeld in de vorm van een 

gemeentelijke heffing of een opslag op de kabelgelden, is volgens de 

respondent, zowel landelijk als lokaal, politiek niet haalbaar. De BRTS heeft te 

maken met een gemeentelijke overheid die de lokale omroep slechts 

incidenteel financieel ondersteunt. De relatie tussen gemeente en de BRTS is 

voor verbetering vatbaar: de BRTS heeft bij de gemeente een slechte naam 

gekregen doordat er inmiddels drie maal voor een langere tijd gestopt is met 

uitzenden, mede als gevolg van financieel wanbeheer. Volgens de respondent 

zijn er geen indicaties dat de gemeente in de nabije toekomst met geld over 

de brug zal komen, ondanks de interesse die de wethouder van Voorlichting 

heeft getoond om het tv-kanaal van de BRTS te gaan gebruiken voor 

gemeentelijke voorlichtingsactiviteiten. Daarom is het van belang dat de BRTS 

andere middelen vindt om de lokale omroep draaiende te houden en verder 

uit te bouwen. Reclame wordt gezien als een belangrijk middel. Voor een 

verantwoorde financiering van de lokale omroep in Breda wordt door de 

BRTS de benodigde netto-opbrengst uit reclame geschat op minimaal 

f 50.000,00. Op basis van een dergelijk bedrag moet lokale omroep op 

commerciële grondslag mogelijk zijn in Breda. BRTS verwijst daarvoor naar 

het succes van de vr~je stations in België die zich (gedeeltelijk) richten op 

Breda. Omdat de lokale omroep sterkere banden binnen de Bredase 

gemeenschap heeft en daardoor anders, meer op 'het Bredase' kan 

programmeren, moet de concurrentie met die vrije stations mogelijk zijn. 

Bovendien richt de BRTS zich, naar eigen zeggen, op de middengroep, terwijl 

bijvoorbeeld Radio Continu zich, volgens de respondent van de BRTS, richt 

op de lagere sociale klasse. Door de gesprekspartner van de BRTS wordt 

evenwel benadrukt, dat dit alles echt toekomstmuziek is: de huidige situatie 

staat het de lokale omroep in Breda niet toe de huidige activiteiten verder uit 

te bouwen, waarbij wordt gedacht aan zowel radio als televisie. Kabelkrant 

als initiatief van de lokale omroep wordt uitgesloten. 

Uitgeversmaatschappij De Stem BV 

Recente ontwikkelingen 

Uitgeversmaatschappij De Stem BV heeft op de Bredase markt van 

printmedia nagenoeg een monopoliepositie. Zowel het regionale dagblad als 

de twee in Breda verschijnende huis-aan-huisbladen zijn uitgaven van 

dezelfde uitgever. Ten oosten van Breda, oostelijk van Gilze-Rijen, 

verschijnen uitgaven van zustermaatschappij Brabant Pers (VNU), terwijl in het 

gebied westelijk van Etten-Leur het Brabants Nieuwsblad (NDU) de eerste 
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regionale dagbladuitgever is (50% dekking), waarmee De Stem (13% dekking) 

concurreert. Uitgeversmaatschappij De Stem BV is een onafhankelijke 

werkmaatschappij binnen de VNU Dagbladengroep BV. Tot 1990 opereerde 

De Stem volledig zelfstandig, eerst binnen Audet en sinds 1988 binnen VNU. 

De Stem verkeerde in een stabiele, lieht groeiende positie. Deze situatie 

kwam onder druk te staan door de overname van concurrent Brabants 

Nieuwsblad door NDU BV. Sinds 1990 neemt ook De Stem deel aan 

advertentiecombinaties (binnen de VNU Dagbladengroep BV) waardoor de 

positie van De Stem weer verstevigd kan worden, aldus De Stem. 

Toekomst printmedia 

Bij de fusie tussen Audet en Brabant Pers is De Stem als zelfstandige 

werkmaatschappij binnen de VNU Dagbladengroep BV gehandhaafd. Bij de 

recente fusieperikelen bij Brabant Pers - het directioneel en 

(hoofd)redactioneel samengaan van het Brabants Dagblad ('s-Hertogenbosch) 

met Het Nieuwsblad (Tilburg) - is er binnen VNU wel gesproken over de 

eventuele rol die De Stem in een eventueel fusie-avontuur zou kunnen 

spelen. De respondent van De Stem vermeldt echter dat er vooralsnog geen 

sprake is van het onderbrengen van Uitgeversmaatschappij De Stem BV bij 

de Brabant Pers. Een dergelijke fusie kan echter niet uitgesloten worden: de 

respondent vermeld dat in 19951I996 de pers van De Stem financieel 

afgeschreven is en cr gedacht moet worden aan aanschaf van een nieuwe 

pers. Het zal afhangen van de bedrijfsresultaten van De Stem en de positie 

binnen de VNU Dagbladengroep wat er dan zal gebeuren. Hierbij dient niet 

vergeten te worden dat de regio's ~West-Brabant, Zecland en het zuidelijke 

deel van Zuid-Holland, waar De Stem huis-aan-huis-uitgaven heeft, duidelijk 

anders zijn dan de regio Oost-Brabant, het gebied van Brabant Pers. 

Voor de huis-aan-huisbladen is een stabiele periode aangebroken. Enige 

beweging op de markt van huis-aan-huisuitgaven zou kunnen voortkomen uit 

een eventuecl verbod op de ongerichte verspreiding van reclamemateriaal, 

dat door enkele gemeenten wordt overwogen. Het huis-aan-huisblad zal hier 

volgens De Stem weinig hinder van ondervinden: redactionele huis-aan

huisbladen zijn over het algemeen gewaardeerde media. De huis-aan

huisbladen zouden wellicht profijt kunnen trekken uit een verbod op 

ongerichte verspreiding van reclame-materiaal, hoewel de respondent ook 

voorziet dat adverteerders dan wel op zoek zullen gaan naar andere, meer 

gerichte, manieren van reclame makerl. 

Recente ontwikkelingen elektronische media 

Nadat de gemeente de weerstand tegen toetreding van De Stem op het 

kabelnet - de reden hiervoor is De Stem nooit duidelijk geworden had 

opgegeven, is De Stem in september 1991 met een geëditioneerde kabelkrant 
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begonnen voor het gekoppelde kabelnet Breda/Oosterhout. Berekeningen 

vooraf maakten duidelijk dat voor het rendabel exploiteren van een 

kabelkrant 70.000 kabelaansluitingen vereist zijn. Het gekoppelde kabelnet 

Breda/Oosterhout haalt dit niet (totaal 65.000 aansluitingen). Bovendien was 

er op hetzelfde kabelnet al een andere kabelkrant-exploitant actief, 

Vorsselmans BV, waar volgens zeggen van De Stem weinig hinder van 

ondervonden is. Na een proefperiode is De Stem in juni 1991 gestopt met de 

kabelactiviteiten. De kabelkrant bleek absoluut niet rendabel te zijn. De 

advertentie-acquisitie van de kabelkrant bleef ver beneden een aanvaardbaar 

peil, tervv'ijl het bereik tot 20% bleek te zijn gegroeid. Ondanks deze 

verheugende bereikcijfers is De Stem niet in staat gebleken de adverteerders 

voldoende te interesseren voor het medium. Als één van de redenen hiervoor 

wordt door De Stem aangevoerd dat door de regelgeving de kabelkrant bij 

voorbaat een gehandicapt medium is: geen eigen geluid en geen bewegend 

beeld. Het niet kunnen voeren van eigen geluid achter de beelden, waardoor 

de situatie kan ontstaan dat de kabelkrant-commercial doorkruist werd door 

een commercial van het huidige achtergrondgeluid (Sky Radio), is volgens de 

respondent niet bevorderlijk voor het medium. Berekeningen die De Stenl 

heeft uitgevoerd tonen aan dat wanneer eigen geluid gevoerd wordt, de 

kabelkrant ook niet renderend zal zijn. De Stem stond en staat op het 

standpunt dat een kabelkrant, geëxploiteerd door De Stem, een zekere 

kwaliteit moet leveren, zowel redactioneel als met betrekking tot de 

vormgeving. Een dergelijke kwaliteit kost echter te veel geld. 

J\!Iet de invoering van de mogelijkheid voor lokale omroepen 

reclameboodschappen uit te zenden, is de interesse van De Stem voor lokale 

omroepen gestegen. Deze interesse gaat niet verder dan de financiële kant 

van de omroep, aldus de respondent. De Stem wil zich niet met de 

redactionele zaken van de lokale omroepen bemoeien. In onderhandelingen 

met lokale omroepen wordt enkel gesteld dat een deel van de mogelijke 

opbrengst van de reclame geïnvesteerd moet worden in de kwaliteit van de 

uitzendingen, de programma's. De Stem is in afwachting van de uitspraak 

van de Raad van State, inzake de zaak Someren c.s .. Inmiddels zijn enkele 

principe-afspraken met lokale omroepen gemaakt, maar de respondent wilde 

de afgesproken afdrachtpercentages (nog) niet noemen. Afhankelijk van de 

situatie en de grootte van het verzorgingsgebied van de omroep, verlangt De 

Stem een bepaald afdraehtpercentage: bij kleine gemeenten zal het gaan om 

een relatief klein percentage, bij grote gemeenten wordt een hoger percentage 

verlangd. De contacten met de BRTS hebben nog niet geleid tot concrete 

afspraken. Het probleem dat De Stem heeft met het contract tussen Brabant 

J\!Iedia en BRTS is reeds eerder besproken. Het bestaan van een lokale omroep 

in Breda wordt niet als een probleem ervaren. De redactionele concurrentie 

is alleen maar goed, aldus de respondent. In de hele discussie omtrent de 
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invoering van reclame bij de lokale omroep, moet echter wel in het oog 

worden gehouden dat het rendabel moet zijn. De Stem is vooralsnog niet 

bereid aan een constructie met de BRTS en Brabant Media deel te nemen, 

waardoor ze indirect een concurrent (Radio Continu) financiert. 

In het algemeen vindt men het moeilijk onderhandelen met lokale omroepen. 

De respondent verwijst daarbij naar de grote diversiteit tussen de 

verschillende lokale omroepen, maar benadrukt ook dat binnen één omroep 

vaak verschillend wordt gedacht over de mogelijkheden voor reclame. Anders 

is het bij de regionale omroepen, die op één lijn opereren. 

Toekomst elektronische media 

Sinds de mogelijkheid bestaat dat lokale omroepen reclame uitzenden, is het, 

volgens de Stem, alleen maar moeilijker geworden een kabelkrant rendabel te 

exploiteren. Een eventuele constructie, waarbij de kabelkrant gecombineerd 

wordt met daarachter data tekst, ziet de respondent niet zitten. Kabelkrant is 

voor De Stem een gesloten boek. 

De ontwikkelingen bij regionale en lokale omroep worden nauwlettend 

in de gaten gehouden. De huidige reclame-regeling biedt de mogelijkheid 

nauwer bij omroep betrokken te worden, maar De Stem heeft niet de 

behoefte daar meteen op in te gaan. Ten aanzien van de opbrengst denkt de 

respondent dat het bij de regionale omroep, i.c. Omroep Brabant, 

makkelijker is adverteerders te interesseren voor het medium dan bij de 

lokale omroep. Overigens vraagt de respondent zich af waarom er voor 

lokale en regionale omroep een andere financieringsregeling is opgesteld: 

waarom bestaat er op lokaal niveau geen opslag op de gemeentebelasting van 

f lÜ,OO, analoog aan de provinciale situatie? 

De respondent van De Stem vindt omroep, kabelkrant, 

teletekstvoorzieningen en databanken zaken die meer op nationaal niveau 

spelen dan op lokaal niveau. Niet alleen politiek-bestuurlijk, maar ook 

bedrijfsmatig zou de aandacht voor deze media op een centrale plaats 

moeten worden geconcentreerd, ook omdat de ontwikkeling en exploitatie 

van dergelijke initiatieven grote investeringen vergen en de potentiële vraag 

vanuit de regio te klein is om het door een regionaal dagbladbedrijf rendabel 

te laten exploiteren. Daarom stelt De Stem zich afwachtend op ten aanzien 

van de elektronische media. 

Vorsselmans Drukkerij-Uitgeverij BV 

Recente ontwikkelingen 

Van origine is Vorsselmans Drukkerij-Uitgeverij BV een handelsdrukkerij. 

Sinds de jaren dertig wordt het regionale nieuwsblad De Boer door 

Vorsselmans uitgebracht, een krant voor agrariërs in de Baronie van Breda. 
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Sinds de Duitse bezetting is daar Het '!\Teekblad bijgekomen, eerst gedeeltelijk 

in de plaats van De Boer, later zijn beide titels gescheiden: De Boer bleef een 

nieuwsblad, terwijl Het Weekblad als huis-aan-huisblad voor de gemeente 

Zundert verder is gegaan. Inmiddels is Vorsselmans uitgegroeid tot een multi

mediaal bedrijf. Door Vorsselmans Uitgeverij-Drukkerij BV worden, naast het 

voeren van de handelsdrukkerij, momenteel één nieuwsblad en een tiental 

huis-aan-huisbladen uitgegeven, vier kabelkranten en twee radiostations 

geëxploiteerd. Alle activiteiten van Vorsselmans vinden plaats in of richten 

zich op '!\Test-Brabant. 

De groei van het bedrijf heeft met name rond Ig87/rg88 vorm 

gekregen. Het aantal uitgebrachte huis-aan-huisblad-titels is toen van twee 

naar tien gestegen. In de hele regio worden titels op de markt gebracht door 

Vorsselmans. Alle huis-aan-huisbladen van Vorsselmans zijn te beschouwen 

als lokale kranten, aldus de respondent. Er wordt louter lokaal nieuws 

gebracht, eventueel aangevuld met 'gekochte' berichten/pagina's. Het lokale 

nieuws is volgens Vorsselmans de kracht van het produkt huis-aan-huisblad. 

Vaak blijft dit soort nieuws liggen doordat uitgaven van anderen, 

bijvoorbeeld van De Stem, daaraan geen aandacht besteden. Huis-aan

huisbladen met lokaal nieuws worden gelezen en daar komen de 

adverteerders op af, aldus de respondent. NIet het oog op een mogelijk 

verbod op ongerichte verspreiding van reclamemateriaal zal het potentieel 

aan adverteerders op de lokale markt alleen maar toenemen. Dat is voor 

Vorsselmans ook de belangrijkste reden geweest om in een viertal gemeenten 

(Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur en Breda) een kabelkrant te 

beginnen. Ook de kabelkranten worden (nagenoeg) uitsluitend gevuld met 

lokaal nieuws. In een enkel geval wordt het kabelkanaal gedeeld met de 

lokale omroep (Bergen op Zoom), waardoor er sprake kan zijn van een 

kruisbestuiving volgens de respondent. De kabelkranten zijn renderend: er is 

een centrale acquisitie, de technische ondersteuning wordt centraal verzorgd 

in Zundert en de kabelkranten worden niet als een op zichzelf staande 

bedrijfstak gezien. 

De bedrijfsopzet van Vorsselmans is er op gericht dat het personeel, dus 

ook de redacteuren, niet voor één bepaald medium werkt, maar voor alle 

media wordt ingeschakeld. Wanneer een redacteur op pad wordt gestuurd 

om ergens verslag van te doen, krijgt hij de opdracht mee rekening te 

houden met alle media, inclusief de radiostations die door Vorsselmans 

geëxploiteerd worden: primeurs gaan naar de radio en kabelkrant, terwijl het 

achtergrondnieuws, opinie e.d. naar de betreffende huis-aan-huis-uitgave 

gaat. Dit verhoogt niet alleen de efficiëntie binnen het bedrijf, maar daardoor 

is het ook mogelijk de consument door middel van het ene medium te 

betrekken bij het andere medium. Vaak wordt op de kabelkrant expliciet 

voor meer achtergrondinformatie verwezen naar de huis-aan-huisuitgave. 
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Het succes van Vorsselmans wordt door de respondent verklaard uit de 

strategie die het bedrijf heeft gekozen, zich te richten op 'de onderkant van 

de markt': alle initiatieven zijn lokaal gericht. Brabants Nieuwsblad en De 

Stem hebben de blik, aldus Vorsselmans, te veel gericht op de concurrentie 

van de landelijke dagbladen, waardoor er mogelijkheden zijn ontstaan voor 

kleinere bedrijven die zich meer richten op de lokale markten, zowel 

redactioneel als, daarmee samenhangend, advertentioneel. 

Er zijn nauwelijks contacten geweest tussen de verschillende bedrijven 

en er bestaan ook geen afspraken over samenwerking of concurrentie

afbakening. Voor de kabelkrant in Breda was een eventuele samenwerking 

met De Stem, volgens de respondent, eventueel wel mogel(jk geweest. 

In het verleden is er een samenwerking geweest tussen de BRTS en 

Vorsselmans (zie boven); een samenwerking die tot stand is gekomen in 

samenspraak met de gemeente Breda. Een dergelijke samenwerking met de 

lokale omroep wilde Vorsselmans in meerdere gemeenten opzetten. De 

huidige reclame-regeling verhindert dit echter. Naar oordeel van de 

respondent is de huidige reclameregeling discriminerend voor de vele 

uitgevers van lokale huis-aan-huisbladen. Het is onredelijk hen uit te sluiten 

van samenwerking met lokale omroepen. Juist deze, vaak ldeinere bedrijven, 

zijn aan te merken als lokale uitgevers. Zij voldoen aan het minimum 

deldcingscriterium van de AMVB en brengen bovendien vaak meer lokaal 

nieuws dan bijvoorbeeld de regionale dagbladen. De huidige regeling orntrent 

reclame bij lokale en regionale omroepen is de directe reden geweest dat 

Vorsselmans Drukkerij-Uitgeverij BV een tweetal radiostations is begonnen, 

direct over de grens bij Zundert: Radio Contrast en Radio Saffier. 

Eerstgenoemde hanteert een 'middle of the road' -programmering, terwijl 

Radio Saffier zich meer richt op een jonger publiek. Hiermee wordt naar 

oordeel van de respondent de markt aardig afgedekt. De personeelsleden (een 

technicus, een journalist en vier discjockeys) die voor de radiostations 

werkzaam zijn, worden bij beide stations ingezet. Daarnaast wordt er een 

beroep gedaan op vrijwilligers, hobbyisten en schoolgaande jeugd, die tegen 

een uurvergoeding programma's maken. Er wordt 24 uur per dag, 

horizontaal geprogrammeerd, uitgezonden. 

Toekomst 

Voor de huis-aan-huisbladen zijn nog volop mogelijldleden in de regio vVest

Brabant. De mogelijkheden voor nieuwe lokale nieuwsbladen zijn uiterst 

beperkt, aldus Vorsselmans. Het is de bedoeling van Vorsselmans om de 

gehele regio, van Geertruidenberg tot Zundert en van Breda tot Goes af te 

dekken met printmedia en elektronische media. Ook verder in Zeeland 

worden de mogelijkheden in de gaten gehouden. Er wordt overwogen in 

Breda een huis-aan-huisblad met louter lokaal nieuws op de markt te 

brengen, want daar ontbreekt het in Breda aan volgens de respondent. 
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In de toekomst wil Vorsselmans in aanmerking komen voor deelname 

aan omroepinitiatieven in Nederland: samenwerking met lokale omroepen 

moet wettelijk mogelijk worden gemaakt. Contacten met verschillende 

gemeenten hebben, aldus de respondent, geleerd dat die gemeenten niet 

afwijzend staan tegenover een overeenkomst tussen Vorsselmans en de 

betreffende lokale omroepen. Geheel zelfstandig lokale omroep opzetten in 

Nederland, wanneer daar de mogelijkheden voor gaan bestaan, ziet 

Vorsselmans wel zitten. Loble omroep in kleine plaatsen als Zundert, is niet 

renderend te maken, daarom zal er gekozen moeten worden voor een groter 

verzorgingsgebied. VValmeer dergelijke participatie in lokale omroepen in 

Nederland mogelijk wordt of er een mogelijklleid tot commerciële exploitatie 

van lokale omroep komt, laat dat volgens Vorsselmans de activiteiten met 

betrekking tot de Belgische radiostations onverlet. De respondent kan zich 

voorstellen dat de Belgische stations zich alleen nog maar op België richten 

of dat ze gaan functioneren als een overkoepelende gewestelijke zender met 

lokale invullingen. Voor een gezonde exploitatie van een multi-mediaal 

bedrijf blijft een geïntegreerde bedrijfsaanpak voorop staan, aldus 

Vorssclmans. 

Stichting Regionale Omroep Brabant 

Regionale jimctie 

Omroep Brabant heeft haar functie in de provincie Noord-Brabant 

aangetoond. De regionale omroep wordt door de respondent gekenschetst als 

primair een journalistiek medium, aangevuld met cultuur, service en 

veTstrooiing. lVIet die journalistieke opzet slaagt Omroep Brabant er in grote 

groepen mensen aan te spreken, met name ook die mensen die doorgaans 

moeilijk te bereiken zijn: de lagere sociale klassen en ouderen. Omroep 

Brabant probeert nieuws en actualiteiten te brengen die voor dc luisteraars in 

dc regio relevant zijn. 

Een probleem daarbij is, aldus de respondent, de grootte van het gebied 

dat Omroep Brabant moet bedienen: Noord-Brabant vormt in sociologisch 

opzicht geen eenheid; het gebied is veel te groot voor één regionale omroep. 

Om mensen in de provincie goed te kunnen bedienen met relevante 

regionale informatie heeft Omroep Brabant een viertal edities opgezet: regio 

Eindhoven, regio 's-Hertogenbosch, regio Tilburg en regio Breda. Iedere 

editie van Omroep Brabant dekt eenzelfde soort gebied, met een populatie 

als bijvoorbeeld Radio Noord in de provincie Groningen. Het ontbreekt 

Omroep Brabant aan de middelen om de vier edities voldoende in te vullen, 

bijvoorbeeld 2 maal 3 uur op 'prime time'. Omroep Brabant zou haar 

journalistieke functie in de regio's beter kunnen vervullen wanneer de 

mogelijkheid zou bestaan de edities volwaardig in te richten. 



iVledia in stad en streek 

Niet alleen in Noord-Brabant, maar ook in andere provincies wordt aan 

editionering van de regionale omroep gedaan. "Valmeer je naar Nederland 

kijkt, zo constateert de respondent, zou eigenlijk een stelsel van 20 tot 25 

regionale omroepen opgezet moeten worden. Het gevaar dat men daarmee 

eventueel in het vaarwater van de lokale omroepen komt, ziet Omroep 

Brabant niet. De regionale omroep heeft zijn optimum ergens liggen tussen 

het huidige provinciale niveau en een niveau daaronder, dat door 25 

omroepen bediend kan worden. Samenwerking tussen die 25 omroepen is, 

ook bij zo'n nieuwe opzet, geboden. 

Samenwerking met Hilversum 

De respondent van Omroep Brabant is een voorstander van een regionale 

omroep die een duidelijke plek heeft binnen het publieke bestel en uit 

publieke middelen, met name uit de algemene omroepmiddelen, bekostigd 

wordt. 

Los van zo'n financiering uit algemene omroepmiddelen stelt Omroep 

Brabant zich op het standpunt dat er een goede samenwerking dient te 

komen met de Hilversumse omroepen. De luisteraars van Omroep Brabant 

dienen goed geïnformeerd te worden, ook over hetgeen er buiten de 

provincie gebeurt. De respondent constateert dat er binnen de ROOS 

verschillend over een samenwerking wordt gedacht. Met name de 

randstedelijke regionale omroepen willen zo veel mogelijk, dus ook het 

buiten-provinciale nieuws, in eigen beheer vervaardigen; Omroep Brabant 

vindt dat een verspilling van middelen. 

Om tot samenwerking met de Hilversumse omroepen te kunnen komen, 

is het van belang dat de 'zuil-omroepen' uit Hilversum, evenals de regionale 

omroepen, onderling tot een vergelijk komen. Binnen de NOS

programmadienst wil men een dergelijke constructie heel graag, maar het 

probleem ligt naar mening van de respondent bij het Nos-bestuur. 

Het beleid op wvc is de laatste jaren allerminst duidelijk geweest. Ten 

eerste, zo constateert de respondent, heeft men zich in Den Haag vastgebeten 

in het decentralisatieprincipe en dat wordt vaak 'rücksichtslos' toegepast. 

Decentralisatie in de vorm waarmee de regionale omroepen geconfronteerd 

worden, lijkt op een verkapte vorm van bezuinigen. Ten tweede weet men in 

Den Haag absoluut niet waar men met de omroep naar toe wil. 

De discussie omtrent commerciële en publieke omroep laat haar sporen 

na, ook bij de regionale omroepen. Bijkomend probleem is dat de 

Hilversumse publieke omroepen niet tot een gezamenlijk standpunt komen, 

waardoor de discussie danig vertroebeld raakt. 

De afwachtende houding van de politiek en van wvc leidt er toe dat de 

ontwikkeling meer in de richting gaat van hetgeen de uitgevers willen, dan 

dat er iets terecht komt van verdediging van de principes achter een publieke 
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omroep. Recente uitspraken van de minister of andere vertegenwoordigers 

van wvc hebben de respondent van Omroep Brabant niet gerustgesteld; er is 

geen sprake van consistentie, zo constateert de respondent. Men wil 

onverenigbare dingen: publiek en commercieel; decentralisatie en meer 

binding tussen regionale omroep en Hilversum. De lobby van de NDP heeft 

aanmerkelijk beter gewerkt dan die van Hilversum is de inschatting van de 

respondent. Hij vindt het merkwaardig dat bedrijven die elkaar 

beconcurreren wel met één stem naar buiten kunnen komen en dat dit 

Hilversum nooit lukt. 

Lokale omroepen 

Omroep Brabant stelt zich op het standpunt dat lokale en regionale omroep 

ieder een eigen functie en doelstelling hebben. Daarom z~jn drie omroeplagen 

niet te veel. Er hangt echter veel af van hoe je het gaat organiseren en wat je 

met de diverse omroepen gaat doen. 

Bestuurlijke en structurele samenwerking tussen Omroep Brabant en de 

lokale omroepen is afgehouden, omdat Omroep Brabant eerst zelf alles in 

orde wilde hebben. De lokale omroepen die in Noord-Brabant actief zijn, 

zijn momenteel op een dusdanige manier bezig dat ze door Omroep Brabant 

niet als concurrenten worden gezien. In de grote Noordbrabantse gemeenten 

zijn de lokale omroepen vaak afwezig: in Tilburg en Eindhoven zijn geen 

lokale omroepen actief en de lokale OInroep in Breda is volgens de 

respondent een marginaal medium. 

Omroep Brabant wil eerst de regionalisering verder van de grond 

krijgen en ziet voorlopig niets in de verf~ning van die regionalisering door 

samen te gaan werken met lokale omroepen in grote steden; een constructie 

waar radio Noord en OOG in Groningen mee bezig zijn. 

De vrije zenders uit België vormen in Noord-Brabant een probleem. 

Zeker daar waar samenwerking tussen ~okale) omroepen en vrije zenders 

gaat ontstaan. Die ketenvorming kan niet de bedoeling van de wetgever zijn 

geweest, maar het is nu al op sommige plekken een feit. De politiek doet 

daar niet echt iets aan. Bij lokale omroep is het gevaar van commercialisering 

veel groter dan bij de regionale omroep. Lokale omroepen vinden dat ze 24 

uur per dag omroep moeten bedrijven. Dat heeft volgens de respondent niets 

te maken met wat een lokale omroep zou moeten zijn, en iets dergelijks is 

alleen mogelijk op commerciële basis. 

De huidige regeling, waarin geregeld wordt dat reclamegeld toekomt 

aan regionale en lokale omroep is, naar inschatting van de respondent van 

Omroep Brabant, niet meer om te draaien. De omroep in regio en gemeente 

wordt nooit meer 100% publieke omroep. Dat laat onverlet dat publieke 

financiering voor lokale omroep beter geregeld kan worden. Lokale omroep 

zou best stabiel publiek gefinancierd mogen en kunnen worden, volgens de 
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respondent, maar daarbij moet dan wel bepaald worden dat de lokale 

omroep zich beperkt tot het bedrijven van lokale omroep. Regionale 

omroepen moeten regionaal blijven. 

Overeenkomst met uitgevers 

Omroep Brabant heeft met de uitgevers in haar provincie, NDU en VNU, een 

VOF opgericht ter exploitatie van reclame bij Omroep Brabant. De verdeling 

van de opbrengst is fifty-fifty, daarbovenop gaat er jaarlijks een vast bedrag 

van de uitgevers naar Omroep Brabant. Sinds· 2 december 1991 zendt 

Omroep Brabant, als eerste regionale omroep, commercials uit. 

De respondent is niet helemaal gelukkig met de huidige regeling. Door 

de regeling is de afstand van de regionale omroepen tot het publieke bestel 

vergroot. Binnen een publiek bestel, mét regionale omroepen, zou de STER 

een plaats kunnen hebben, waarbij de STER gedecentraliseerd zou kunnen 

werken. De participatie van de uitgevers zou veel bescheidener zijn. Als 

reden om toch op basis van de huidige regeling tot een vergelijk tussen 

uitgevers en ROOS (exclusief radio Rijnmond) te komen, wordt genoemd dat 

de regionale omroepen er allerminst gerust op waren dat voor hen een plaats 

in het publieke bestel gewaarborgd was. De respondent vindt het 

onbegrijpelijk dat er vanuit de mediapolitiek en Hilversum nauwelijks op de 

huidige regeling gereageerd is. Bij de invoering van de huidige regeling is 

voor een gedeelte de drempel naar een commerciële omroep op regionaal en 

lokaal niveau overschreden. De respondent constateert dat dat onvoldoende 

beseft wordt. 

De reden waarom Omroep Brabant als eerste regionale omroep een 

overeenkomst heeft gesloten, is volgens de respondent gelegen in de moeilijke 

situatie waarin Omroep Brabant met zijn edities zit. Omroep Brabant is 

bewust het avontuur met Brabants Nieuwsblad, De Stem en Brabant Pers 

aangegaan. De a[~praken die gemaakt zijn en de manier waarop er mee 

omgegaan wordt, is zeer werkbaar voor Omroep Brabant. 

Toekomst: regionale televisie? 

Als alle fusieplannen bij de pers in Noord-Brabant doorgaan, waardoor 

wellicht alle dagbladen en ook de regionale omroep voor een deel 

ondergebracht zullen worden bij VNU, ontstaat er volgens de respondent van 

Omroep Brabant een zeer ongezonde situatie voor de pluriformiteit van de 

informatievoorziening in Noord-Brabant. Daarbij komen nog de plannen met 

betreldcing tot het opzetten van regionale televisie. De regionale omroep kan 

daarbij niet om de dagbladen heen en moet kijken naar wat wel of niet 

gezamenlijk gedaan kan worden. 

Televisie in de regio is voor wat betreft Omroep Brabant alleen 

aantrekkelijk wanneer er een etherfrequentie voor wordt vrij gemaakt. Het 
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bereik is groter dan bij kabeltelevisie en bovendien heeft men in Noord

Brabant met teveel kabelexploitanten te maken om binnen een reële termijn 

tot afspraken en uitvoering van koppeling te kunnen komen. Het is maar de 

vraag, aldus de respondent, of regionale televisie apart voor Noord-Brabant 

moet worden opgezet. Een situatie waarin regionale televisie in een soort 

zuidelijk verband wordt opgezet, is heel logisch, wanneer men het aantal 

beschikbare frequenties en de beschikbare financiële middel in ogenschouw 

neemt. 

Ook voor regionale televisie ziet Omroep Brabant een koppeling met de 

Hilversumse publieke omroep als een noodzakelijke, evenals een goede 

redactionele en exploitatievorm. Wellicht dat een meer commerciële 

constructie bij regionale televisie ook mogelijk is. De voorkeur van de 

respondent gaat echter uit naar Hilversum. 

Het rapport van de commissie-Donner maakt evenwel duidelijk dat de 

restfrequenties niet automatisch toevallen aan publieke omroep. Als VNU in de 

streek commerciële regionale televisie zou willen, is dat volgens de respondent 

niet tegen te houden. Over een jaar of vijf, zo verwacht de respondent, en 

vooropgesteld dat publieke regionale omroep dan nog bestaat, zal er iets van 

een raamconstructie met Hilversum opgezet zijn. 

Ten aanzien van andere voorzieningen op de kabel, zoals kabelkrant, 

datasystemen e.d., is samenwerking met de pers in de provincie een 

mogelijkheid. ~Wellicht zijn dat soort ontwikkelingen te combineren met 

regionale televisie. 

Epiloog 

Aanvankelijk bestond er in de gemeente Breda een samenwerkings

overeenkomst, zowel redactioneel als financieel, tussen de ERTS en Uitgeverij

Drukkerij Vorsselmans EV. Deze is echter van de baan, nu Vorsselmans op 

grond van de voorliggende regeling niet in aanmerking komt voor 

samenwerking met de ERTS. 

Tussen de huidige onderhandelingspartners, Uitgeversmaatschappij De 

Stem Even de ERTS, is het nog niet tot een concrete overeenkomst 

gekomen. 25 Probleem bij de onderhandelingen vormt de overeenkomst tussen 

de ERTS en Brabant Media, een acquisitiebureau dat ook voor het Belgische 

vrije radiostation Radio Continu actief is; Radio Continu wordt door De 

Stem als een directe concurrent gezien. De onderhandelingen verliepen 

aanvankelijk extra moeilijk door bestuurlijke en organisatorische problemen 

25. Inmiddels zijn Uitgeversmaatschappij De Stem en de BRTS tot overeenstemming gekomen en is op 21-07-

92 Cr-ll vergunning voor reclame-uitzendingen afgegeven. 



iHedia in stad en streek 

die de ERTS in het recente verleden heeft ondergaan. De afwachtende 

houding van De Stem wordt mede gevoed door het op zich laten wachten 

van de uitspraak van de Raad van State in de zaak Someren c.s .. Er is een 

patstelling ontstaan; een situatie waarmee zowel de respondent van De Stem 

als de respondent van de ERTS kunnen leven: reclame op de lokale omroep 

hoeft van De Stem niet zo nodig, terwül de ERTS terughoudend is een relatief 

stabiele positie in te ruilen voor een onzeker commercieel avontuur. 

De regionale zender Omroep Brabant verkeert in rustig vaarwater. Het 

luisterbereik ligt boven de 20% en de exploitatie van reclame is begonnen. 

De eerste resultaten zijn bemoedigend. Toekomstige ontwikkelingen zÜn 

evenwel onduidelijk en gevreesd wordt voor een sterkere invloed van de 

uitgevers. 

5-4- De mediasituatie in Bunschoten 
afgesloten 4 maart I992 

De huidige stand van zaken 

klediastruclllllr 

In de gemeente Bunschoten verschijnt een tweetal regionale dagbladen. De 

Amersfoortse Courant van vVegener NV/Uitgeverij Onnes EV haalt de hoogste 

dekking, nl. I8% bÜ een oplage van r.oI4. Het tweede regionale dagblad 

speelt een marginale rol; De Gooi- en Eemlander bereikt met een oplage van 

379 niet meer dan t/o van de huishoudens. Deze twee regionale dagbladen 

halen in deze gemeente lagere dekkingspercentages dan het landelijke 

dagblad De Telegraaf: 22% dekking bij een oplage van 1.243. De krant met 

de hoogste betaalde oplage in de gemeente Bunschoten is het nieuwsblad De 

Bunschotel' van Uitgeverij De Bunschotel' EV. lVIet een totale verspreide 

oplage van +500 wordt een dekking van 80% bereikt. Deze uitgeverij geeft 

tevens een huis-aan-huisblad uit, de Spakenburgse Krant, dat éénmaal per 

week in de gehele gemeente wordt bezorgd en éénmaal per maand in 

Hoogland in de gemeente Amersfoort. Naast dit huis-aan-huisblad 

verschijnen er nog 4 huis-aan-huisbladen in Bunschoten en/ of Spakenburg: 

Baarnsche Regio Courant van de fa. Naafs uit Baarn, Bunschoten Nu en 

Present, uitgaven van Uitgeverij Onnes Even Handelspost-regio Amersfoort 

van Uitgeverij Keistad EV uit Amersfoort. 

Naast deze gedrukte media kan de consument in Bunschoten gebruik 

maken van twee lokale elektronische media. Uitgeverij De Bunschotel' EV 

exploiteert een kabelkrant onder de titel De Bunschotel' Televisie en voorts is 

er een geheel op vrijwilligers draaiende lokale omroep actief die zowel via de 

kabel als via de ether radio-uitzendingen verzorgt. 
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Onderhandelingen 

De Stichting Lokale Omroep Spakenburg (LOS) is een lokale omroep die te 

kampen heeft met beperkte financiële middelen. Om hier verandering in te 

brengen heeft de LOS in een vroeg stadium de mogelijkheden om door middel 

van reclame daar wat aan te doen, onderzocht. Reeds in juli 1991 heeft de 

lokale omroep de gemeente Bunschoten verzoeht de voor een overeenkomst 

in aanmerking komende uitgevers aan te wijzen. Op grond van de regeling 

komen drie uitgevers in aanmerking voor een overeenkomst. De gemeente 

heeft, vóór de uitspraak van de Raad van State in de zaak Someren c.s., het 

advies van de VNG gevolgd en heeft geïnventariseerd hoeveel aandacht aan 

nieuws uit Bunschoten in de dagbladen de Amersfoortse Courant en De 

Gooi- en Eenuander en het nieuwsblad De Bunschotel' is opgenomen. Voor 

de periode tussen 10-04-91 en 31-08-91 (112 dagen) is de gemeente 

Bunschoten nagegaan hoeveel aandacht de kranten hebben besteed aan 

Bunschoten. Uit de brief van de gemeente aan de LOS, d.d. 06-12-91: 'In deze 

periode ( ... ) voldoet De Gooi- en Eemlander 12 keer en de Amersfoortse 

Courant 5 keer aan het 'halve pagina' criterium. In percentages omgerekend 

is dit lO,t/o, resp. 4,5%. De conclusie luidt dan ook dat niet aan het 

criterium voldaan wordt. Beide kranten komen derhalve niet in aanmerking 

voor het sluiten van een overeenkomst. Resteert De Bunschotel' te toetsen 

aan de criteria. Geconcludeerd kan worden dat ( ... ) hieraan voldaan wordt. 

( ... ) vVij stellen u voor te adviseren dat Uitgeverij De Bunschotel' BV als 

uitgever van het nieuwsblad De Bunschotel' in aanmerking komt om met de 

Stichting Lokale Omroep Spakenburg een overeenkomst te sluiten als 

bedoeld in artikel 43b lid I onder a. van de :Mediawet.' 

Nadat Uitgeverij De Bunschoter BV door de gemeenten werd 

aangewezen als onderhandelingspartnel' voor de LOS heeft de laatste, op 

advies van de OL ON, voorgesteld een overeenkomst te sluiten waarin sprake is 

van een afdracht van 5% van de netto-opbrengsten uit reclame. Verdere 

participatie van de uitgever achtte de lokale omroep niet gewenst. De 

uitgever heeft te kennen gegeven in overleg te willen blijven met de lokale 

omroep, maar acht de voorstellen onacceptabel en heeft haar bezorgdheid 

geuit over de definitie van reclame die de LOS hanteert, vooral waar het de 

grensgevallen als sponsoring, advertorials en infomercials betreft. 

Stichting Lokale Omroep Spakenburg 

Ontwikkeling e/1 jinane/eiz 

De Stichting Lokale Omroep Spakenburg (LOS) heeft een moeilijke start 

gekend en is een lokale omroep die is voortgekomen uit een piratenmilieu. 

De huidige voorzitter was als radio-amateur en 'piraat' actief in de laatste 

helft van de jaren tachtig. In oktober '88 heeft dat geleid tot het opstarten 
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van een weekendstation dat tot 12-02-89 heeft gedraaid, na door de 

radiocontroledienst uit de lucht te zijn gehaald. Daarna zijn met een aantal 

bekenden de mogelijkheden onderzocht, te komen tot een legale vorm van 

het bedrijven van de hobby. Een probleem bij het opzetten van de huidige 

lokale omroep is de door de gemeenten af te geven representativiteits

verklaring geweest. Met name de kerken in Bunschoten hebben de start 

belemmerd. Ook de gemeente stond in het begin argwanend tegenover de 

initiatieven van de jonge medewerkers van de LOS. Uiteindelijk zijn op 26-04-

'91 de uitzendingen van de LOS begonnen en worden door 35 vrijwilligers 25 

uren per week gevuld met radioprogramma's van diverse aard die via kabel 

en ether verspreid worden. Naar indruk van de respondenten, worden de 

programma's steeds beter beluisterd. De lokale omroep is door brede lagen 

van de Bunschotel' bevolking geaccepteerd. Uit een in eigen beheer 

uitgevoerd luisteronderzoek blijkt dat inmiddels 87"/0 van de Bunschoters op 

de hoogte is van het bestaan van de LOS en dat 61% met enige regelmaat 

luistert. 

Het bestuur streeft ernaar, de representativiteit gestalte te geven in de 

programma's. Er is aandacht voor sport en cultuur, er worden actualiteiten 

gebracht, er is een programma met gewijde muziek en iedere zondag wordt 

een kerkdienst 'live' uitgezonden. Er wordt horizontaal geprogrammeerd 

tussen 19.00 uur en 22.00 uur. Op zaterdag is de zender van 15.00 uur tot 

22.00 uur in de lucht. Op zondag is mcn drie uur in de lucht. De LOS

frequentie wordt 24-uur gebruikt; RadiOlo wordt als raamprogramma 

aangeboden. Hiervoor wordt niets aan RadioIO betaald. 

De financiering van de lokale omroep is in Bunschoten een probleem 

gebleken. Aanvankelijk hebben de medewerkers er een bedrag van ong. 

f 30.000,00 zelf in geïnvesteerd. Een bedrag dat inmiddels is terugbetaald 

aan die personen. Daarnaast is een lening afgesloten bij een bank. Na veel 

vijven en zessen is de gemeente mct een kleine subsidie over de brug 

gekomen. De begroting over 1991 vermeldt een bedrag van f 24.000,00. De 

inkomsten komen met name uit de inleg door 500 donateurs, schenkingen en 

sponsoring door bedrijven uit de gemeenten. De gemeente stelt een subsidie 

van f 5.000,00 ter beschikking, maar de verwachting is dat deze subsidie in 

de nabije toekomst zal komen te vervallen. 

Toekomst 

De LOS verwacht op jaarbasis maximaal f 50.000,00 uit reclame-inkomsten 

binnen te kunnen krijgen. Daarmee zou de omroep louter uit reclame

inkomsten in stand kunnen worden gehouden. De respondenten vinden het 

evenwel geen noodzaak dat de reclame bij de LOS wordt ingevoerd. De 

huidige sponsorregeling maakt het mogelijk in de toekomst meer 

sponsorgelden op reguliere basis te verwerven. Bij reclame is het noodzakelijk 
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een spot te maken. Bij de LOS is afgesproken deze spot extern te laten 

produceren om de luisteraars niet te vervelen met knullige spo\Îes. De 

produktiekosten voor een radiospot zijn hoog, terwijl de vermelding van een 

bedrijf bij de aan- of afkondiging van een programma de omroep niets kost. 

Bovendien hoeft men van sponsorgelden niets af te dragen aan een uitgever, 

terwijl dat bij reclame wel moet. Toch streeft de LOS naar de invoering van 

reclame, omdat men er van overtuigd is dat er een nieuwe groep 

bedrijvenl adverteerders mee kan worden aangetrokken. ]\lIet sponsoring kan 

voor naambekendheid gezorgd worden, terwijl door middel van reclame het 

voor de middenstand mogelijk wordt de aanbiedingen van de dag of de week 

aan te prijzen. In de toekomst wil de LOS een combinatie van allerlei 

inkomstenbronnen blijven houden: sponsoring, reclame, donatie, eventueel 

subsidie, schenkingen enz .. Een probleem dat voorzien wordt, is dat de groei 

aan inkomsten gepaard gaat met de vraag van medewerkers om een 

onkostenvergoeding. De totale inkomsten zullen bij een omroep als de LOS 

nooit zo hoog zijn dat daar betaalde krachten of hoge onkosten uit betaald 

kunnen gaan worden. Beter is te investeren in de programma's en de 

uitzenduren. 

Vooralsnog gaat de LOS uit van een afdracht van maximaal 5°10 van de 

reclame-opbrengst. ]\IIen weet dat de uitgever hier niet mee akkoord zal gaan. 

De LOS is in afwachting van de uitspraak van het Commissariaat voor 

de Media in het conflict tussen Uitgeverij Onnes en Vereniging 'de 

Stadsomroep' uit Amersfoort. Afhankelijk van die uitspraak zullen ze de 

opstelling naar de uitgever bijstellen. De LOS heeft bovendien problemen met 

de Amersfoortse lokale omroep. Deze laatste zendt via een krachtige zender 

uit en is priula in Bunschoten te ontvangen. Bovendien wordt het signaal ook 

nog doorgegeven op het regionale kabelnet waar Bunschoten op aangesloten 

is. De gemeente Bunschoten, noch de gemeente Amersfoort zijn bereid een 

filter te plaatsen, wat zij wettelijk verplicht zijn. De zaak is voorgelegd aan 

het Commissariaat voor de Media. 

De huidige reclameregeling is te complex. Niemand, uitgever noch 

lokale omroep, weet waar hij aan toe is. De respondenten geven aan dat er 

in Den Haag nauwelijks beleid is gevoerd inzake lokale omroep. Het meest 

manifest wordt dat in de discussie over de financiering van lokale omroepen. 

Er is ook sprake van een discrepantie met het beleid ten aanzien van 

regionale omroepen. De vraag wordt opgeworpen waarom de mensen in 

Bunschoten moeten betalen voor een regionale zender (Radio Utrecht) waar 

ze niet naar luisteren, terwijl de lokale omroep, die goed beluisterd wordt, 

geen stabiele financiering heeft uit een soort omroepbijdrage. Deze 

rechtsongelijkheid tussen regionale en lokale omroep wordt als 'belachelijk' 

gekwalificeerd. Dat geldt niet alleen voor de omroepen, maar ook voor de 

medewerkers. Nu dreigt er een situatie te ontstaan waarbij de lokale 
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omroepen op een meer commerciële basis gedeeltelijk moeten gaan 

concurreren met de regionale omroep die een sterke publieke financiering als 

basis heeft. De respondenten pleiten voor een duidelijk beleid in deze. De 

overheid staat voor een keuze: of men zorgt voor een ordentelijke publieke 

financiering voor beide omroeplagen, of men geeft zowel de regionale als 

lokale omroep de ruimte zich op de markt in een open concurrentie te 

ontwikkelen. In dit laatste scenario is er ook plaats voor meerdere lokale 

omroepen en regionale omroepen in hetzelfde verzorgingsgebied. De markt 

zal zichzelf dan wel reguleren, aldus de vertegenwoordigers van de LOS. 

Uitgeverij Onnes BV 

Recente on/wikkelingen 

Uitgeverij Onnes BV geeft twee dagbladen uit: de Amersfoortse Courant en 

kopblad het Veluws Dagblad. Het gebied dat door Uitgeverij Onnes wordt 

bedient, van Utrechtse Heuvelrug tot Gelderse Vallei, vergt een eigen 

aanpak, die verschilt van de aanpak van veel andere regionale dagbladen. De 

socio-geografische samenstelling van het gebied is er de reden voor dat de 

uitgeverij voor haar dagbladen gekozen heeft voor enerzijds een 

randstedelijke benadering en anderzijds een sub-regionale benadering. Deze 

socio-geografische samenstelling van het verzorgingsgebied is er ook de reden 

voor dat de relatieve dekkingspercentages niet ZO hoog zijn (± 30%). Het is 

voor beide genoemde kranten een hele opgave tegemoet te komen aan de 

wensen van de hele bevollcing in het gebied. In het gebied trefi: men bij de 

consument de combinatie van een abonnement op een lokaal nieuwsblad en 

een landelijk dagblad vaak aan. 26 Dat is mede de oorzaak voor het wat 

anvijkende karakter van de Amersfoortse Courant/Veluws Dagblad ten 

opzichte van andere regionale dagbladen. 

Lokale nieuwsbladen hebben over het algemeen een vriendelijker en 

minder kritisch karakter dan dagbladen, aldus de respondent. De relaties van 

lokale nieuwsbladen met gezagsdragers, met winkeliers en kerken zijn sterk; 

de onderlinge verstandhouding is goed. Dagbladen zijn over het algemeen 

kritischer. Het is daarom voor (een journalist van) een dagblad vaak moeilijk 

een voet tussen de deur te krijgen. De situatie van de Amersfoortse 

Courant/Veluws Dagblad is, volgens de respondent, te vergelijken met de 

situatie waarin de DGP in zuid-west Drenthe verkeert in concurrentie met 

Boom Pers. De concurrentie aan de 'onderkant van de markt' is in het 

verzorgingsgebied van Uitgeverij Onnes BV heel groot, groter dan bij de 

meeste andere regionale dagbladen. Daarbij kOlTlt de hevige concurrentie met 

26. Zie ook paragrafen 2.2 en 2<~, 
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de landelijke dagbladen, die ook in het gebied van Onnes groter is dan in 

veel andere gebieden, omdat het zo dicht tegen de Randstad aan ligt. 

Onnes BV heeft nooit overwogen om in de concurrentie met de vele 

lokale nieuwsbladen zelf een nieuwsblad op de markt te brengen. Vanuit het 

dagblad redenerend is het nieuwsblad een veel gevaarlijkere concurrent dan 

het huis-aan-huisblad, aldus de respondent. Huis-aan-huisbladen zijn het 

instrument om de concurrentie met de nieuwsbladen aan te gaan. 

Toekomst printmedia 

De laatste jaren groeit de oplage van de Amersfoortse Courant/Veluws 

Dagblad licht. Op de Veluwe is deze groei iets groter dan in Amersfoort e.o .. 

Een verklaring hiervoor heeft de respondent niet. De reden zou gelegen 

kmmen zijn in het fikse aantal groei-gemeenten in de regio. In deze groei

gemeenten zijn de mensen, die vaak uit de Randstad afkomstig zijn, 

moeilijker aan te spreken door het regionale dagblad. 

Om de concurrentie met de landelijke dagbladen te intensiveren is in 

het verleden het plan opgevat om van de middagverschijning naar een 

ochtendverschijning over te stappen. Hoewel marktonderzoek heeft 

uitgewezen dat de omschakeling naar de ochtend meer abonnees oplevert, 

zijn deze plannen in de koelkast gezet toen duidelijk werd dat de kosten 

gelijkt~jdig enorm zouden stijgen. Onnes BV is opgenomen in het vVegener

concern. Bij marktstrategieën heeft Onnes derhalve te maken met de plannen 

van I'Vegener. Onnes BV heeft volgens de respondent één van de best bezette 

drukpersen in Nederland. De pers is 24 uur per dag bezet. Naast de 

Amersfoortse Courant/Veluws Dagblad worden het Utrechts Nieuwsblad, 

vele huis-aan-huisuitgaven van vVegener en andere periodieken er op 

gedrukt. Omschakeling naar ochtendblad zou de drukkosten omhoog stuwen, 

bovendien gaan de personeelskosten daarmee omhoog. 

Ook de personeelskosten voor de bezorging en de verspreiding van de 

dag- en huis-aan-huisbladen worden steeds duurder. Dat is een niet 

onbelangrijke kostenfactor die in belangrijkheid dus zeker zal toenemen, 

aldus de respondent. 

In de nabije toekomst zullen, zo is de inschatting, de dagbladen ook te 

maken krijgen met een advertentiemarkt die verder onder druk komt te 

staan. De lokale en regionale elektronische media zullen een steeds groter 

deel van de markt voor hun rekening gaan nemen en wanneer de gedrukte 

media niet meer dan nu het geval is wordt toegestaan deel te nemen aan 

deze media, zullen met name regionale dagbladen het steeds moeilijker 

krijgen. 

De overheid moet doordrongen raken van het feit dat krantebedrijven 

geen kranten produceren, maar een informatieleverancier zijn. Ook de 

krantebedrijven moeten nog aan deze nieuwe definitie wennen, maar een 

dergelijke opvatting is even~vel noodzakelijk om te kunnen overleven. 



lHedia in stad en streek 

Recente ontwikkelingen elektronische media 

Uitgeverü Onnes BV exploiteert in Amersfoort een kabelkrant en was ook in 

de race om een kabelkrant te beginnen in Bunschoten. De concessie die de 

gemeente heeft uitgegeven is naar De Bunschoter gegaan. Volgens Onnes is 

die toewijzing door de gemeenten meer gebaseerd op emotionele redenen, 

het ons-kent-ons-gevoel van een kleine gemeenschap, dan op zakelijke 

redenen. Een eigen kabelkrant voor Bunsehoten is zakelük gezien 

gekl,enwerk; een koppeling met de kabelkrant in Amersfoort, door 

gebruikmaking van een kopstation-constructie, wat het voorstel van Onnes BV 

aan de gemeente Bunschoten is geweest, zou een betere constructie zijn in de 

ogen van de respondent. 

De kabelkrant Amersfoort (AC-TV) heeft ruim 30.000 aansluitingen. Dat 

is volgens de respondent net voldoende om de kabelkrant te laten renderen. 

Daarvoor is het wel noodzakelijk dat er op een behoorlijke manier 

journalistiek wordt bedreven en zijn er minimaal twee full-time redacteuren 

nodig. De kabelkrantredactie moet eontinu bezet zÜn. De meerwaarde van 

de kabellu'ant, boven het dag- of nieuwsblad, is het 'killen' van verouderd 

nieuws: de actualiteitseis ligt heel hoog. Nieuws is voor een kabelkrant meer 

essentieel dan een goed geschreven bericht. Dit besef is, volgens de 

respondent, niet bij iedere kabelkrantuitgever doorgedrongen en dat is in 

sommige gevallen een reden voor het mislukken van een kabelkrant. 

Een probleem met de voorliggende regeling is dat de lokale omroepen 

niet professioneel bezig zijn. Dit in tegenstelling tot de dag- en 

nieuwsbladuitgeverijen en de regionale omroepen. Bovendien is er een 

verschil tussen de commercieel opererende uitgeverijen en de publiek

rechtelijk georganiseerde omroepen. Deze twee werelden zijn bij elkaar 

gebracht, zonder dat de consequenties van de manier waarop ze tot elkaar 

gebracht zijn, goed overdacht zijn. De tekst van de regeling is ook niet 'af, 

vindt de respondent. De inschakeling van de Raad van State in de zaak 

Someren c.s en de diverse verzoeken om arbitrage op basis van de 

redelükhcidsclausule27 door het Commissariaat voor de l\1edia zijn daar 

indicaties voor. Ook de bemoeienis van de VNG en het opvolgen van haar 

advies door het Commissariaat is een duidelijke aanwijzing voor het tekort 

schieten van de huidige regeling. 

De respondent maakt een drietal bezwaren kenbaar tegen het VNG

advies aan de gemeenten over de invoering van reclame bij lokale en 

regionale omroep, namelijk: 

I. de VNG beschikt over geen enkele rechtsgrond om een dergelijk advies 

uit te brengen; het advies heeft feitelijk geen enkele kraeht van wet; 

27. Zie paragraaf 2.4. 
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2. de eis van een 'halve pagina' is niet reëel; de Amersfoortse Courant zou 

om in aanmerking te kunnen komen voor een overeenkomst met de 

lokale omroep 17 maal een halve pagina lokaal nieuws moeten brengen, 

en dat is onbetaalbaar; de VNG dwingt a.h.w. uitgevers om de 

bedrijfsvoering bij te stellen en hebben daar het recht niet toe; 

3. door het advies van de VNG aan de gemeenten gaat de overheid zich 

met de redactionele invulling van het produkt bemoeien en dat gaat in 

tegen verworven grondrechten. 

Bovendien wijst de respondent op de onredelijkheid dat het 'halve pagina'

criterium bij dagbladen zes dagen in de week wordt toegepast, terwijl bij een 

nieuwsblad als De Bunschoter slechts één maal per week geturfd wordt. 

Bij de onderhandelingen met lokale omroepen gaat Onncs BV in 

principe uit van 50% afdracht over de opbrengst. In Amersfoort zijn 

dienaangaande problemen gerezen. In een vroeg stadium was duidel\jk dat 

De Stadsomroep niet akkoord zou gaan met een 'fifty fifty'-verdeling. Onnes 

BV heeft daarop een voorstel tot verdeling op basis van 70-30 gedaan. Daarbij 

wilde Onnes BV voor een tegenwaarde van f 75.000,00 aan advertenties voor 

de omroep in haar uitgaven plaatsen. Ook heeft Onnes BV de kabelkrant in 

de onderhandelingen gebracht. De reden hiervoor was, aldus de respondent, 

dat De Stads omroep in Amersfoort op hetzelfde kanaal uitzendt als de 

kabelkrant. Het delen van een kanaal betekent dat de omroep rond de 

uitzendingen van de kabelkrant commercials uit kan gaan zenden. In het 

verleden heeft de gemeente Amersfoort Onnes BV verplicht een vergoeding 

aan de lokale omroep te betalen met als motivatie dat de kijkdichtheid van 

de kabelkrant zou worden vergroot door de aanwezigheid van de lokale 

omroep op hetzelfde kanaal als de kabelkrant. Op haar beurt heeft Onnes BV 

de gemeente Amersfoort verzocht het contract over de kabelkrant anders 

vorm te geven, op het moment dat Onnes BV betrokken zou raken bij de 

lokale omroep. Volgens de respondent is de situatie die nu ontstaat zeer 

ongunstig: op één kanaal zenden een omroep en een kabelkrant uit die elkaar 

op de advertentiemarkt beconcurreren. 

In de voorliggende regeling staat vermeld, zo benadrukt de respondent, 

dat de wetgever expliciet de bedoeling heeft de uitgevers multimediale 

ervaring op te laten doen. De omroepen spreken echter over 

schadeloosstelling, onder verwijzing naar een soort STER-regeling. Een 

dergelijke opstelling is onredelijk in de ogen van de respondent. Onnes BV wil 

zich uitdrukkelijker gaan bezighouden met elektronische media. Onnes BV 

heeft de lokale omroep in Amersfoort aangeboden een desk-journaal te 

produceren vanuit het gebouw van de Amersfoortse Courant, maar dat is 

inmiddels afgekeurd door het Commissariaat voor de J\!ledia. Het maximaal 

toelaatbare is volgens het Commissariaat voor de Media de levenilg van 
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nieuws. lVI et deze interpretatie gaat het Commissariaat voorbij aan de 

doelstelling van de AMVB. Het door het Commissariaat voor de Media 

voorgestelde is nauwelijks participatie aan de lokale omroep te noemen. 

Toekomst elektronische media 

Een regionaal dagblad kan het zich niet veroorloven een 'tuttige' kabelkrant 

te brengen. De kabelkrant dient voor de krant ook als een pr-instrunlent. De 

professionele exploitatie van een kabelkrant, zoals die bij dagbladbedrijven 

gebeurt, vergt een investering van ongeveer f 500.000,00 op jaarbasis. Het is 

daarom dat een verantwoorde exploitatie van een kabelkrant alleen kan in 

grotere lokaliteiten. Plaatsen als Bunschoten zijn op zich te klein om een 

goede professionele kabelkrant draaiende te houden, aldus de respondent. De 

totale advertentiemarkt wordt op maximaal f 700.000,00 geschat. Daarmee 

moeten vijf huis-aan-huisbladen, een lokale omroep en een kabelkrant geheel, 

een nieuwsblad voor een groot deel en twee regionale dagbladen voor een 

(heel) klein deel bekostigd worden. De opkomst van lokale elektronische 

media zal zonder meer tot gevolg hebben dat lokale persorganen daar onder 

te lijden hebben. Een indicatie daarvoor treffen we aan in Bunschoten, aldus 

de respondent. Daar heeft Uitgeverij De Bunschotel' een editie van het 

nieuwsblad reeds uit de markt genomen. 

In de nabije toekomst zijn er nog veel mogelijHleden voor de 

kabelkrant, aldus de respondent. De technische en wettelijke beperkingen 

worden stapje voor stapje overwonnen. Combinaties van lokale televisie en 

kabelkrant, zoals reeds eerder aangeduid, is een mogelijkheid waar veel van 

te verwachten valt en ook de toepassing van tekstvoorzieningen aehter de 

kabelkrant zal, naar inschatting van de respondent van Onnes BV, niet lang 

op zieh laten wachten. 

De bestaande drie omroeplagen vindt de respondent te veel van het 

goede. Naast nationale omroep, ook nog regionale en lokale omroep, is 

volgens de respondent noch publiek, noch commercieel te bekostigen. 

I'Vanneer er in Nederland een koppeling zou ontstaan tussen de drie 

omroep lagen, een landelijke zender waar de regionale omroep een aantal 

uren per dag op inbreekt en waarbij de lokale omroep ook enige tijd krijgt, 

zou dat voor de omroep in dit land ideaal zijn. Zo wordt een zender 

gecreëerd die 24 uur per dag in de lucht kan blijven en waarbij nationaal, 

regionaal en lokaal nieuws en advertenties een plaats krijgen. De wijze van 

financiering is daarbij niet het belangrijkste probleem. De respondent zou 

zich in een duale financiering of volledige publieke financiering van een 

dergelijke zender prima kunnen vinden. Het belangrijkste is dat er op een 

dergelijke manier een einde wordt gemaakt aan de nationale verspilling van 

geld en talent en er duidelijkheid ontstaat, ook voor de uitgevers. 
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Uitgeverij De Bunschoter BV 

Recente ontwikkelingen 

Het begin van Uitgeverij De Bunschoter BV ligt in 1928, toen de vader van 

de huidige eigenaar/directeur het Bunschoter Blad op de markt bracht. De 

zoon heeft in 1970 De Bunschoter als nieuwsblad op de markt gebracht. NIet 

de groei van de gemeente Bunschoten groeide ook de behoefte aan 

informatie over de gemeenten. In 1979 werd naast De Bunschoter, De Stad 

Bunschoten op de markt gebracht, een huis-aan-huisblad, bedoeld om aan de 

vraag naar informatie over de gemeente te voldoen en om de concurrentie 

voor te blijven. Inmiddels was de Barneveldse Drukkerij en Uitgeverij gestart 

met de Spakenburgse Krant, voortkomend uit het eerdere Tempo Expres. In 

1983 werden de twee huis-aan-huisbladen (De Stad Bunschoten en de 

Spakenburgse Krant) samengevoegd en onderdeel van de Uitgeverij De 

Bunschoter BV. Momenteel brengt deze uitgeverij een tweetal bladen op de 

markt: ieder vrijdag verschijnt het nieuwsblad De Bunschoter en iedere 

dinsdag verschijnt de Spakenburgse Krant, waarmee de uitgever zich alleen 

op de gemeente Bunschoten richt. Hoewel de laatste huis-aan-huis verspreid 

wordt, wenst de respondent te benadrukken dat het hier gaat om een 

volwaardig journalistiek produkt dat met kop en schouders boven de 

gemiddelde huis-aan-huiskrant uit stijgt. 

Voor het runnen van een nieuwsbladbedrijf is het volgens de 

respondent noodzakelijk dat alle nieuwe ontwikkelingen op mediagebied op 

de voet gevolgd worden. Juist omdat nieuwsbladbedrijven relatief kleine 

ondernemingen zijn, is het van belang dat adequaat op nieuwe 

ontwild,elingen wordt geanticipeerd. Daarom heeft De Bunschotcr in het 

verleden een huis-aan-huisblad op de markt gebracht en zijn ze op 01-10-'91 

begonnen met een kabelkrant (De Bunschoter Televisie). Huis-aan-huisbladen 

en kabelkranten zijn bij uitstek lokale media, evenals nieuwsbladen en 

daardoor concurrenten. De concurrentie te snel af zijn, is de belangrijkste 

reden geweest om te beginnen met een kabelkrant. Ook Uitgeverij Onnes BV 

bleek in de markt voor de exploitatie van een kabelkrant in de gemeente 

Bunschoten. De respondent prijst zich gelukkig dat deze buiten de deur is 

gehouden. De gemeente heeft goed, en volgens de respondent terecht, beseft 

dat de fimctie van De Bunschotel' voor de lokale gemeenschap niet te 

onderschatten is. Dit zal zeker meegespeeld hebben in de beslissing en de 

opstelling van de gemeente in het verlenen van een vergunning voor de 

kabelkrant. De gemeente heeft van Uitgeverij De Bunschoter BV twee 

pagina's gekregen die door de gemeente zelf gevuld mogen worden. 

Kabelkrant vergt wel enorme investeringen. De aanschaf van 

apparatuur en software heeft een investering van zo'n f 100.000,00 gevergd. 

Ook hebben er personele investeringen plaatsgevonden: de nieuwsgaring is 
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veel arbeidsintensiever dan bij een wekelijks uit te brengen gedrukt medium. 

De essentie van een kabelkrant is immers actualiteit. Om hieraan te kunnen 

voldoen is er een reorganisatie nodig geweest binnen het bedrijf. De gedrukte 

uitgaven en de kabelkrant zijn door De Bunschoter op elkaar afgestemd. Op 

het moment dat De Bunschoter met de kabelkrant begon, bracht men naast 

de Spakenburgse Krant nog een tweede huis-aan-huisblad uit: De Bunschoter 

Sportkrant, die op maandag verscheen. De waarde van de sportuitslagen in 

de krant bleek echter minimaal omdat alles zaterdags al op de kabelkrant 

verscheen. Deze huis-aan-huis-uitgave is onlangs omgezet in een bijlage van 

het nieuwsblad De Bunschoter. De inhoud van alle gedrukte uitgaven is 

veranderd: de kabelkrant zorgt voor de actualiteit en in de kranten brengt 

Uitgeverij De Bunschoter BV de uitgebreidere verslaggeving, speciale items, 

achtergrond- en sfeerreportages. In feite zijn inmiddels alle activiteiten van 

het bedrijf op elkaar afgestemd. 

De kabelkrant in Bunschoten bevat hoofdzakelijk plaatselijk nieuws en 

plaatselijke advertenties. De verhouding redactionele inhoud : advertenties is 

2 op I. De eerste resultaten van de kabelkrant stemmen de respondent 

voorzichtig tevreden. De uitgeverij heeft gemerkt dat de advertenties op de 

kabelkrant van het aanbod aan advertenties voor de krant afgaan. De 

kabelkrant heeft als zodanig geen nieuw reclamegeld gegenereerd. De 

adverteerders beseffen nog te weinig dat de echt lokale mogelijkheden om te 

adverteren het lokale nieuwsblad en de lokale kabelkrant zijn, en dat het 

huis-aan-huisblad of de regionaal opgezette kabelkrant van een groter 

concern hen minder mogelijkheden biedt. Daarom werkt Uitgeverij De 

Bunschoter toe naar totaal-pakketten advertentieruimte voor zowel de 

kabelkrant als het nieuwsblad. 

Toekomst 

De investeringen in apparatuur voor de kabelkrant zijn zeer groot voor een 

relatief klein bedrijf als Uitgeverij De Bunschoter. Wellicht dat in de 

toekomst, zeker wanneer nieuwe investeringen nodig zijn om 

kabeltekstvoorzieningen achter de kabelkrant op te starten, gekeken kan 

worden naar samenwerking met naburige kleine uitgevers. 

De toekomst voor de nieuwsbladen op abonnemetsbasis die zich 

specifiek richten op de lokale gemeenschap, is volgens de respondent niet 

zonder meer rooskleurig. De consument maakt weliswaar goed gebruik van 

de nog bestaande nieuwsbladen, maar het is moeilijk de adverteerder 

duidelijk te maken dat een goed gelezen nieuwsblad, dat een deHing van 

80% haalt, voor hem meer kan betekenen dan een huis-aan-huisblad dat in 

iedere bus gegooid wordt. Een bijkomend probleem zijn de grote 

krantebedrijven die op de loer liggen de boedel over te nemen. De 

verdediging van de belangen van de nieuwsbladen is de laatste tijd ook 
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moeilijker geworden omdat de NNP, noodgedwongen, de huis-aan-huisbladen 

in haar gelederen heeft opgenomen. vVel is het zo dat de voorlichting aan de 

leden is verbeterd sinds de huis-aan-huisbladen zijn toegetreden; de 

inkomsten van de NNP zijn ook enorm gestegen. 

Een bijkomend probleem vormt de opkomst van de lokale omroepen en 

de mogelijkheden tot het voeren van reclame en sponsoring. De lokale 

advertentiekoek zal in de toekomst opnieuw verdeeld moeten worden en 

duidelijk is dat er een gedeelte van het aandeel van het nieuwsblad en het 

huis-aan-huisblad verloren gaat. Het nieuwsblad en het huis-aan-huisblad 

vallen of staan bij een verantwoorde verhouding tussen nieuws en 

advertenties. Die verhouding komt nu onder druk te staan, volgens de 

respondent. Het is daarom zaak dat het nieuwsblad op een reële wijze 

participeert in de omroep. Een afdracht van 5% over de netto-opbrengst 

vindt De Bunschoter absoluut onaanvaardbaar. Over een hogere afdracht en 

verdere deelname door De Bunschoter aan de lokale omroep valt volgens de 

respondent te praten. Het grote probleem is de tariefstelling die de lokale 

omroep wil gaan hanteren. Het is volstrekt onduidelijk wat mogelijk is en wat 

voor de omroep voordelig is en voor de uitgevers het minst ongunstig. Vaak 

wordt vergeten dat de derving van inkomsten bij lokale persmedia, als gevolg 

van de invoering van reclame bij de lokale omroepen, veel groter zal zijn dan 

bij de regionale dagbladen. 

De respondent vindt drie omroeplagen in Nederland te veel van het 

goede. Door die omroeplagen wordt de concurrentie geconcentreerd in de 

regio en in de gemeenten. Daar hebben alle kleinschalige media mee te 

maken en onder te lijden. Het zou in de ogen van de respondent beter zijn 

wanneer er een herstructurering van het omroepbestel in de gemeenten en 

de regio zou plaatsvinden. In een plaats waar een sterk lokaal persmedium zit 

is geen plaats voor een omroep. Dat is niet nodig voor de nieuwsvoorziening 

en het is niet wenselijk voor het commerciële persmedium. Lokale omroep op 

vrijwilligersbasis, als een welzijnsinstelling vindt de respondent prima, maar 

als nieuwsvoorziening is het onnodig in een gemeente als Bunschoten. 

Door de huidige regeling worden lokale omroepen geconfronteerd met 

een zakelijke markt en de zakelijke markt wordt geconfronteerd met lokale 

omroepen. Het is de respondent liever wanneer lokale omroepen een stabiele 

publieke financiering krijgen en zich niet als nieuwsmedium, maar als 

welzijnsorganisatie zouden presenteren. Door de huidige regeling is de kans 

op een dergelijke invulling van het begrip lokale omroep verkeken, omdat 

deze regeling in de hand werkt dat de grote uitgevers de toekomst van de 

lokale omroepen bepalen. Omdat zij minder hinder ondervinden van 

advertenties bij lokale omroepen dan de lokale uitgevers, kunnen zijn met de 

regeling in de ene hand en de buidel in de andere hand de greep op de 

lokale omroep in de toekomst vergroten, zo schetst de respondent van 
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Uitgeverij De Bunschoter het scenario dal ongunstig is voor de kleinere 

lokale nieuwsbladuitgever. 

Epiloog 

De mediasituatie in de gemeente Bunschoten is de laatste jaren nogal 

veranderd. De consument heeft de laatste jaren met een gevarieerder aanbod 

te maken gekregen: kabelkrant en lokale radio zijn nieuw. Dè 

informatieverschaffer in de gemeente, het nieuwsblad De Bunschoter, heeft 

een sterke positie in de lezersmarkt en ondervindt weinig concurrentie van de 

regionale dagbladen, i.c. de Amersfoortse Courant en De Gooi- en 

Eemlander. Dc respondent van de Amersfoortse Courant geeft ook aan dat 

een gemeente als Bunschoten een moeilijk gebied is voor het regionale 

dagblad en ook van minder belang dan de grootstedelijke gemeenten in de 

regio. 

De uitgever van het nieuwsblad vreest dat als gevolg van de reclame bij 

de lokale omroep de advertentiemarkt in Bunschoten onder druk komt te 

staan. Daar waar de opkomst van de huis-aan-huisbladen in de jaren 

zeventig en tachtig de grootste concurrentie veroorzaakte, zouden de 

elektronische media de grootste concurrenten in de jaren negentig kunnen 

worden. 

5.5. De mediasÎtuatie in Js-Gmvenhage 
afgesloten op: 12 februari 1992 

De huidige stand van zaken 

J\lIediastrucluur 

Het regionale dagblad dat de gemeente 's-Gravenhage bedient is de 

Haagsche Courant, nu nog in combinatie met Dagblad Het Binnenhof. J\!Iet 

een gezamenlijke oplage van 100.746 weet Sijthoff Pers BV met deze twee 

uitgaven een dekking van 49% te bewerkstelligen. Hetzelfde bedrijf brengt de 

huis-aan-huisbladencombinatie Nieuwsblad Nu op de markt. In 's

Gravenhage verschijnt dit huis-aan-huisblad onder de subtitels N.N. voor 

groot Den Haag e.o., N.N. De Randwijk. Een andere huis-aan-huisuitgavc 

van Sijthoff in 's-Gravenhage is Uw Thuiskrant. Daarnaast wordt nog een 

zestal huis-aan-huisbladen in (delen van) de gemeente 's-Gravenhage 

verspreid, nl.: Autogids 's-Gravenhage van Uitgeversmij. Janssen Pers uit 

Gennep; Blokje Om van de Centrumcie. IIVijk- en Dienstencentrum 

J\!Iariahoeve; het onafhankelijke Haagwestnieuws uit 's-Gravenhage; de 

eveneens onafhankelijke Nieuwe Loosduinse Krant uit 's-Gravenhage; de 

Scheveningsche Courant van Uitgeverij Rodi BV, gevestigd te 's-Gravenhage; 

en de Vrederust I'\Tijkkrant, een uitgave van het IIVijkberaad Vrederust. 
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Naast deze gedrukte media, een viertal kerkbladen en het vacatureblad 

Vacature Nieuws, uitgegeven door Krantrans BV uit 's-Gravenhage, kan de 

consument zich voor lokaal nieuws wenden tot de lokale omroep Stichting 

LOKATEL, die via kabel televisie-uitzendingen en een kabelkrant verzorgt en 

via kabel en ether radiosignalen uitstuurt. Sijthoff Pers BV exploiteert voorts 

ook een kabelkrant onder de titel Haagsche Courant TV die door ruim 

200.000 huishoudens te gebruiken is. 

Onderhandelingen 

Tot dusver is het nog niet gekomen tot onderhandelingen tussen LOKATEL en 

Sijthoff Pers, de uitgever die naar alle waarschijnlijkheid door de gemeente 's

Gravenhage aangewezen zal worden. LOKATEL stelt zich vooralsnog op het 

standpunt dat de participatie van de uitgever beperkt dient te blijven tot een 

afdracht van de omroep aan de uitgever. Het afdrachtpercentage zal voor 

wat betreft LOI<ATEL tot maximaal 25 beperkt moeten blijven. 

LOKATEL (Stichting Lokale Radio en Televisie Den Haag) 

On/wikkeling en fznanciiJiz 

Op 2 december 1985 is LOI<ATEL opgericht. Vanaf eind 1986 is door de 

toenmalige omroep een ad hoc-programma beleid gevoerd wat er toe heeft 

geleid dat er in 1988 enkele problemen ten aanzien van medewerkers en 

financiering ontstonden. Het huidige bestuur van LOI<ATEL is in de zomer van 

1988 aangetreden; 2,5 jaar na de formele start van LOI<ATEL. De omroep en 

zijn organisatie waren dcstijds redelijk ontregeld, volgens de respondent. Het 

vorige bestuur was door een conflict uiteen gevallen. Er waren een twee 

bestuursleden overgebleven die op persoonlijke titel een aantal mensen 

hebben aangetrokken. Het nieuwe bestuur wist absoluut niet waar men aan 

begon, maar men was er van overtuigd dat een goed georganiseerde lokale 

omroep heel fundamenteel kan zijn voor de vorming en het actief houden 

van de lokale democratie. Voordien had de organisatie in de ogen van de 

respondent veel weg van een sociaal-culturele werkplaats, omdat de gemeente 

Den Haag op dat moment een bepaald soort minderhedenbeleid voerde, een 

beleid gericht op het bezighouden en mondig maken van sociaal-culturele 

minderheden en daalVOor de lokale ornroep wilde inzetten. Het nieuwe 

bestuur wilde van LOI<ATEL een volwaardig lokaal-regionaal radio- en 

televisiestation maken dat beantwoordt aan een aantal principieel

fundamenteel journalistieke waarden en normen, waardoor opinievonning in 

de gemeenschap kan ontstaan. 

Van lieverlede kwam men tot het inzicht dat LOKATEL, waar 300 

vrijwilligers actief zijn, omgevormd moest worden. Er werd een werkgroep in 

het leven geroepen. Daarin zaten: twee mensen van de radio, twee mensen 
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van de tv, twee mensen namens de derden (migrantenorganisaties en andere 

specifieke doelgroepen), twee mensen van het bestuur en twee mensen van 

het facilitair bedrijf. De werkgroep is gaan inventariseren wat voor ideeën er 

binnen de organisatie leefden. En in hoeverre het mogelijk was die gegevens 

voor de toekomst te gebruiken. Het voordeel van die aanpak is volgens de 

respondent dat je een beleid ontwikkelt dat door de organisatie zelf gedragen 

wordt. Op grond van de rapportage van de werkgroep is in 1989-1990 een 

beleidsplan ontwikkeld. LOI<ATEL is daarmee naar de Haagse politiek gegaan. 

De respons was over het algemeen positief. Dit heeft er toe geleid dat er 

gesprekken zijn gevoerd tussen LOI<ATEL en de wethouder van financiën, 

cultuur en mediabeleid. Dat heeft weer geleid tot een opmerkelijke 

vertrouwensrelatie met de lokale overheid, aldus de respondent. De gemeente 

's-Gravenhage heeft een subsidie ter beschikking gesteld met een beperkte 

looptijd.os De gemeente redeneerde als volgt: als het LOI<ATEL lukt door die 

subsidie een self-supporting-organisatie te worden, zijn wij als gemeentelijke 

overheid bereid er nu extra geld in te steken zodat die situatie ook kan 

ontstaan. Daarna kunnen wij ons dan terugtrekken. 

De wethouder van economische zaken heeft inmiddels een extra 

subsidie ter beschikking gesteld op grond waarvan een directeur aangetrokken 

kon worden, die afkomstig is van Nieuwsblad Nu van Sijthoff Pers, één van 

de grootste huis-aan-huis-bladen-combinaties in de regio. De directeur heeft 

tot taak LOI<ATEL financieel en bedrijfs-economisch 'body' te geven op basis 

van het beleidsplan; hij gaat een soort ondernemingsplan ontwikkelen 

waarmee de onderhandelingen over participatie door Sijthoff, de plaatselijke 

uitgever, aangegaan kunnen worden. De respondent beseft dat LOI<ATEL zich 

niet erg vroeg op het reclamepad begeeft, maar dat heeft zo zijn voordelen. 

Inmiddels kan men spreken van een stabiele situatie bij de omroep en 

worden de posities van de verschillende partijen en de opstelling van het 

Commissariaat voor de Media alleen maar duidelijker. 

LOI<ATEL heeft momenteel twee kanalen op de kabel. Op kanaal I vindt 

de eigen programmering van de LOI<ATEL-omroeporganisatie plaats, 24 uur 

per dag. Op het tweede radiokanaal, op dit moment alleen nog kabel, zitten 

de zgn. derden, zoals migrantenorganisaties, de ziekenomroep, Vocalo (een 

omroepsamenwerkingsverband van de verzamelde Haagse kerken), 

Jongerenstadradio Den Haag en de Scheveningse lokale omroep. 

28. De exacte omvang van de subsidie voor lokale omroep in de gemeente 's~Gravenhagc is moeilijk vast te 

stellen, gezien de ingewikkelde structuur waarbinnen LOKATEL en de andere organisaties opereren. In 1990 

heeft de gemeente voor de activiteiten van LOKATEL als lokale omroeporganisatie een subsidie vrijgemaakt ter 

grootte van f 195.000,00, tenvijl een totale subsidie van f 1.412.00°,°0 voor alle publieke omrocpactivitciten 

in de gemeente 's-Gravenhagc is vastgesteld. (lvlulder,199r:S4) 
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De allochtone omroep wordt niet meegenomen in de reguliere 

programmering. De respondent acht dat ook niet wenselijk. Radio voor 

migranten of voor een specifieke doelgroep als de achterban van de Haagse 

kerk is zo specifiek, dat dat niet past binnen de eigen radioprogrammering 

van LOI(ATEL. Op het tweede kanaal zendt men niet 24 uur per dag uit. 

Alleen '8 nachts wordt niet uitgezonden. 

LOKATEL is tweeledig in zijn aard. Enerzijds is LOKATEL in 's-Gravenhage 

statutair de lokale omroeporganisatie, anderzijds is LOI(ATEL de 

zendgemachtigde, wat betekent dat LOKATEL een aantal frequenties beheert, 

waarbinnen in het kader van diverse regelingen derden toegang kunnen 

verlangen. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan, krijgt men toegang tot 

het kanaal voor derden. Hoewel LOKATEL aansprakelijk blijft voor alles wat er 

op het kanaal wordt uitgezonden, bemoeit ze zich niet met de inhoud van de 

programma's. 

Naast radio heeft LOKATEL een kabelkanaal voor televisie tot haar 

beschikking. Daarop vindt grotendeels de eigen programmering van tv

programma's plaats. Die worden gemaakt en uitgezonden onder 

verantwoordelijkheid van de LOKATEL-organisatie en slechts een beperkt 

aantal programma's voor/door derden wordt er op uitgezonden. Op 

zaterdag heeft de Migranten Omroep Stichting zendtijd. Op het moment dat 

er noch door LOKATEL, noch door derden die worden toegelaten, tv

programmering plaatsvindt, wordt een eigen kabelkrant doorgegeven. De 

inhoud van de kabelkrant is enigszins vergelijkbaar met datgene wat He-tv 

(SijthofI) programmeert. Op de achterkant van de kabelkrantfrequentie zit 

Lokatekst, een kabeltekstvoorziening die voor de wijkbladfunctie van de 

kabelkrant zorgt. Volgens de respondent is er eigenlijk sprake van een soort 

sub-lokale databank. 

Op jaarbasis programmeert LOKATEL 389 uur aan eerste tv-uitzendingen 

waarvan 124 uur herhaald wordt. Daarnaast wordt in totaal 494 uur aan 

derden-programmering verzorgd, eerste oorspronkelijke uitzendingen en 

latere herhalingen. 

Voor de derden-programmering vraagt LOKATEL een vergoeding. Voor 

de clubs die een vaste relatie met de omroep hebben, geldt een bepaald 

tarief: voor incidentele programmering door derden geldt momenteel het 

tarief van 1200 gulden voor één uur uitzending, exclusief produktiekosten. 

Niet aan alle derden wordt een vergoeding gevraagd. Het is aan de tv

redacties om te bepalen of op basis van journalistieke criteria iets de moeite 

waard is om opgenomen te worden in het kader van een bestaand 

programma. In zoverre werkt men hetzelfde als bij de landelijke omroep. 
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Toekomst 

Het streven van LOKATEL is erop gericht om een tweede etherfrequentie voor 

de radio te krijgen. vVettelijk gezien kan dat niet, maar, zo benadrukt de 

respondent, in Amsterdam is het eigenlijk allang een feit. Daar wordt, onder 

het mom van één technische voorziening, in de vorm van een zender en een 

aantal steunzenders het totale gebied kwalitatief voldoende afgedekt en 

gelijktijdig worden er verschillende programma's uitgezonden. Er zijn geen 

redenen om zich in Den Haag anders te gedragen dan in Rotterdam of 

Amsterdam, aldus de respondent. Op de kabel zal er waarschijnlijk eind !992 

al een derde kabelfrequentie bijkomen. Dat hangt samen met de 

radioplannen die de Migranten Omroep Stichting heeft. In Den Haag 

ontstaat dan op de kabel een migrantenradio, een Nederlandstalig kanaal 

voor derden en een kanaal waarop gewoon de eigen LOI<ATEL-programmering 

plaatsvindt. Uitbreiding van de televisiekanalen is momenteel niet nodig. 

Eigenlijk zou LOI<ATEL zich op groot-Den Haag moeten kunnen richten, 

aldus de respondent. LO!<ATEL verwacht niet dat daarmee in het vaarwater 

van Radio vVest komt. LOI<ATEL richt zich op de gebieden in en om Den 

Haag, telwijl West de koppeling met de landelijke omroep meer gestalte wil 

geven. Het is niet de bedoeling van het huidige bestuur en directie van 

LOKATEL ook aandacht te gaan besteden aan nationaal en internationaal 

meuws. 

LO!<ATEL draait momenteel op de medewerking van 300 vrij\villigers en 

6 vaste, betaalde krachten. Daarnaast loopt een aantal verzoeken van 

sommige vrijwilligers om in aanmerking te komen voor een 

werkervaringsplaats. In de nabije toekomst wil men daar in samenspraak met 

de gemeente 's-Gravenhage meer vorm aan gaan geven. LOI<ATEL is in de 

ogen van de respondent een bron van potentiële werkgelegenheid, die de 

overheid niet kan laten lopen. De werkervaringsplaatsen zijn bij de gemeente 

reeds aan de orde gesteld en het idee is positief opgepakt. 

Op termijn wil de gemeente in ieder geval van een deel van de huidige 

subsidie af. De gemeente heeft een kwart miljard tekort en er moet financieel 

gesaneerd worden: de inkomsten van LOKATEL uit subsidie zullen daarom in 

de nabije toekomst afnemen. Eén van de middelen om daar iets aan te doen, 

zou de invoering van reclame kunnen zijn. De respondent verwacht evenwel 

niet dat de bakken met geld daardoor binnen zullen komen. 29 De kosten die 

met de produktie, acquisitie en verhandeling gepaard gaan moeten niet 

onderschat worden, aldus de respondent. ''\Taarbij het bovendien een 

buitengewoon groot verschil maakt of het gaat over radio of over televisie. 

29. De maximaal haalbare bruto-rcclame-inkomsten worden voor 1995 geschat op 

f 5-745.000 (LOKATEL,I990b). 
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''''i I lokale televisie wat worden, dan zal men een volstrekt nieuw concept 

voor commercials moeten ontwikkelen. Een lokale tv-commercial, ook al 

produceer je hem low-budget, zal buiten het bereik blijven van winkeliers 

met één, twee of drie zaken in de stad. Deze adverteerders trek je wel voor 

de radio, maar op de televisie zal LOKATEL het voornamelijk van de grote 

regionale of landelijke adverteerders moeten hebben. De respondent kan zich 

indenken dat er toe wordt gewerkt naar een gezamenlijke acquisitie voor de 

grote lokale omroepen. LOKATEL heeft de gemeente ook voorgesteld een 

kabelheffing in het leven te roepen, maar dit is door de gemeente afgewezen 

onder het mom van het voorkomen van lastenverzwaring voor de burger. 

LOKATEL zal op korte termijn de gesprekken met Sijthoff Pers over de 

invoering van reclame regelen. Op dit moment heeft LOKATEL ook te maken 

met de Omroep 'Nest, die samen met Sijthoff- Pers een VOF in het leven 

heeft geroepen, waarin ieder voor 50% deelneemt. 50% is niet een 

afdrachtpercentage waar L01V\TEL momenteel aan denkt. Vooralsnog houdt 

men vast aan een maximum afdracht van 25%, maar men wacht voordat 

men een definitief standpunt inneemt eerst de uitspraken van het 

Commissariaat voor de lVIedia en de Raad van State af. LOIV\TEL heeft er 

geen behoefte aan over andere zaken dan afdracht te praten met Sijthoff 

Pers. 

Een probleem voor de grote lokale omroepen is dat ze voor wat betreft 

de advertentie-acquisitie moeten concurreren met de landelijke en regionale 

omroep. In die zin zijn drie omroeplagen in Nederland eigenlijk te veel van 

het goede, vindt de respondent. Zeker wanneer lokale en regionale omroepen 

met marktsituaties te maken krijgen zal de onderlinge concurrentie groot 

worden. vVellicht dat lokale omroepen nog meer dan nu het geval is 

toewerken naar agglomeratie-verbanden en gekoppelde kabelnetten, zoals in 

Leiden al enigszins het geval is. LOIV\TEL heeft periodiek overleg met Radio 

''''est (daar wordt overigens vanuit de gemeente om gevraagd). Dat beide 

omroepen op termijn een keer wat nIet elkaar moeten, is in de ogen van de 

respondent onvermijdelijk. Wellicht zal er op het gebied van de kleinschalige 

omroep in Nederland een situatie ontstaan, zoals die nu al bij de 

dagblad bedrijven bestaat: bestuurlijk één omroeporganisatie, met een 

specifiek lokale omroepvoorziening en andere dingen daarnaast. Het zou ook 

kunnen zijn dat in Zuid-Holland de koek in drieën wordt verdeeld. De tijd 

zal het leren, aldus de respondent. 

Sijthoff Pers BV 

Sijthoff Pers is een regionale dagblad-uitgever met vele activiteiten. Ten 

eerste de uitgave van dagbladen met een totale oplage van. bijna 200.000. 

Daarnaast de huis-aan-huisbladen in de gehele provincie Zuid-Holland, 
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behalve in Rotterdam, met een oplage van een kleine 2.000.000, daarnaast 

nog grafische capaciteit in verschillende vormen: van rotatief tot 

handelsdrukkerij en met daarin een paar specialismen. Ook heeft het Sijthoff

concern nog een aantal belangen. Er is een aanmerkelijk belang van 50% in 

het Rotterdams Dagblad, een belang van ruim 30% in de pzc (Provinciale 

Zeeuwse Courant), een belang van 50% in diverse transport-uitgaven in 

Rotterdam. Bovendien is Sijthoff, zij het met moeite, actief op het kabel

gebied, en sinds 2 februari 1992 participeert men in de VOF 

Omroepreclamemaatschappij Radio West. 

De respondent geeft aan dat er in het nabije verleden enkele problemen 

zijn gerezen, die echter te overzien zijn. Er zijn diverse aspecten aan te 

onderkennen. 

Het eerste aspect is Sijthoffs kernactiviteit: het uitgeven van regionale 

dagbladen. Feit is dat de regionale dagbladen in Nederland onder druk staan 

aan zowel de lezers-zijde als de advertentie-zijde. Dat klemt in West

Nederland te meer, omdat West-Nederland het meest open marktgebied is. 

Dat wil zeggen dat de concurrentie met de landelijke dagbladen daar het 

hevigst is, aldus de respondent. 

Het tweede aspect is dat de uitgaven van Sijthoff extra getroffen zijn in 

de stad Den Haag, waarin men de afgelopen 15-17 jaar tussen de 150.000 en 

200.000 potentiële lezers heeft verloren. Daar zijn twee redenen voor. Ten 

eerste vertrok men uit de stad richting de zgn. slaapsteden en ten tweede 

werden de oude Haagse buurten opgevuld door allochtonen en die lezen 

geen regionale krant. Met andere woorden: het potentieel marktdebiet is met 

200.000 in Sijthoffs kerngebied, Den Haag-stad, gedaald. Dat is ruim een 

derde van het potentieel. Dat nog even los van de algemene culturele

maatschappelijke ontwikkeling van de ontlezing als gevolg van de socio

demografische ontwikkeling. Als tweede aspect noemt de respondent de in de 

jaren zeventig door Sijthoff gepleegde overnames. De belangrijkste daarvan 

zijn Dagblad Het Binnenhof en het Rotterdams Nieuwsblad. Het Rotterdams 

Nieuwsblad bevond zich in een felle concurrentiestrijd met een van 

oorsprong landelijk dagblad (Het Vrije Volk) dat zich op de regionale markt 

in Rotterdam had terug getrokken. Tussen beide uitgeverijen is een 

samenwerking op commercieel gebied tot stand gekomen, eerst via de 

Avondbladen Combinatie Rotterdam (ACR), naar uiteindelijk de verdwijning 

in Rotterdam van de genoemde titels en het volledig opnieuw opzetten van 

het Rotterdams Dagblad. Die samenwerking betekende voor Sijthoff een 

heleboel. De kern van de zaak ,komt erop neer dat er voor twee regionale 

dagbladen in Rotterdam geen plaats was en het fenomeen deed zich voor dat 

een van oorsprong landelijk links-socialistisch blad en een van oorsprong 

regionaal liberaal dagblad samenvloeiden en dat van daaruit een nieuw 

regionaal dagblad in algemenere zin is gevormd. Voor Sijthoff betekende dat 
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een afsplitsing van wat er in de zeventiger jaren aan was toegevoegd, hetgeen 

overigens verliesgevend is en ook nooit winstgevend is geweest. Bovendien 

creëerde het een minder bruto-toegevoegde-waarde in het grafische bedrijf, 

immers de drukorder verdween. 

Dagblad Het Binnenhof is begin jaren zeventig overgenomen. Daarmee 

zijn toen een verplichte advertentiecombinatie en twee redactionele elkaar, 

feitelijk beconcurrerende titels op regionaal niveau in Den Haag ontstaan. 

Overigens met geheel andere achtergronden. Het Binnenhof was van 

oorsprong een rooms-katholiek dagblad en heeft zich in de jaren tachtig 

omgevormd naar een christen-democratisch dagblad, mede onder invloed 

van het feit dat de lezer niet meer wenste te betalen voor een politieke 

overtuiging resp. confessie in druk. Sijthoff zit nu met de problematiek van 

twee regionale dagbladen van historisch gezien twee verschillende afkomsten 

en signaturen, waarvoor in de markt geen plaats is. Dat is de reden waarom 

Het Binnenhof samengaat met de Haagsche Courant. 

De verdere herstructurering van het bedrijf krijgt inmiddels ook zijn 

beslag. Zo is de huis-aan-huisbladentak van het bedrijf meer onder de 

centrale directie komen te staan, waardoor de totale drukcapaciteit beter 

wordt ingevuld. Een tweede maatregel is gericht op markt-synergie en interne 

synergie. De markten en de werkzaamheden van het bedrijf worden beter op 

elkaar afgestemd. 

SijtholT is, na vVegener, de tvveede huis-aan-huisblad-uitgever van 

Nederland. Daar waar Sijthoff in het recente verleden twee elkaar 

beconcurrerende huis-aan-huisbladen uitgaf, worden de uitgaven momenteel 

beter op elkaar afgestemd: er wordt een regionaal en een lokaal huis-aan

huisblad uitgegeven. Daarnaast zijn de huis-aan-huisbladen bij de centrale 

acquisitie van de dagbladen ondergebracht. 

Sijthoffs hoofdprodukt blijft het regionale dagblad. De kern daarvan 

vormt de Haagsche Courant. Daarin wenst Sijthoff te investeren, dat is de 

kiel van het bedrijf, aldus de respondent. De oplage van de Haagsche 

Courant daalt de laatste jaren als gevolg van het grote steden-effect. Uit een 

lezersonderzoek bleek dat de Haagsche Courant als regionaal dagblad boven

regionaal ervaren wordt, wat een niet-verwachte meevaller was. De markt is 

daardoor namelijk groter. Met name de oudere lezers bleken de Haagsche 

Courant te waarderen. Om ook weer in trek te raken bij de jongere lezers 

heeft Sijthoff besloten meer te maken van kleurendruk en is de Amerikaanse 

vormgever Garcia ingehuurd om aan de lay-out te sleutelen. 

De Haagsehe Courant is in de ogen van de respondent meer dan een 

Haagse krant: het verspreidingsgebied valt uiteen in de stad Den Haag; de 

rand van Den Haag: Leidschendam, Voorburg, Rijswijk; Zoetermeer, Delft; 

en het Westland. De facto heeft Sijthoff te maken met vijf onderscheidenlijke 

gebieden die allemaal een eigen karakter hebben. Daarom is de Haagsche 
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Courant overgestapt op verschillende edities met een eigen regionale/lokale 

redactionele inhoud. 

De huis-aan-huisbladen is men op een ander manier aan het restylen. 

]\tIen is op twee manieren markt-differentiatie aan het toepassen. Enerzijds 

mag het huis-aan-huisblad niet lijken op het dagblad, dus er moet een 

grafisch verschil zijn. Anderzijds en dat vindt men het moeilijkst, moet er 

afstand zijn in de redactionele invulling. Het huis-aan-huisblad heeft het 

laagdrempelige nieuws als het lokaal is, het regionale huis-aan-huisblad heeft 

een meer verstrooiend, algemeen karakter, aldus de respondent. 

Toekomst printmedia 

De eerder genoemde ontwikkelingen bij het dagblad zullen in heel Nederland 

doorgezet worden. Enerzijds zal de concentratie toenemen, zowel binnen 

dagbladbedrijven als tussen dagbladbedrijven onderling, anders zal er steeds 

meer aandacht worden besteed aan editionering van de regionale uitgaven 

van de dagbladbedrijven. 

De Nederlandse huishoudens hebben volgens de respondent de 

twijfelachtige eer het hoogste aantal huis-aan-huisbladen ter wereld te 

ontvangen, namelijk ongeveer 4,2. De omringende landen zitten daar onder: 

Zwitserland: 3; Engeland: 2; Duitsland: 1,5; Scandinavië 1,2; Denemarken 

bijna 4. Daar waar er gemiddeld meer dan hvee huis-aan-huisbladen 

verschijnen, verdient niemand meer wat. De regulering van de markt zal 

voortgezet moeten worden, waardoor er per brievenbus gemiddeld twee huis

aan-huisuitgaven overblijven. Het aantal huis-aan-huisbladen zal als zodanig 

halveren binnen 10 jaar; van 24 naar 12 miljoen. 

De kwalitatief goede huis-aan-huisbladen ziet de respondent absoluut 

niet uitgroeien tot nieuwsbladen. Huis-aan-huisbladen zitten over het 

algemeen in open marktgebieden en daar is de omzetting tot betaald 

nieuwsblad uiterst minimaal; het is in Zwitserland, in Hollywood en in 

Frankrijk geprobeerd. Maar het is absoluut niet haalbaar gebleken, aldus de 

respondent. 

Ontwikkelingen elektronische media 

Het door Sijthoff gevoerde beleid ten aanzien van de elektronische media 

kan men volgens de respondent eigenlijk geen echt beleid noemen. Sijthoff 

was daarvoor te veel bezig met het dagblad en de huis-aan-huisuitgaven. 

Begin jaren tachtig ontstond het idee dat Sijthoff Pers er een derde, 

elektronische poot bij moest krijgen. Dat heeft geleid tot een kostbaar 

experiment, waarvan de gedachte in de ogen van de respondent goud waard 

is, maar waarbij het vermarkten en de schaal waarop ingezet werd voor 

problemen zorgden. Men is uitgegaan van het feit dat Sijthoff de afvaarten 

van schepen afdrukte in een vervoerskrant. De gedachte was die afvaarten 
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van de grootste haven van de wereld, nl. Rotterdam, inclusief het 

wegtransport, waarbij de helft van de vrachtwagens leeg terug r~jdt, te 

combineren, op een elektronische informatie-, dan wel uitwisselingsbeurs, 

Europawijd te ontwikkelen. Dat is in samenwerking met een Duits, Zwitsers 

en Engels bedrijf gebeurd. Sijthoff had echter de markt schromelijk 

overschat. Het was bovendien EDI-achtig30, dus in Ig81/rg82 volstrekt voor 

op de ontvvikkelingen. Bovendien bleek Sijthoff een te regionaal-gericht 

bedrijf om een dergelijk internationaal initiatief uit te kunnen dragen. 

Vanaf die tijd rustte er bij Sijthoff een doem op participatie aan 

elektronische media. Bovendien was de mediapolitiek hoogst ondoorzichtig, 

aldus de respondent. Daarom heeft men zo lang mogelijk gewacht met het 

starten van een kabelkrant: He-tv. Uit strategisch oogpunt wordt deze 

kabelkrant die f 500.000,00 tot f 750.000,00 verlies oplevert, aangehouden. 

lVlen wil betrokken blijven bij nieuwe ontwikkelingen en eventuele 

concurrenten geen mogelijkheid geven in Den Haag voet aan de grond te 

krijgen. Het beleid is er op gericht de kabel te blijven bezetten tegen zo laag 

mogelijke kosten. Met de kabelkrant als zodanig is nooit geld te verdienen. 

De vraag is zelfs of er geld mee te verdienen is, wanneer men er volledige 

vrijheid bij heeft. Het blijft een statisch, klungelig produkt wanneer je naar 

het totale aanbod kijkt, aldus de respondent. 

lVIomenteel is voor wat betreft de elektronische media prioriteit no. 1 bij 

Sijthoff de regionale omroep. Sijthoff heeft een samenwerking met Damiate 

en NDU. ]'vIen heeft hoopvolle verwachtingen ten aanzien van de reclame

opbrengsten. 

Anders ligt dat b~j de lokale omroep. Sijthoff hanteert een soort lagen

politiek. Regionaal is één, daarna de lokale omroepen in de wal grotere 

kernen: Den Haag, Zoetermeer, Gouda, Delft. Voor deze omroepen ziet de 

respondent geen markt, omdat ze te klein zijn. Iedereen vergeet dat er naast 

uitzendkosten ook produktiekosten zijn bij een commercieel opgezette 

omroep. Die kosten verhouden zich bij een laag gebruik van dezelfde spot, 

bijna 1:1. Het is volgens de respondent onzinnig te menen dat lokale omroep 

op commerciële basis te maken is. De kosten die gemaakt moeten worden 

voor acquisitie, produktie en verhandeling zijn veel hoger dan de kosten die 

gedrukte media maken bij advertentie-acquisitie. Hoe professioneel je als 

lokale omroep ook ingericht bent: het blijft een te kleine markt. Daarbij komt 

nog dat de regionale zender de reclame-inkomsten voor een deel uit dezelfde 

markten haalt. "Vat de lokale omroepen weten binnen te halen, zal daarom 

voor een deel ten koste gaan van de regionale zender. Dat kan niet de 

bedoeling zijn, aldus de respondent, die nogmaals benadrukt dat de regionale 

30. gor: Electronical Document Interchange, 

199 



A1edia in stad en streek 

omroep bovenaan het lijsge van Sijthoff staat. Zuid-Holland is verdeeld in 

twee regio's. Die regio's zijn volgens de respondent nieuws-inhoudelijk net 

klein genoeg en ook weer groot genoeg om te kunnen renderen. Dat moet 

afdoende zijn voor het tegenhouden van lokale omroep. 

Een probleem in de onderhandelingen met lokale omroepen is de zeer 

diverse opstelling van de verschillende lokale omroepen, aldus de respondent. 

De uitkomst van de gesprekken hangt vaak af van individuele belangen en 

standpunten. Dat is niet makkelijk praten, omdat uitgever en omroep op 

totaal verschillende golflengten zitten. Sijthoff heeft contact met 36 lokale 

omroepen die allemaal een eigen opvatting in deze zaak hebben. De 

opstelling van Sijthoff in de onderhandelingen met de lokale omroepen hangt 

af van het zenderbereik van de betreffende omroep. Slechts met de grote 

kernen wordt nog apart gepraat. De kleintjes, waar in de ogen van de 

respondent commercieel niets mee te doen is, hebben zich tot dusver niet 

gemeld. Sijthoff wacht nog op de uitspraak van de Raad van State inzake 

Someren en de nadere invulling van de regeling door het Commissariaat 

voor de Media. 

Toekomst elektronische media 

Kabelkrant is een verloren medium, aldus de respondent. Wellicht dat er in 

de toekomst nog iets aan te doen valt, door middel van tekstvoorzieningen 

achter de kabelkrant en twee-weg-verkeer, bij grote gekoppelde kabelnetten, 

met meer dan een miljoen aansluitingen. lVIaar dan is er eigenlijk geen 

sprake meer van kabelkrant, zoals wij die nu kennen. Het zal overigens grote 

investeringen vergen die niet door een enkel krantebedrijf gedragen zullen 

kunnen worden. Samenwerking tussen uitgevers is op dat terrein geboden. 

Als ideaal-beeld voor de kleinschalige omroep in Nederland ziet de 

respondent een soort venster-programmering vanuit de regionale zender naar 

de lokale zender, waardoor er ook commercieel een koppeling tot stand kan 

worden gebracht. Dan hoeven er geen aparte organisaties meer te bestaan en 

is alles organisatorisch en commercieel te beheren. Radio West werkt daar al 

naar toe en heeft afspraken met de boven-lokale omroepen Gouwcland 

(Gouda) en Rijnstreek (Leiden). 

Drie omroeplagen in Nederland is te dol, zeker wanneer je naar de 

markt kijkt, aldus de respondent. Daarom pleit hij voor sub-regionale/boven

lokale omroepen, zoals die in Zuid-Holland al prima werken. Dat laat 

volgens de respondent onverlet dat mensen op lokaal niveau met lokale 

omroep bezig kunnen zijn, maar dan wel onder de paraplu van de regionale 

omroep. De kabel zou daarbij op regionaal niveau in handen van het 

bedrijfsleven moeten worden gegeven; daar zou op grond van een voorschrift 

een uitgever dan omroep op kunnen exploiteren, met redactionele 

onafhankelijklleid. Ook kunnen dan wanneer daar in de regio aanleiding 
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vóor is en wanneer het commercieel haalbaar is samenwerkingsverbanden 

worden opgezet met wat nu de grotere lokale omroep is. Alles wat kleiner is 

dan dat, moet volgens de respondent in de hobby-sfeer gehouden worden: 

een soort legale piraat. Dit alles heeft alleen betrekking op radio. 

Over lokale televisie is de respondent absoluut duidelijk: commercieel 

niet haalbaar. Regionale televisie in 13 regio's is bijna niet mogelijk. De 

respondent geeft aan dat ook daar de markten te klein voor zijn. Wil men in 

Nederland komen tot regionale televisie, dan zal er in grotere 

samenwerkingsverbanden aan gewerkt moeten worden. Bovendien zal het 

heel moeilijk blijken te zijn dit uit publieke middelen te financieren. 

Epiloog 

Na een reorganisatie die sinds 1988 heeft plaatsgevonden lijkt LOKATEL, de 

lokale omroep in 's-Gravenhage, zich een vaste plaats te hebben verworven 

in de mediastructuur van de gemeente. Inmiddels ontplooit men diverse 

activiteiten. De lokale uitgever Sijthoff Pers heeft ook een woelige tijd achter 

de rug. Momenteel is men binnen het bedrijf druk aan het reorganiseren en 

is men aan het investeren in de kwaliteitsverbetering van haar produkten. 

Beide organisaties zijn nog niet met elkaar in overleg getreden over de 

invoering van reclame bij LOKATEL. Op korte termijn zal een dergelijk overleg 

wel gestart worden. LOKATEL stelt zich vooruitlopend op het overleg op het 

standpunt dat de participatie van de uitgever beperkt dient te blijven tot een 

afdracht van omroep aan Sijthoff. Sijthoff heeft nog geen definitieve 

stellingname: men wacht de uitspraken van de Raad van State en het 

Commissariaat voor de J\!Iedia af. 

5.6. De mediasituatie in Groningen 
afgesloten op: 28 januari 1992 

De huidige stand van zaken 

l11ediastructllllr 

De stad Groningen is van oudsher de thuishaven voor het Nieuwsblad van 

het Noorden. J\!Iet een oplage van 33.419 exemplaren in de gemeente 

Groningen en een dekking van 39% is zij er het enige regionale dagblad.31 

Evenals de Drents-Groningse Pers uit Assen, brengt het Nieuwsblad van het 

Noorden een huis-aan-huisblad op de Groninger markt. Ook een halve 

31. Op 29 augustus 1992 heeft het concern '""cgener NV de \Vinschoter Courant omgezet in het Groninger 

Dagblad. 1v1et deze nieuwe naam en een verbeterde uitgave wil \Vegener de markt in de gehele pro\~ncic 

Groningen veroveren, inclusief de stad Groningen. 
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'dochter' van het Nieuwsblad van het Noorden, Drukkerij-Uitgeverij Ebel 

Noorman, voorziet de Groningers van een huis-aan-huis-uitgave. Samen met 

Boom Pers uit lVIeppel exploiteert Ebel Noorman de van het Nieuwsblad van 

het Noorden overgenomen kabellcrant. De Stichting Omroep Organisatie 

Groningen (OOG) completeert het medialandschap van de stad Groningen. Zij 

zendt via de ether en de kabel 24 uur per dag radiosignalen uit en verzorgt 

met enige regelmaat op de kabel televisie-uitzendingen. Daarnaast speelt de 

Stichting Regionale Omroep Noord een opvallende rol in het Groninger 

medialandschap, wat in het navolgende duidelijk zal worden. 

Onderhandelingen 

De onderhandelingen in Groningen tussen OOG en het Nieuwsblad van het 

Noorden zijn inmiddels afgerond. Op 19-12-91 zijn beide partijen 

overeengekomen dat er geen uitkering over de uit radioreclame verworven 

gelden hoeft plaats te vinden. Voor televisiereclame is een getrapte en 

gefaseerde uitkering overeengekomen. 

Stichting Omroep Organisatie Groningen 

Ontwikkeling en.financÎê'n 

OOG is vanuit een welzijnsachtig idee ontstaan. In de ontwildceling tot wat de 

omroep nu is, hebben zich turbulente en minder turbulente perioden 

voorgedaan. De ontwildceling van OOG is gepaard gegaan met een 

opgewonden begeleiding in de plaatselijke pers, met name in het Nieuwsblad 

van het Noorden. Dat is de laatste tweeëneenhalf, drie jaar in een rustiger 

vaanvater gekomen, aldus de respondent. Sinds die tijd heeft aan de ene kant 

de opkomst van de televisie zich duidelijker gemanifesteerd en aan de andere 

kant is de belangstelling van de gemeente om grote sommen geld in radio te 

steken tanende. 

Dat werd zeer manifest in het najaar van 1990 toen de betreffende 

wethouder de omroep duidelijk maakte dat de gemeente geen geld meer over 

had voor de radio, maar wel wat zag in een goede, geprofessionaliseerde 

ontwildceling van televisie. Er waren wat bezwaren tegen de radio. Voor een 

belangrijk deel lagen die volgens de respondent in wat moeilijk grijpbare 

dingen, als het imago van radio in Groningen als 'te welzijnsachtig' , 'te 

weinig professioneel', 'te weinig alert'. 

Op grond van de uitlatingen van de gemeente is OOG gaan na denken 

over de rol die zij speelt in de stad. Op de schaal van Groningen, waarbij 

niet vergeten moet worden dat de stad zo'n belangrijke functie vervult voor 

de regio, zowel voor de provincie Groningen als voor de provincie Drente, 

kan men zich afvragen wat precies de taakafbakening is van de lokale en 

regionale omroep. 
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Resultante van dat denken is dat men bij OOG de balans als volgt 

opmaakte: als de gemeente de lokale omroep in de stad Groningen niet 

fatsoenlijk wil subsidiëren voor de radio, moet er een list verzonnen worden 

om toch voort te kunnen blijven bestaan. Er is toen een beleidsplan 

geschreven met als titel OOGsten. Dat plan sloot aan bij de hoofdstroom in de 

plaatsel~jke politiek, te weten: televisie krijgt de grootste aandacht in de 

ontwikkelingen de komende jaren. Daarnaast biedt het plan de mogelijkheid 

de radio in veilige haven te brengen. In overleg met de directeur van de 

SRON (Radio Noord) is het plan bedacht om voor radio in de provincie 

Groningen met een op elkaar afgestemd editiestelsel op professionele basis te 

gaan werken. Daarnaast is het de bedoeling dat OOG veel investeert in 

televisie; men voorziet grote uitbreidingen op dat punt. Dit zou een uniek 

model zijn in Nederland; overigens ontbreekt damvoor de wettelijke basis. De 

respondent is echter de mening toegedaan dat het voor de Groninger 

luisteraar goed is als er een geïntegreerd produkt komt. 

De respondent gaat niet zo ver om te zeggen dat een dergelijk plan niet 

op tafel zou zijn gekomen, wanneer de plaatselijke politiek zich niet met 

omroep zou hebben bemoeid, maar de opstelling van de gemeente heeft wel 

een heel belangrijke rol gespeeld. Dc gemeenteraad heeft f 50.000,00 ter 

beschikking gesteld voor radio, terwijl voor televisie f 250.000,00 aan subsidie 

is verstrekt. Deze bedragen zijn voor één jaar. Aanvankelijk is men er zowel 

bij de lokale, als de regionale omroep van uitgegaan dat men met financiële 

steun van het Rijk als experiment van start zou kunnen gaan met een 

geïntegreerd radiostation. Dit is echter niet bewaarheid geworden. 

Inmiddels was OOG medio 1991 ook in gesprek geraakt met het 

Nieuwsblad van het Noorden, omdat deze de aangewezen gesprekspartner 

was voor de overeenkomst inzake reclame. Eerst werd nog overlegd in een 

driehoekssituatie, samen met Radio Noord. Toen bleek dat de eerder 

genoemde plannen niet haalbaar zouden zijn op korte termijn, is OOG alleen 

met het Nieuwsblad van het Noorden doorgegaan en zij hebben voordat 

Radio Noord en het Nieuwsblad van het Noorden tot overeenstemming z~jn 

gekomen, een overeenkomst kunnen sluiten over de reclame per 1 januari 

1992. Deze overeenkomst is in oktober 1991 gesloten en behelst dat OOG niets 

hoeft af te staan over de radioreclame en via een getrapt model tot 35% 

moet afdragen over de opbrengsten uit televisiereclame; het Nieuwsblad van 

het Noorden zorgt voor de exploitatie. 

De gemeente heeft zich inmiddels wederom op het standpunt gesteld 

dat, ondanks de problemen omtrent de financiering van het plan en ondanks 

de wettelijke belemmeringen, er in Groningen gestreefd moet blijven worden 

naar een integratie van de regionale en de lokale radio. Zowel OOG als Noord 

hebben daar nog steeds oren naar. 
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Toekomst 

OOG zal zich meer en meer gaan toeleggen op televisie. Daarmee wordt de 

gemeentelijke subsidie immers veilig gesteld. Nu zendt OOG over twee 

avonden verdeeld vier uur per week televisie uit. Het is een programma van 

twee uur dat eens per week herhaald wordt. In de nieuwe nota (ooGwenk) 

wordt het plan vermeld om vijf maal per week uit te zenden. Daarvoor is 

dan wel nodig dat de samenwerking met Radio Noord handen en voeten 

gaat krijgen. In september 1992 wil OOG reeds richting vijf avonden gaan: 

drie avonden wat langer en de andere twee avonden alleen journaal

uitzendingen. De respondent vermeldt dat het uiteindelijke streven zeven 

dagen tv-programmering is. Wil reclame een volwaardige inkomstenbron zijn, 

dan moet men 24 uur per dag televisie gaan uitzenden, aldus de respondent. 

Dat is niet haalbaar, maar er zal zoveel mogelijk die richting op gegaan 

moeten worden. De respondent sluit niet uit dat er daarom in de nabije 

toekomst gewerkt zal gaan worden aan een combinatie van bewegende 

beelden met een eigen kabelkrant. Nu wordt nog een kanaal gedeeld met de 

mozaïekprogrammering van de kabelexploitant. Wanneer deze plannen 

verwezenlijkt worden, zal OOG aanspraak maken op een eigen kanaal. 

Bij OOG werken nu ongeveer 60 vrijwilligers bij de radio en men gaat in 

de richting van 80 televisie-mensen. Op den duur wil men uitkomen op een 

aantal bctaalde krachten. In OOGsten is een fase-plan tot '96 daartoe 

opgenomen. Het fase-plan is volgens de respondent rijkelijk optimistisch, 

maar het ligt in de bedoeling een professioneel geleide tv-organisatie te 

krijgen. Een volledige professionele lokale omroep, zeker wanneer men 5 

avonden per week gaat op tlevisie wil uitzenden, is niet te betalen. De 

vervvachtingen over reclame zijn in sterk neerwaartse zin bijgesteld. 

Anderhalf jaar geleden werden er nog tonnen genoemd op jaarbasis: dat is 

nu volstrekt irreëel. lVIen verwacht het eerste volle jaar netto zo'n f 30.000,00 

aan reclame binnen te kunnen halen voor televisie. Dat geld is voor de 

exploitatie en uitbreiding van de televisie hard nodig. Voor radio is berekend 

dat er door de editie in Groningen-stad f 5°.000,00 uit de markt te halen is. 

In de ogen van de respondent komen uit de huidige reclameregeling 

voor kleinschalige omroep alleen nog meer onduidelijkheden voort dan het 

gevoerde beleid al jaren in het leven heeft geroepen. Bovendien loopt het 

mediabeleid achter de feiten aan. Ontwikkelingen zoals die nu in Groningen 

in gang gezet zijn, zijn niet te stoppen. En daarbij maakt het volgens de 

respondent niet eens zoveel uit of er nu gekozen wordt voor een commerciële 

organisatie of een publiek-rechtelijke organisatie voor de lokale en regionale 

omroep. Gezien de specifiek structuur van Groningen kun je je namelijk 

afVragen of er een dubbelstructuur voor radio lokaal-regionaal überhaupt 

nodig is. Dat geldt overigens ook voor televisie. Ook zou er meer 

samengewerkt moeten worden tussen de landelijke omroep en de regionale 
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omroep. Volgens de respondent is de huidige omroepstructuur een verspilling 

van menskracht en kapitaal. Eigenlijk zou de omroep volledig opnieuw 

gestructureerd moeten worden. Wanneer de overheid het aan de mensen in 

Groningen overlaat zal dit daar ook wel gebeuren: de regionale radio groeit 

middels een verdere verf~ning in edities uit tot super-lokale of sub-regionale 

radio, terwijl de lokale televisie via gekoppelde kabelnetten uitgroeit tot regio

televisie. Waarbij het niet is uitgesloten dat uiteindelijk Radio Noord en OOG 

opgaan in één organisatie. Van de wetgeving wordt in Groningen van de 

nood een deugd maken. De huidige wetgeving is uniform voor alle 

provincies, maar de omroep is niet overal gelijk in te richten. Daar zal de 

wetgever zich in de nabije toekomst over moeten buigen, aldus de respondent 

van OOG. 

Nieuwsblad van het Noorden EV 

Recente ontwikkelingen 

Het Nieuwsblad van het Noorden, meer dan roo jaar oud, is het grootste 

dagblad van Noord-Nederland. De laatste vijf jaar is de positie en de 

ontwikkeling van het Nieuwsblad van het Noorden redelijk stabiel gebleven, 

maar men heeft wel te maken met een markt die met name voor regionale 

kranten in toenemende mate onder druk staat. Dat betreft de sector 

abonnementen, alsook de sector advertenties. De advertentie-omzet is 

zorgwekkend. Desondanks ziet men in Groningen de laatste vijf jaar kans om 

het resultaat, de oplage, advertentie-omzet en het bedrijfsresultaat, in 

redelijke mate stabiel te houden. Dat is wel steeds moeilijker, aldus de 

respondent. 

Het regionale dagblad krijgt het met name in de stad Groningen 

moeilijk met de dekking en daarom moet men een beter verhaal aan de 

adverteerder verkopen. Dat heeft te maken met het feit dat Groningen een 

studentenstad is, waarbij het aantal voordeurdelers en dus het aantal 

afgiftepunten noodzakelijkerwijs voor de dekking interessant wordt. Vroeger 

kon men zeggen: achter één deur zit één abonnee. Nu zitten er achter één 

deur tien huishoudens. De deklcing is de laatste jaren in Groningen ro% 

afgenomen. Daarboven is de studentengroep in Groningen 25.000 groot en 

dat is volgens de respondent niet de doelgroep die staat te trappelen om een 

regionaal dagblad te kopen. Dat is op budgettaire en belangstellingsgronden 

een gegeven. 

Het Nieuwsblad van het Noorden is in de provincie Groningen per 

definitie het grootste dagblad, sinds 1991 is ze dat ook in Drente: de oplage in 

Drenthe is iets groter dan die van de Drents-Groningse-Pers/Wegener. 

Samen met de Friese Pers Courantengroep is men onlangs een fusie 

aangegaan in de Fries-Gronings-Drentse Pers en is men de grootste 
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noordelijke uitgever. Het betreft een fusie op holding-niveau waarbij beide 

bedrijven volstrekt zelfstandig zijn gebleven. De respondent verwacht veel 

van de synergetische effecten die van een dergelijke fusie uitgaan: in de sfeer 

van het personeelsbeleid, de automatisering, de arbeidsvoorwaarden, en de 

commerciële activiteiten. Met name ten aanzien van de nationale markt heeft 

men dezelfde doelstellingen. Op de regionale markt ligt dat anders. Zo is er 

gedacht aan een gezamenlijke drukfaciliteit, maar daar ziet men van af. vVel 

gaan beide bedrijven nieuwe drukfaciliteiten aanschaffen en is men bezig met 

de ontwikkeling/bouw van twee nieuwe drukfabrieken. Door centrale druk 

zou de flexibiliteit van beide bedrijven verloren gaan en het zou logistieke 

problemen met zich brengen. Daarom is er gekozen de apparatuur wel 

samen aan te schaffen: dezelfde rotatiepersen zijn gekocht, met exact dezelfde 

configuratie, waardoor de kosten gedrukt konden worden. Daarvoor is het 

wel nodig dat in de toekomst de uitgaven voor wat betreft grootte en 

vormgeving enigszins op elkaar worden afgestemd. 

Toekomst persmedia 

In het verleden hebben alle dagbladbedrijven zich nogal agressief op de huis

aan-huisbladenmarkt bewogen. Nu de koek verdeeld lijkt te zijn, is het 

volgens de respondent zaak dat deze markt verder wordt gesaneerd. In veel 

gebieden zijn nog te veel huis-aan-huisbladtitels. Het streven is te komen tot 

maximaal twee titels per huishouden, doorgaans een mid-weekse uitgave en 

een weekendblad. 

De nieuwsbladsector is volgens de respondent op sterven na dood. De 

nu nog bestaande nieuwsbladen zullen het nog wel enige tijd uithouden, 

maar in het toekomstige fusiegeweld zullen ze het af moeten leggen. De grote 

dagbladuitgevers streven naar een verdeling van Nederland in een vijftal 

grote verzorgingsgebieden. Dat streven zal niet alleen leiden tot meer fusies 

in de dagbladsector, maar uiteindelijk zullen ook de grotere 

nieuwsbladbedrijven overgenomen worden, zo voorspelt de respondent. 

Buiten de synergetische werking van de fusie is het veilig stellen van het 

bezit, de hoofdoverweging geweest om tot fusie te komen, aldus de 

respondent. Beide bedrijven wilden zich wapenen tegen de roofoverval van 

de begerige groten in den lande, zoals Wegener, VNU, NDD en Telegraaf. Die 

kijken volgens de respondent vol belangstelling naar wat er in het noorden 

allemaal gebeurt. Dat risico is naar zijn inzicht nu voldoende afgewend. 

Wegener kijkt weliswaar nog wel naar boven, maar het is ook een publiek 

geheim dat de FGDP belangstelling heeft voor een enkele Wegener-uitgave. De 

respondent zou best met Wegener zaken willen doen over de DGP. Hij ziet 

voordelen in een situatie waarin DGP ook als zelfstandige werkmaatschappij 

deel zou uitmaken van FGDP. De respondent denkt dat dan de noordelijke 

markt redelijk zou zijn veilig gesteld. 
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Recente ontwikkelingen elektronische media 

In het verleden heeft het Nieuwsblad van het Noorden zich nadrukkelijk 

beziggehouden met de kabelkrant. Tegen beter weten in heeft men de 

kabelkrant langer dan financieel wenselijk was, aangehouden: I januari I990 

is men gestopt. De respondent geeft aan dat de kabelkranten buiten de grote 

steden wat makkelijker en prettiger lopen. Het Nieuwsblad van het Noorden 

exploiteerde diverse kabelkranten in de provincie Groningen, maar nergens 

was sprake van een winstgevende exploitatie. De kabelkrant moet het, 

redactioneel gesproken, hebben van redelijk kleinschalig nieuws. In de stad 

Groningen moet men dan elke wijk het hare geven. Er zijn dertig wijken in 

Groningen en dertig kabelkranten maken is financieel en technisch 

onuitvoerbaar. 

De kijkdichtheid van de kabelkrant in de stad Groningen was zo'n ro% 

van het aantal aansluitingen; dat zijn zo'n 7.000 vaste kijkers op dagbasis, die 

een kwartier kijken. Dat bleek voor de adverteerder niet interessant genoeg te 

zijn. Bovendien is het zo dat de slager in Veendam de weg naar de 

kabelkrant ook makkelijker weet te vinden dan de gemiddelde adverteerder in 

Groningen. Je kunt in dat soort gemeenten de kabelkrant veel meer het 

karakter van een eigen lokaal medium geven, aldus de respondent. In de 

kleinere plaatsen haalde men ook hogere kijkcijfers: in Delfzijl 30%, in 

Stadskanaal 25%. Het cumulatief weekbereik was in de stad Groningen niet 

groter dan 22%, maar in Stadskanaal was dat 75%. Het probleem van deze 

kleinere plaatsen is echter dat de advertentiemarkt weer te klein is om een 

goede kabelkrant ook goed te laten renderen. 

Het Nieuwsblad van het Noorden is in de gehele provincie inmiddels 

met de exploitatie van de kabelkranten gestopt. In dc stad Groningen is zij 

overgedaan aan Ebel Noorman, die haar in samenwerking met Boom Pers 

exploiteert. 

Ook de ontwikkelingen bij de lokale en regionale omroep werden en 

worden door het Nieuwsblad op de voet gevolgd. Met de lokale omroep in 

Groningen-stad is men in een vroeg stadium tot overeenstemming gekomen. 

Ten aanzien van de exploitatiegelden stelt het Nieuwsblad van het 

Noorden zich bij de lokale omroep anders op dan bij de regionale omroep. 

Regionaal volgt men de centrale overeenkomst: 50-50. Op lokaal vlak wordt 

voor de radio geen afdracht verlangd en bij de televisie is voor een getrapt 

model binnen twee jaar gekozen, op basis van een bescheiden afdracht, aldus 

de respondent. In principe is de respondent van mening dat commerciële 

publieksomroep in het verzorgingsgebied van het Nieuwsblad een bedreiging 

vormt. De grootste bedreiging komt van de regionale omroep, omdat daar de 

meeste luisteraars zitten en omdat daar naar verwachting de meeste regionale 

adverteerders naar toe zullen gaan. Daarom vindt men bij het Nieuwsblad 

dat alleen de regionale omroep kans van slagen heeft. De lokale schaal is veel 
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te klein om realistisch over een positief bedrijfsresultaat te spreken. De 

bereikcijfers zijn bij lokale omroepen zeker niet gering, maar de markt is te 

klein; dat is bijna hetzelfde verhaal als bij de kabelkrant. Daarbij komt nog 

dat een lokale televisiespot voor de adverteerder een vrij kostbare 

onderneming is, evenals bij de kabelkrant kijkt hij naar zijn resultaat, waarbij 

de impact van bewegend beeld weliswaar iets groter is dan bij stilstaand 

beeld, maar de produktiekosten ook veel hoger liggen. Reclame op de 

regionale radio-omroep is volgens de respondent de enige vorm die kans van 

slagen heeft. 

Toekomst elektronische media 

Het Nieuwsblad van het Noorden heeft kort overwogen de kabelkrant aan te 

houden met het oog op mogelijke toekomstige toepassingen op de kabel, 

zoals lokale teletekst- en databankvoorzieningen, maar dat is negatief 

uitgevallen. Daarmee is overigens niet gezegd dat de belangstelling voor 

nieuwe media bij het Nieuwsblad verdwenen is. Als er in het noorden nieuwe 

en interessante initiatieven zouden ontstaan die te maken hebben met de 

kabel (zoals kabeltekst, twee-wegverkeer) dan is het Nieuwsblad van het 

Noorden zeker een geïnteresseerde gesprekspartner, aldus de respondent, 

maar zelf zal ze niet vlug een nieuw kabelavontuur beginnen. 

Veel zal afhangen van het toekomstige mediabeleid ten aanzien van 

kabel en kleinschalige omroep. Het huidige beleid is in de ogen van de 

respondent te veel een ad hoc-beleid. De huidige minister van wvc springt 

van het ene idee naar het andere en weet niet wat te doen. Hierdoor 

ontstaan veel onduidelijkheden, bij uitgevers, omroepen en kabelexploitanten. 

Maar ook gemeenten en provincies kunnen een nadrukkelijke rol spelen in de 

ontwikkelingen in stad en streek. Als voorbeeld noemt de respondent de 

gebeurtenissen omtrent de samenwerking tussen OOG en Radio Noord. Het 

idee is volgens de respondent niet onaardig, maar het is wel een idee dat 

door de plaatselijke politiek aan de verschillende betrokken media, ook het 

Nieuwsblad, is opgedrongen. 

Bij de onderhandelingen omtrent de contracten met de lokale omroep 

heeft het Nieuwsblad van het Noorden zich echter nagenoeg niet laten leiden 

door de opstelling van de plaatselijke politiek. Binnen de stad Groningen ziet 

men de lokale omroep als een relatief geringe bedreiging, anders wordt het 

wanneer de televisie wordt uitgebreid. Daarom heeft het Nieuwsblad zich ook 

anders ten opzichte van radio dan ten opzichte van televisie opgesteld. 

Bovendien zal het naar alle waarschijnlijkheid toch tot een fusie met Radio 

Noord komen, waardoor het Nieuwsblad van het Noorden zich heeft 

ingedekt voor te hoge inkomsten uit reclame via de radio, omdat men in een 

VOF met Radio Noord participeert. 
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Uiteindelijk wil het Nieuwsblad van het Noorden een situatie hebben 

waarin uitgevers voor IOO% commercieel aan omroep kunnen participeren. 

Publieke financiering voor de regionale omroepen die ook reclame werven, 

vindt de respondent nonsens: laat de gebruiker betalen is het credo. De 

overheid moet een duidelijke keuze durven maken en dat doet ze in de ogen 

van de respondent met de huidige regeling niet. Wanneer de overheid de 

publieke regionale omroep in stand wil houden zijn kabelopslag en lokale en 

provinciale omroepbijdragen prima manieren om e.e.a. te financieren. De 

hele discussie omtrent de financiering van lokale omroepen is daarmee 

ondervangen. W"anneer een gulden per jaar per aansluiting wordt gerekend, 

heeft niemand een centje pijn. vVanneer de centrale overheid niet voor een 

dergelijk beleid kiest, zal er in de ogen van de respondent bijna geen plaats 

meer zijn voor publieke lokale omroep. 

Stichting Regionale Omroep Noord 

Ontstaan 

Ergens in 1945 is in Groningen een vorm van regionale omroep gestart, in 

eerste instantie als uitvloeisel van het Militair Gezag. Dat is jarenlang 

doorgegaan als een zender die een uurge per dag, tussen zeven en acht 

's avonds, in de lucht was en zich heeft uitgekristalliseerd in een regionale 

omroep voor Groningen, Friesland en Drente. In het begin van jaren '60 zijn 

er Gelderland en Overijssel bijgekomen. Zo ontstond de Regionale Omroep 

Noord en Oost (RONO), die bijna het halve land bestreek. Onder druk van de 

groeiende interesse voor de regionale omroep zijn Overijssel en Gelderland 

afgekalfd, vervolgens is Friesland zelfstandig gcworden ondcr de Nos-paraplu. 

Als gevolg van het beleid van minister Brinkman zijn uiteindelijk Groningen 

en Drenthe uit elkaar gegaan. De respondent is daar niet echt gelukkig mee. 

Het draagvlak in een provincie als Groningen is absoluut een minimum. 

Behalve de typische verschillen in het dialect is het maatschappelijke, 

politieke, zakelijke en industriële gebeuren in beide provincies ongeveer 

hetzelfde, zo oordeelt de respondent. 

Op I januari 1991 zijn beide omroepen uit elkaar gegaan en is de SRON 

ontstaan. Toen was de regionale omroep al een factor van betekenis in 

Groningen, aldus de respondent. De regionale omroep in Groningen is op 

grote schaal onder het publiek gaan leven als gevolg van een 

natuurverschijnsel. In 1979 is het noorden geteisterd geweest door een 

sneeuwstorm. Het gebied was totaal geïsoleerd en maatschappelijk ontwricht. 

Op dat moment is bij de Radio Noord spontaan gezegd: nu kunnen we pas 

een echte functie vervullen. Er is toen een week lang bijna dag en nacht 

radio gemaakt en dat heeft tot een zeer grote luisterdichtheid geleid. Vanaf 

dat moment zijn de luistercijfers sterk gestegen. En hoewel er in het verleden 
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nogal wat negatieve publiciteit is geweest over de interne problemen en 

conflicten bij Radio Noord heeft Noord na Drenthe inmiddels het grootste 

dagbereik (33%; luisterdichtheid van 8,3%). Met het oog op de 

reclameplannen zijn deze cijfers natuurlijk een steun in de rug, benadrukt de 

respondent, want die zijn bepalend voor de hoogte van de tarieven. 

In de waardering van de regionale omroep is het consequente 

streektaal-beleid dat gevoerd is een belangrijke component. Met name in het 

weekend wanneer de streektaal-programma's werden en worden uitgezonden 

luister(d)en ontzettend veel mensen. Over het algemeen wordt er door Noord 

ook goede journalistiek bedreven waardoor het instituut regionale omroep bij 

de concurrerende media, met name de dagbladen, zich langzamerhand een 

naam heeft opgebouwd en geldt als een serieus te nemen concurrent, aldus 

de respondent. 

J.;Jediabeleid enjinancÎéil 

De regionale omroep heeft volgens de respondent altijd tegen de Haagse 

stroom in moeten roeien. Dat geldt voor zowel het wettelijke kader als de 

financiering. Als de financiële middelen van de regionale omroepen, die toch 

deel uitmaken van het publieke bestel, vergeleken worden met een zender als 

radio 5, dan is er in zijn visie sprake van enige onrechtvaardigheid. De 

respondent kan ook niet zeggen dat er niet sprake is van enige consistentie in 

het beleid. Die is er weliswaar in de zin dat de decentralisatie-gedachte 

consequent op de regionale omroep wordt toegepast, maar ondertussen wil 

Den Haag de greep op de regionale zenders behouden door middel van de 

doeluitkeringen aan de provincies. 

De minister van wvc heeft uiteindelijk twee opties op tafel gelegd: óf de 

provincies de vrije hand geven in het bepalen van de opcenten op het kijk

en luistergeld en daar het totaal uit financieren, óf een uitkering uit het 

provinciefonds gebaseerd op een verf~nde verdeling met een bepaald bedrag 

daaraan gekoppeld. De respondent weet niet of de publieke financiering in 

de toekomst geheel komt te vervallen, maar wellicht is de huidige 

reclameregeling daar een opstapje voor. Het alternatief schrikt hem af. De 

politiek in de provincie Groningen zal commerciële regionale omroep geen 

aanlokkelijk alternatief zal vinden. 

Op I maart I992 is Radio Noord gestart met het uitzenden van 

reclame. De indruk bestaat dat de meeste adverteerders komen uit de hoek 

van de wat grotere filiaalbedrijven uit de provincie. Er is nog niet zo heel 

actief geworven, maar sommige adverteerders hebben zich zelf aangemeld. 

De respondent is op basis van marktverwachtingen die door de dagbladen 

zijn gemaakt, niet al te pessimistisch over wat er aan inkomsten zal 

binnenkomen. Ook verwacht de respondent van de SRON veel van het 

landelijke boekingskantoor Omroep Reclame Nederland; hij verwacht niet 
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alleen uit de provincie Groningen, maar uit alle noordelijke provincies 

adverteerders te trekken. 

Toekomstmuziek: samenwerking in de regio 

Noord is in de stad Groningen bezig met het concretiseren van de contacten 

tussen de lokale omroep en de regionale omroep. Met de samenwerking 

wordt het voor Noord wellicht mogelijk dat ze iets meer greep krijgt op de 

luisteraars in de stad. De grootste beluistering zit op het dichtbevolkte 

platteland en minder in de stad. Daar komt ook nog een negatieve 

overweging bij volgens de respondent: 'stel dat dit clubje via, voorlopig 

marginale, maar mogelijk zich uitbreidende reclame-inkomsten de weg op 

gaat van een vorm van professionalisering', dan heeft Radio Noord er op 

termijn in het hart van het eigen gebied een concurrent bij. De respondent 

bepeurt een tweeslachtigheid in de opstelling van de politiek in het hele OOG

Noord-verhaal. Enerzijds heeft men zich gecommitteerd aan de vrijwilligers

televisie-organisatie OOG, anderzijds merkt de respondent dat men het 

eigenlijk niet serieus neemt, dat men het maar 'geklungel' vindt en dat het 

geen niveau en kwaliteit heeft. 

Op het moment doet Noord nog niets aan televisie, maar men is bezig 

met voorbereidende gesprekken. Het zou op termijn kunnen gebeuren dat 

vanuit de televisie-activiteiten van OOG en de radio-constellatie waar nu naar 

wordt toegewerkt er een soort samengaan van beide organisaties plaats gaat 

vinden, aldus de respondent. Maar de politiek in de stad koerst aan op een 

regionale tv-zender die het gebied van de provincie overstijgt, die in principe 

het hele noorden van Nederland zal behappen. Een probleem is echter dat 

de westelijke buur-provincie de tweede rijkstaal spreekt. Het zou er best toe 

kunnen leiden dat er uiteindelijk regionale televisie voor de provincies 

Groningen en Drenthe wordt gemaakt. Daarbij hoopt men dat een 

professioneel televisiestation van twee provincies ook levensvatbaar is en een 

kwaliteitsprogramma kan bieden. Radio Noord en Radio Drenthe zitten 

overigens in de uitzonderlijke positie dat men over niet al te lange tijd voor 

het hele gebied met één kabel-exploitant te doen heeft. Radio Noord en 

Radio Drenthe voeren momenteel gesprekken met de kabelexploitant over 

het opzetten van een regionaal totaalnet voor televisie, met kabelkranten, een 

uur regionale tv per dag en een regionale teletekst-, c.q. videotexvoorziening 

daarachter. Gedeelten daarvan zouden redactioneel onder de regionale 

omroep kunnen vallen. Deze gesprekken staan feitelijk los van de 

ontwikkelingen in Groningen-stad, maar hebben daar indirect wel mee te 

maken. Koppeling van beide plannen zou tot iets moois in de regio kunnen 

leiden, aldus de respondent. De omroep-initiatieven in andere gemeenten in 

de provincies spelen daarin geen enkele rol. Waar bij Noord wel aan gedacht 

wordt is om op termijn tot een soort scholingsprogramma voor lokale 
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omroepen te komen. Noord wil met lokale omroepen ook afspraken maken 

over het doorgeven van het programma van de regionale zender, en dat 

hoeft niet eens tegen betaling te zijn. Nu worden doorgaans SKY, RadioIO of 

PowerFM doorgegeven, wat niets met lokale radio van doen heeft. Het lokale 

karakter van de lokale omroep kan versterkt worden wanneer ze de regionale 

omroep doorgeven. Ook de banden met Hilversum kunnen als het aan de 

respondent ligt verbeterd worden. Daar zouden alle partijen bij gediend zijn. 

Drie omroeplagen, zoals dat nu met name voor de radio geldt, is in de 

ogen van de respondent eigenlijk te veel van het goede in dit land. Wat 

denkbaar zou zijn is dat het systeem van lokale en regionale omroep 

uiteindelijk vervangen wordt door een net van 20 à 25 kleinschalige zenders, 

waarbij de grote steden voor zichzelf de omroep kunnen regelen. Voor het 

Noorden zou de huidige structuur ongeveer gehandhaafd kunnen blijven. De 

indeling van de drie provincies is heel logisch. Er is nog een ontwikkeling 

denkbaar volgens de respondent. Het zou wel eens kunnen zijn dat de 

politiek voor wat betreft het publieke bestel zich richt op Hilversum. In de 

regio is wellicht dan al een warme samenwerking ontstaan tussen regionale 

omroep en uitgevers. De politiek kan zich dan gaan afvragen: 'dagbladen wat 

is het u waard?' De contacten in de regio kunnen dan geformaliseerd 

worden, in de zin dat de radio alleen maar een poot van de uitgevers wordt. 

Een dergelijkeontwikkeling wordt door de respondent niet op de voorhand 

afgewezen; veel zal van de uiteindelijke invulling afhangen. 

Voor de financiering van het regionale kabelplan zoals dat hierboven 

beschreven is, kan volgens de respondent gedacht worden aan een 

kabelopslag. Bij het provinciaal bestuur staat men daar echter niet om te 

juichen, ook bij het EGD (de kabelexploitant) juicht men er niet over, maar 

daar is toch de bereidheid om er over na te denken. De respondent is ervan 

overtuigd dat bij het publiek een bereidheid bestaat om voor regionale 

televisie een bepaald extra bedrag te betalen. Dit alles is slechts zijdelings in 

de onderhandelingen met de DGP en het Nieuwsblad besproken, het heeft 

geen rol gespeeld in de onderhandelingen. 

Epiloog 

In de stad Groningen is het door inmenging van het plaatselijk bestuur 

gekomen tot onderhandelingen tussen de regionale omroep (Radio Noord) en 

de lokale omroep (OOG). In overleg is een plan ontwikkeld dat er uiteindelijk 

toe moet leiden dat de radio-poot van de lokale omroep als editie gaat 

functioneren van de regionale omroep. Voor lokale televisie wil de 

plaatselijke overheid zich in blijven spannen. Het Nieuwsblad van het 

Noorden heeft als uitgever met beide partijen een samenwerkings

overeenkomst en wacht de verdere gang van zaken af. 
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Alle respondenten benadrukken dat de socio-demografische situatie in 

de provincie Groningen tot een ander mediabeleid noopt dan elders in het 

land. Vooruitlopend op eventuele aanpassing Van de mediaregelgeving 

ondernemen verschillende partijen initiatieven om aan de Groninger situatie 

een eigen invulling te geven. 

5.7. De mediasituatie in Harlingen 
afgesloten op: 29 januari I992 

De huidige stand van zaken 

lvJediastruclllur 

Harlingen kent een gevarieerd medialandschap. De consument kan zijn keuze 

maken uit een tweetal regionale dagbladen. Daarvan is de Leeuwarder 

Courant van de Friese Pers Courantengroep BV, te Leeuwarden (FGDP) het 

sterkst vertegenwoordigd. Met een oplage van 2.3IO weet deze krant een 

deklcing van 39% in de gemeente Harlingen te bereiken. Een marginalere rol 

speelt het eveneens in Leeuwarden geproduceerde Friesch Dagblad dat slecht 

in 259 brievenbussen wordt gedeponeerd en een deklcing van 4% haalt. De 

Harlinger bevolking kan op de hoogte komen van de plaatselijke 

aangelegenheden door o.m. de Harlinger Courant ter hand te nemen. Dit 

tweemaal per week verschijnende nieuwsblad, uitgegeven door Flevomedia BV 

uit Harlingen, kent een totale oplage van 6.I50 en heeft in de gemeente 

Harlingen een delling van 59%. Laatstgenoemde uitgever brengt eveneens 

een huis-aan-huisblad in Harlingen uit onder de titel Extra, weekblad voor 

Harlingen, Franeker e.o .. Daarnaast verschijnen nog twee huis-aan-

huisblad en in Harlingen, nl. de Franeker Courant van de Friese Pers 

Courantengroep en het advertentieblad De Noordwesthoek, een uitgave van 

Uitgeverij Noordwesthoek uit Sint Annaparochie. 

Voorts kan de Harlinger bevolking op de hoogte komen van plaatselijk 

nieuws door te kijken naar de lokale kabelkrant die geëxploiteerd wordt door 

Drukkerij Gerstel uit Harlingen of door te luisteren naar de uitzendingen van 

lokale omroep Stichting Radio Stad Harlingen (RSH). 

Onderhandelingen 

In Harlingen zijn er op informele grond contacten geweest tussen de omroep 

en F1evomedia en de gemeente. Het bestuur van RSH ziet echter vooralsnog 

af van reclamevoering. De opbrengsten zouden te gering zijn. 
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Stichting Radio Stad Harlingen 

Ontwikkeling en fznanciiJil 

De respondent is naast voorzitter van RSH, de uitbater van de kabelkrant in 

Harlingen e.o .. 32 Dit levert volgens de respondent geen problemen op. 

Zolang de lokale omroep geen reclame uitzendt, zijn er geen conflicterende 

belangen, volgens de respondent. 33 

Het verhaal van de lokale omroep in Harlingen begint midden jaren 

tachtig toen er in noord-west Friesland een fanatiek opsporingsbeleid werd 

gehanteerd door de radiocontroledienst. Bij één van de actieve piraten, 

Radio Noordzee, waren enkele prominente Harlingers betrokken, zoals een 

bankdirecteur en de toenmalige voorzitter van de ondernemersvereniging. De 

personen hebben toen enkele mensen die in het journalistieke vak hebben 

gezeten in de arm genomen, waaronder de respondent, en deze groep 

mensen is er in geslaagd om in 1989 een lokale omroep van de grond te 

krijgen, na een proefuitzending op het kabelinfokanaal van de gemeente 

Harlingen. De gemeente Harlingen heeft een representativiteitsverklaring 

afgegeven, een startsubsidie van f 25.000,00 ter beschikking gesteld en in 

december 1989 is de omroep met ether- en kabelradio begonnen. De omroep 

kan tegen een verlaagde huurprijs gebruik maken van een ruimte in een 

sociaal-cultureel centrum van de gemeente. De omroep krijgt jaarlijks 

ongeveer f 10.000,00 aan donaties binnen. 

De medewerkers van Raclio Stad Harlingen komen uit diverse 'nesten' 

Nogal wat medewerkers zijn als radio-amateur of - piraat actief geweest, 

sommige medewerkers komen voort uit ziekenomroepen; anderen zijn 

betrokken bij RSH vanuit een welzijnsidee. In totaal zijn er 40 vrijwilligers 

actief. De lokale omroep in Harlingen probeert een zo breed mogelijke 

programmering aan te bieden. Zo worden er actualiteitenprogramma's 

uitgezonden, schenkt men aandacht aan sport, worden alle 

raadsvergaderingen integraal uitgezonden. Echte muziekprogramma's heeft 

men niet. RSH is eigenlijk een lokale nieuwszender. In totaal zendt men zo'n 

20 uur per week uit, zo'n 2 uur op clinsdag- en donderdagavond en op 

zaterdag en zondag de gehele dag. Op de momenten dat men niet uitzendt, 

wordt Omrop Fryslän/Raclior doorgegeven. Het informatieve karakter van 

deze zenders sluit het beste aan op de uitzendingen van RSH. Bovendien, zo 

benadrukt de respondent, is het doorgeven van de programma's van RadiolO 

of SkyRadio te duur voor de lokale omroep in Harlingen. De reclame van 

32. Zie ook pag. 221~223. 

33. De respondent gaf tijdens het interview aan dat hij van plan was binnen het jaar terug te treden als 

voorzitter van de Stichting Radio Stad Harlingen. 
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Radiol wordt er niet uitgefilterd. Dit is een te kostbare zaak voor de lokale 

omroep, omdat Hilversum geen hoogfrequente signalen meezendt, aldus de 

respondent. 

Toekomst 

Op informele basis zijn er contacten geweest met de gemeente over de aan te 

wijzen uitgever. De gemeente heeft laten weten dat alleen F1evomedia als 

lokale uitgever in aanmerking komt voor een overeenkomst. Dit is evenwel 

niet van belang. De invoering van reclame is voor RSH totaal oninteressant. 

De respondent heeft voor de Harlinger situatie, op basis van gegevens van de 

OLON en de tarieven die op provinciaal en landelijk niveau door de 

omroepen/sTER worden gehanteerd, uitgerekend wat de maximum 

opbrengsten per radio spot kunnen zijn. Eén uitgezonden spot zou minder 

dan f 5,00 opbrengen. Van dat bedrag moeten dan ook nog de produktie- en 

verhandelingskosten en de eventuele afdracht aan een uitgever af. Bovendien, 

zo stelt de respondent, legt reclame en de produktie van de spoUes een te 

grote claim op de medewerkers. Het bestuur van RSH voorziet grote 

problemen, wanneer over wordt gegaan tot de invoering van reclame. Zo is 

men er niet zeker van of de gemeentelijke subsidie dan nog wel verstrekt zal 

worden, en men weet ook niet hoe de vrijwilligers van de omroep er op 

zullen reageren. De werkdruk wordt groter, bovendien hebben veel aspecten 

van reclame maken weinig met radiomaken van doen. Men verwacht dat 

daardoor wellicht medewerkers zullen afhaken. Het huidige bestuur van RSH 

heeft daarom afgezien van de invoering van reclame. 

Recentelijk heeft de RSH de gemeente voorgesteld f 0,10 per 

kabelaansluiting per maand te gaan heffen ten behoeve van de lokale 

omroep. De gemeente heeft er na enige discussie in toegestemd en de 

omroep krijgt daardoor nu f 7.200,00 per jaar uitgekeerd. Dit past ook het 

beste bij het karakter en de functie van de lokale omroep, aldus de 

respondent. RSH doet daarom ook niets aan sponsoring. Iedere commerciële 

activiteit wordt geweerd. Wel denkt men er aan om bingo-wedstrijden op de 

radio te gaan brengen. 

Zoals al aangegeven is de respondent ervan overtuigd dat een 

commerciële exploitatie van lokale omroep in kleinere en middelgrote 

gemeenten niet mogelijk is. Wanneer er door de overheid gestreefd zou 

worden naar een dergelijke commerciële lokale omroeplaag, zou dat de 

doodsteek beteken voor de kleinere lokale omroepen, aldus de respondent. Al 

snel zal men trachten lokale omroepen tot grotere verbanden samen te 

smeden, waardoor die omroepen in het vaarwater van de regionale zenders 

komen, een slechte ontwikkeling. De keuze die omroepen nu hebben om op 

basis van de huidige regeling zelf uit te maken of ze wel of geen reclame 

gaan uitzenden, vindt de respondent zeer terecht. Wanneer een omroep er 
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echter voor kiest geen reclame te gaan voeren, moet er wel een goede en 

stabiele publieke financiering tegenover staan. 

Friese Pers Courantengroep BV 

Recente ontwikkelingen 

De Friese Pers Courantengroep, waar de Leeuwarder Courant toe behoort, 

heeft te maken met een groeiend aantal PTT-afgiftepunten, terwijl de oplage 

van de krant niet stijgt. Daardoor loopt het dekkingspercentage de laatste tien 

jaar terug. W'anneer echter gekeken wordt naar het aantal inwoners in het 

verspreidingsgebied, is de dekking nagenoeg gelijk gebleven. 

Om het publiek te blijven aanspreken maakt de Leeuwarder Courant 

eigenlijk zes middagbladen: één titel, met zes edities om de grote plaatsen 

van Friesland heen. Aansluitend daarop zijn advertentie-edities in het leven 

geroepen. De respondent benadrukt dat het van belang is dat de consument 

door het dagblad wordt aangesproken op het 'burger-zijn' van een bepaalde 

streek. 

Naast het geëditioneerde dagblad brengt de FPC daarom verschillende 

huis-aan-huisbladen uit. Begin jaren tachtig constateerde de directie dat de 

uitgeverij een achterstand had op het huis-aan-huisbladengebied. Sinds die 

tijd heeft de FPC haar marktaandeel daarin wcten te vergroten door het 

creëren van nieuwe titels en door vriendelijke overnames van bestaande titels. 

In verschillende streken in Friesland is de FPC nu de enige huis-aan

huisbladuitgever. Het is volgens de respondent niet de bedoeling dat de FPC 

in iedere Friese plaats een huis-aan-huisblad uitbrengt; men wil zich op de 

grote segmenten in de provincie richten. 

Huis-aan-huisbladen zijn meer en meer kwaliteitsprodukten geworden, 

aldus de respondent. De huis-aan-huisbladen van de FPC die voortgekomen 

zijn uit (overgenomen) nieuwsbladen hebben nog steeds het 

nieuwsbladachtige karakter. Ook de nieuwe huis-aan-huisbladen kennen een 

sterke redactionele inhoud: per blad wordt gemiddeld een tweetal fuil time

journalisten ingezet. Daarnaast exploiteert de FPC ook huis-aan-huisbladen die 

volgens de respondent aan de onderkant van de markt opereren. Bij het 

dagblad en de huis-aan-huisuitgaven is feitelijk sprake van een situatie die 

ook in andere branches bestaat: de produktlijn bestaat a.h.w. uit A-, B- en C

merken. 

In Harlingen verspreidt de FPC de Franeker Courant, een huis-aan

huisblad dat zich advertentioneel met name op Franeker richt. De FPC heeft 

er geen enkele uitgave over te nemen. De respondent constateert dat de 

Harlinger Courant een beperkte omzet heeft en zich uitsluitend richt op 

Harlingen en de eilanden Terschelling en Vlieland. Daardoor is het blad 

strategisch van minder belang. In het verleden zijn er afspraken gemaakt met 
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Flevomedia: de FPC zal zich niet op de Harlinger markt begeven en 

F1evomedia zal zich niet gaan richten op Franeker. Dit soort afspraken is 

goed voor de regulering van de markt. De tijd dat huis-aan-huisbladen de 

vechtbladen voor de kranten waren, is voorbij. 

Toekomst pn'ntmedia 

Recentelijk is de Friese Pers Courantengroep gefuseerd met het Nieuwsblad 

van het Noorden in de Fries-Gronings-Drentse Pers. Als reden voor de fusie 

van de Friese Pers Courantengroep met het Nieuwsblad van het Noorden 

voert de respondent aan dat het financiële draagvlak daardoor voor beide 

bedrijven groter wordt. Hierdoor kunnen de investeringen die nodig zijn voor 

de produktverbetering makkelijker aangewend worden. Bovendien kan er 

door de fusie makkelijker geopereerd worden op de advertentiemarkt en kan 

men zich beter wapenen tegen eventuele overnames. Binnen de FGDP 

probeert men de uitgaven steeds meer op elkaar af te stemmen, maar de 

respondent benadrukt dat de afzonderlijk werkmaatschappijen volledig 

onafhankelijk blijven: redacties blijven volledig zelfstandig. Op 

kapitaalintensieve gebieden als kleurendruk en nieuwe druktechnieken zal de 

samenwerking hechter zijn. 

Dit soort investeringen zullen in de toekomst nodig blijven, wil men de 

slag om de lezer niet gaan verliezen met de landelijke kranten. Zowel voor 

wat betreft redactionele inhoud als met betrekking tot de vormgeving valt het 

regionale dagblad nog te verbeteren. Overigens is de respondent er van 

overtuigd dat de sterke streekgebondenheid van de Fries ertoe bijdraagt dat 

de problemen voor de Friese regionale pers wellicht wat minder groot zijn 

dan voor bedrijven in andere streken in Nederland. Ook het 

bezorgingsprobleem lijkt, hoewel het toeneemt, in Friesland minder groot te 

zijn dan elders. 

Recente ontwikkelingen elektronische media 

De FPC heeft in het verleden deelgenomen aan een kabelkrantexperiment in 

de stad Groningen, met het Nieuwsblad van het Noorden en Audet. Op 

grond van de resultaten heeft de FPC moeten concluderen dat de 

kabelkrantmarkt nauwelijks interessant is. De FPC heeft nooit een kabelkrant 

geëxploiteerd, maar heeft de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten 

gehouden. Zo heeft de FPC bij diverse kabelexploitanten een optie op een 

kanaal verworven. De respondent denkt niet dat er op korte termijn in 

Friesland op commerciële basis, door de FPC, een kabelkrant rendabel te 

exploiteren is. Het probleem van de kabelkrant is er in gelegen dat de 

overheid te strenge beperkingen aan het medium heeft opgelegd. Volgens de 

respondent is het exploiteren van een kabelkrant te vergelijken met het 

schieten met een pijl en boog in het atoom-tijdperk, Bovendien is de 
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kabelkrant van een te verwaarlozen strategische waarde voor de gedrukte 

uitgaven van de FPC, aldus de respondent. 

Samen met het Friesch Dagblad neemt de FPC deel in een VOF met 

Omrop Fryslàn, ter exploitatie van de omroepreclame in Friesland. Vanaf I 

januari 1992 wordt reclame uitgezonden door Omrop Flyslàn. Men richt zich 

vooralsnog op de grotere regionale adverteerders. Middels Omroep Reclame 

Nederland probeert men in de toekomst ook landelijke en noordelijke 

adverteerders aan te trekken. De FPC is voorzichtig positief over de 

samenwerking met de regionale omroep in Friesland. Men heeft te maken 

met een professionele omroeporganisatie en de respondent vindt de huidige 

overeenkomst met Omrop Fryslàn, een overeenkomst waar de uitgevers mee 

kunnen leven; hoewel het een sigaar uit de eigen 'advertentiedoos' blijft. 

Anders staat de respondent tegenover de invoering van reclame bij 

lokale omroepen. Tot dusver zijn er slechts weinig lokale omroepen geweest 

die zich voor gesprekken over een overeenkomst bij de FPC hebben gemeld. 

De FPC heeft de gemeenten en lokale omroepen in Friesland schriftelijk laten 

weten in aanmerking te willen komen voor de onderhandelingen. 

Een probleem is dat de huidige regeling interpretatieverschillen toestaat, 

aldus de respondent. Het vreemde is dat gemeenten zich op initiatief van de 

VNG als arbitrerend orgaan mengen in zaken waar ze zelf belang bij kunnen 

hebben. Vaak subsidiëren de gemeenten de lokale omroepen. Het is 

gemeenten er alles aan gelegen de opbrengsten uit reclame voor lokale 

omroepen zo hoog mogelijk te houden, om de subsidie omlaag te kunnen 

brengen. Een dergelijke opstelling van gemeenten gaat in de visie van de 

respondent rechtstreeks in tegen de belangen van de uitgevers. De Vereniging 

van Friese gemeenten heeft de FPC laten weten de uitgever alleen aan te 

willen wijzen voor de onderhandelingen als deze op voorhand belooft geen 

geld uit de reclame-opbrengsten te onttrekken. De FPC wacht de uitspraak in 

de zaak Someren af en men is ook nog in afwachting van mogelijke 

arbitragezaken bij het Commissariaat voor de Media. In principe zal de FPC 

zich afwachtend opstellen. De respondent geeft aan dat men bij iedere lokale 

omroep een daarop afgestemde positie zal innemen. Dat hangt niet alleen 

van de gemeentegrootte af, maar bijvoorbeeld ook van de reikwijdte van de 

zendapparatuur. 

Toekomst elektronische media 

De kabelkrant biedt veel meer mogelijkheden dan de wetgever momenteel 

toestaat. De respondent denkt daarbij aan combinaties met televisie, in de 

vorm van desk-journaals, het voeren van eigen geluid; door de koppeling van 

kabelnetten zou een regionaal databanknetwerk opgezet kunnen worden, 

enz .. De FPC voert hierin overigens een terughoudend beleid: men voelt er 

niet veel voor de nek uit te steken. Wanneer de kabelkrant zich zou 
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ontwikkelen tot een belangrijk regionaal medium, bijvoorbeeld door middel 

van nieuwe telematica-toepassingen, zal men echter niet schromen in de 

markt te stappen. 

Niet alleen ten aanzien van de kabelkrant voert de overheid in de ogen 

van de respondent een te restrictief beleid. Ook bij de lokale en regionale 

omroep staat de respondent een liberaler beleid voor. Het moet voor 

eenieder die er brood in ziet mogelijk worden omroep te bedrijven, of dat nu 

op nationaal, regionaal oflokaal niveau is. Wanneer het 'vrij' gegeven wordt 

zal duidelijk worden wat men in de provincie wil. Tot dusver wordt van 

bovenaf, door Den Haag, uitgemaakt wat goed is voor de provincie. Daar 

moet een eind aan komen. Overigens is de respondent er niet bij voorbaat 

van overtuigd dat de vercommercialisering van de lokale en regionale 

omroep er automatisch toe zal leiden dat er alleen maar Radioro-achtige 

stations zullen ontstaan. Er zullen allerlei initiatieven naast en door elkaar 

kunnen blijven bestaan. Als dan mocht blijken dat er op het niveau tussen de 

huidige lokale en regionale omroep iets ontstaat, kan dat nog alle kanten op. 

Volgens de respondent is het best mogelijk dat commerciële en minder 

commerciële initiatieven naast elkaar kunnen functioneren. 

Flevomedia BV 

Recente ontwikkelingen 

Flevomedia uit Harlingen is in hoofdzaak een handelsdrukkerij die daarnaast 

een nieuwsblad en een huis-aan-huisblad uitgeeft. De Harlinger Courant is 

een 140 jaar jong nieuwsblad; het is in de loop der jaren wel door 

verschillende bedrijven uitgegeven. Tot voor kort werd deze krant 

concurrentie aangedaan door het Harlinger Nieuwsblad, een huis-aan

huisuitgave van een concurrerende Harlinger drukkerij. Begin jaren tachtig 

werd deze uitgave opgekocht door de Friese Pers Courantengroep die ook 

het Franeker Nieuwsblad overnam. Beide bladen werden door de FPC 

omgezet in de nieuwe huis-aan-huisuitgave de Franeker Courant, die in de 

gehele noord-westhoek van Friesland werd verspreid. Voor Flevomedia begon 

een moeilijke tijd. Men heeft geprobeerd de samenwerking met de Franeker 

Courant in de vorm van een advertentiecombinatie voort te zetten, maar dat 

is door de FPC afgewezen. Uiteindelijk is Flevomedia zelf met een huis-aan

huisblad gekomen, onder de titel Extra, dat voor 70% bestaat uit Harlinger 

advertenties, terwijl al het nieuws op Franeker gericht is. Door het op de 

markt brengen van dit blad is het totale advertentievolume van Flevomedia 

gelijk gebleven. 

Inmiddels is er op de mediamarkt in de noord-westhoek van Friesland 

een stabiele situatie ontstaan. Eind jaren tachtig is er een afspraak gemaakt 

met de FPC om elkaar geen concurrentie aan te doen in ieders kerngebied. 
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De FPC concentreert zich op Franeker en Flevomedia richt zich met name op 

Harlingen, Vlieland en Terschelling. Een nadeel van deze afspraak is volgens 

de respondent van Flevomedia dat de groei er uit is. De gemeente Harlingen 

groeit al jaren niet meer en wanneer Flevomedia zich buiten de Harlinger 

markt gaat begeven, loopt men op tegen de weerstand van de FPC. 

Flevomedia was en is als klein nieuwsbladbedrijf gericht op de lokale 

samenleving en onderhoudt jarenlange relaties met de lokale advelieerders. 

Midden! eind jaren tachtig was het voor Boom Pers dan ook een 

aantrekkelijke partner om een kabelkrant mee te beginnen. De bedoeling was 

dat Flevomedia er de redactie over zou voeren en de acquisitie zou regelen, 

terwijl Boom de apparatuur en software zou leveren en voor verdere 

technische ondersteuning zou zorgen. Flevomedia was echter in die tijd in de 

sterke concurrentie met de FPC verwikkeld en oordeelde dat het niet gewenst 

was nieuwe activiteiten te ontplooien; activiteiten die bovendien elders vaak 

voor problemen zorgden. Bovendien waren de gemeente en de Frigas 

(kabelexploitant) er op uit om aan te sturen op een aanvraag uit de lokale 

gemeenschap zelf. Uiteindelijk is Drukkerij Gerstel daar ingestapt, die op een 

low cost-manier kan werken. Daarmee is er zeker een concurrent 

bijgekomen, volgens de respondent. Hij schat dat het Flevomedia 5% tot 10% 

aan advertentie-inkomsten scheelt. De respondent betreurt de aanwezigheid 

van de kabelkrant in Harlingen. Volgens hem zit de Harlinger bevolking er 

niet op te wachten en wordt de toch al kleine markt er alleen maar door 

versnipperd. De verstandhouding met Gerstel is echter goed: laatstgenoemde 

besteedt veel drukwerk uit aan Flevomedia. 

De kabelkrantexploitant is tevens voorzitter van de lokale omroep in 

Harlingen. lVIet Radio Stad Harlingen is informeel overleg gevoerd over de 

invoering van reclame op de radio. Na ampel beraad heeft de omroep echter 

geoordeeld dat de invoering van reclame op RSH nauwelijks geld op kan 

leveren. JvIen ziet daarom af van de invoering van reclame bij RSH. De 

respondent van Flevomedia is hier tevreden mee. Flevomedia publiceert wel 

de programmagegevens van RSH. 

Toekomst 

De respondent venvacht dat Flevomedia nog jaren haar nieuwsblad de 

Harlinger Courant kan blijven uitgeven. Het draadje waar het voortbestaan 

aan vast hangt is in het verleden dunner geweest. Die draad kan natuurlijk 

eenvoudig door de FPC worden doorgeknipt. Als men bij de FPC er echt op 

uit zou zijn om de Harlinger Courant over te nemen of weg te concurreren 

dan zou men dat waarschijnlijk al gedaan hebben, aldus de respondent. 

Flevomedia kan daardoor ook niet te sterk groeien, omdat zij daarmee 

ontvankelijker wordt voor de concurrentie van de FPC. De respondent zou 

daarom een advertentiecombinatie met de FPC wel zien zitten, maar hij 
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verwacht niet dat de FPC daar oren naar heeft. Op termijn zal Flevomedia er 

naar streven binnen de nieuwsbladensector meer samen te werken. Zo zou 

Flevomedia de Texelse Courant kunnen drukken en kunnen ook andere 

nieuwsbladen zich bij de respondent melden. Nieuwsbladen worden daarmee 

minder afhankelijk van de grote dagbladbedrijven waar ze nu hun drukorders 

plaatsen. 

De elektronische media zullen ook in de toekomst F1evomedia niet veel 

concurrentie aan doen. vVellicht dat de uitbreiding van de kabelkrant met 

kabeltekstvoorzieningen erachter daar nog wat aan verandert, maar de 

respondent is van mening dat de consument en de adverteerder een rotsvast 

vertrouwen hebben in het gedrukte medium. 

Drukkerij Gerstel 

Recente ontwikkelingen 

Drukkerij Gerstel is van huis uit een bedrijf dat particulier en klein 

handelsdrukwerk verricht. Als gewezen redacteur bij de Harlinger Courant is 

de respondent van Drukkerij Gerstel in ]990 benaderd door 

vertegenwoordigers van Frigas, de kabelexploitant in noord-west Friesland, 

met de vraag of hij interesse had om een kabelkrant te gaan exploiteren. De 

respondent werd overigens benaderd door Frigas in functie van beshmrslid 

van de toenmalig in oprichting zijnde lokale omroep. Boom Pers was 

inmiddels in grote delen van Friesland op min of meer experimentele basis 

actief met kabelkranten. De gemeenten Franeker en Harlingen werden door 

Boom Pers vanuit Leeuwarden bediend. Naar oordeel van de respondent was 

de inhoud van de kabelkrant weliswaar geheel Fries georiënteerd, maar er 

kwam nauwelijks lokaal Harlings of Franekers nieuws op. Frigas wilde. een 

eigen kabelkrant voor het gebied, en stelde aan Boom Pers de eis dat er drie 

edities gemaakt dienden te worden: voor Het Bilt, Harlingen en Franeker. 

Boom Pers wilde wel één editie maken voor noord-west Friesland en haakte 

uiteindelijk af. In de ogen van Boom Pers zouden drie afzonderlijke 

kabell,ranten te duur worden. Drukkerij Gerstel heeft dat toen opgepakt en 

vervaardigt inmiddels sinds ]99] één kabelkrant met louter lokaal nieuws voor 

de eerder genoemde gemeenten, die een begin-investering van 150.000,00 

heeft gevergd. De respondent vermoedt dat Frigas en Boom niet tot 

overeenstemming hebben kunnen komen door de focus op de eigen regio die 

bij Frigas in haar opstelling naar buiten een belangrijke rol speelt. Gerstel en 

Boom hebben nog wel regelmatig contact. 

De kabelkrant in Harlingen/Franeker blijkt aan te slaan. Gerstel heeft 

nooit geadverteerd of anderszins reclame gemaakt voor de kabelkrant en op 

dit moment zit de orderportefeuille helemaal vol. De respondent schat de 

verhouding redactionele inhoud vs. advertenties op 50/50. De advertenties 
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komen voor 50% uit Harlingen en 50% uit Franeker. Het succes van de 

kabelkrant verklaart de respondent uit de manier waarop het nieuws op de 

kabel gezet wordt. Gerstel heeft er voor gekozen het meeste nieuws vanuit 

een 'human interest' -oogpunt te benaderen. De kabelkrant moet nieuws 

bieden, maar moet gezellig zijn. Men brengt hoofdzakelijk 'infotainment': er 

wordt als het ware van non-nieuws, nieuws gemaakt. 

Gerstel onderhoudt goede contacten met Flevomedia. De respondent 

vermoedt dat de kabelkrant wel enige guldens reclamegeld bij Flevomedia 

heeft weggetrokken, maar daar staat tegenover dat Gerstel veel drukwerk 

uitbesteedt aan Flevomedia. Op redactioneel niveau zijn er ook contacten. 

De gemeenschap is klein genoeg om elkaar te kunnen respecteren; de 

contacten met de gemeenten zijn goed. 

ToekomstvemJachtingen 

De kabelkrant is momenteel een familie-onderneming. De respondent werkt 

er aan als redacteur en diens zoon is fuli time bezig als acquisiteur/redacteur. 

Inmiddels is een derde medewerker als redacteur aangetrokken die ook op 

fuli time-basis aan de kabelkrant zal gaan werken. 

De mogelijkheden voor de kabelkrant kunnen in de nabije toekomst nog 

uitgebreid worden. Binnenkort wil Gerstel beginnen met lokale teletekst. De 

drie gemeenten die de kabelkrant bedient, beschikken ieder over een 

informatiekanaal. De Frigas wil van die informatiekanalen af, zodat daardoor 

ruimte ontstaat voor commerciële aanbieders. Deze informatiekanalen zullen 

ondergebracht worden bij de kabelkrant. Hierdoor komt er minder ruimte 

voor de kabelkrant van Gerstel. In samenwerking met de Frigas zal een 

gedeelte van de informatie overgebracht worden naar een teletekstvoorzie

ning achter de kabelkrant. Ook agenda's, sportuitslagen en de weekaan

biedingen van de middenstanders zullen op die teletekstvoorziening geplaatst 

worden. Uiteindelijk wil Gerstel een interactieve kabelvoorziening voor de 

regio van de grond hijgen. De respondent is ervan overtuigd dat dit 

weliswaar moeilijk zal zijn, maar juist door de kleinschalige manier waarop 

de zaken in noord-west Friesland worden aangepakt ook mogelijk moet zijn. 

Kabelkrant met aanvullende financiering gaat volgens de respondent een 

zonnige toekomst tegemoet. 

Epiloog 

Na een woelige tijd tot het eind van de jaren tachtig lijkt de mediastructuur 

van Harlingen een voorlopige, vaste vorm te hebben gekregen. De 

mogelijkheid tot het voeren van reclame op de lokale omroep lijkt daar 

weinig invloed op uit te oefenen. Radio Stad Harlingen heeft besloten 

vooralsnog geen reclame te gaan uitzenden. Als reden wordt aangegeven dat 
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de mogelijke opbrengsten niet opwegen tegen de problemen die er uit 

voortkomen. RSH vreest intrekking van de gemeentelijke subsidie, die 

gebaseerd is op een kabelopslagregeling en verwacht dat verschillende 

vrijwilligers zullen afhaken. Vermeldenswaardig is dat de voorzitter van de 

lokale omroep in Harlingen tevens eigenaar! exploitant is van de plaatselijke 

kabelkrant. Op informele grond bestaan er goede contacten tussen RSH en de 

plaatselijke uitgever Flevomedia, die na een roerige tijd in rustiger vaarwater 

is gekomen. De benaderde regionale dagbladuitgever, de Friese Pers 

Courantengroep, stelt zich vooralsnog afwachtend op en staat sceptisch 

tegenover de opkomst van allerlei elektronische media. Hardop vraagt men 

zich af of dàt is waar de consument op zit te wachten. 

5.8. De mediasituatie in Hoogeveen 
afgesloten op: 4 februari 1992 

De huidige stand van zaken 

lvlediastructuur 

Hoogeveen is één van de gemeenten in Nederland waar de regionale 

dagbladen geen hoge dekking halen. De Drentse Courant, een uitgave van de 

Drents-Groningse Pers (Wegener NV), haalt met een oplage van 2.562 en een 

dekkingspercentage van IS nog de beste score. Het Nieuwsblad van het 

Noorden komt tot een oplage van 2.272 exemplaren in de gemeente 

Hoogeveen. Deze geringe dekking van de dagbladen hangt naar alle 

waarschijnlijkheid samen met de aanwezigheid van een sterk gepositioneerd 

nieuwsblad. l\1et een verspreiding van 7.231 exemplaren in de gemeente 

Hoogeveen bereikt de Hoogeveensche Courant van de Fa. C. Pet BV uit 

Hoogeveen een dekkingspercentage van 42. Het nieuwsblad verschijnt 

driemaal per week, waarvan eenmaal als gratis huis-aan-huisblad. Voorts 

verschijnen in de gemeente Hoogeveen nog een vijftal andere huis-aan

huisbladen, nl: Handje Contantie Hoogeveen van HaDi Press Uitgeverij uit 

Hoogeveen; Reclamenieuws, uitgebracht door Drukkerij Olthof BV uit 

Hardenberg; '''''eekend Post Hoogeveen van Veenstra & De Vries BV uit 

Meppel; het door DGP uitgebrachte Weekjournaal; en De Zuidwolder, op de 

markt gebracht door C. Bunschoten uit Zuidwolde. 

Het medialandschap in Hoogeveen wordt gecompleteerd door de 

Hoogeveensche Kabelkrant die geëxploiteerd wordt door Boom Pers 

Courantengroep Bv/Boom Pers Electronische Media BV uit Meppel en de 

Stichting Lokale Omroep Hoogeveen die recentelijk (weer) met radio

uitzendingen is begonnen. 
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Onderhandelingen 

De Lokale Omroep Hoogeveen (LOR) is na een onzekere periode recentelijk 

nieuw leven ingeblazen. De omroep is nog volop in ontwikkeling. De LOR is 

sinds haar heroprichting in maart 1991 over een eventuele overeenkomst 

aangaande de exploitatie van reclame in onderhandeling met een drietal 

uitgevers: het Nieuwsblad van het Noorden, de DGP34 en de fa. Pet uit 

Hoogeveen. Deze drie uitgevers zijn door de gemeente Hoogeveen 

aangewezen. De onderhandelingen verlopen in een slechte sfeer. De eisen 

van partijen lopen te zeer uiteen en niemand is vooralsnog bereid, 

vooruitlopend op de uitspraak van Raad van State in de zaak Sommeren c.s., 

water in de wijn te doen. 

De uitgevers willen een gezamenlijke deelname, terwijl de lokale 

omroep met één uitgever te maken wil hebben, waar de acquisitie onder 

gebracht zou kunnen worden. De LOR is bereid 25% van de netto-opbrengt 

aan de eerder genoemde uitgevers uit te keren. De uitgevers stellen zich op 

het standpunt dat een uitkering van 50% over de bruto-opbrengst reëler is. 

De fa. Pet stelt zich enigszins afwijkend op in de gesprekken. Fa. Pet heeft 

voorgesteld enige tijd te bekijken wat reclame op de lokale radio teweeg 

brengt om dan na verloop van tijd te bekijken welke afdracht er nu werkelijk 

moet plaatsvinden. Voor het Nieuwsblad van het Noorden en de DGP is dit 

niet acceptabel. Op advies van de OLON wacht de lokale omroep af wat er 

gaat gebeuren met een aantal arbitrage zaken bij het Commissariaat voor de 

Nledia. Indien de arbitragezaak Amersfoort voor de lokale omroep gunstig 

uitpakt, zal de LOR waarschijnlijk ook arbitrage aanvragen. 

Stichting Lokale Omroep Hoogeveen 

Ontwikkeling en financieiz 

De oorsprong van de LOR ligt in diverse geledingen van de Hoogeveense 

bevolking. De ontwikkeling van de lokale omroep is op gang gekomen 

doordat een Hoogeveense jongerensociëteit een zendvergunning heeft 

aangevraagd in de hoop dat daarmee de zaak aan het rollen zou worden 

gebracht. Naar aanleiding daarvan is op initiatief van de gemeente een 

werkgroep opgericht die uiteindelijk in 1985 is overgegaan in een vereniging 

die in 1989 een samenwerkingsverband is aangegaan met de reeds bestaande 

ziekenomroep. De ziekenomroep was eigenaar van de studio en andere 

apparatuur. Deze groep, bestaande uit een voormalige zendamateur, 

radiopiraten, jongeren, vertegenwoordigers van de ziekenomroep enz., heeft 

van de gemeente een startkapitaal gekregen van f 10.000,00 en heeft een jaar 

34. De DGP behartigt in de onderhandelingen de belangen van het NieU\ysblad van het Noorden. 
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radio-uitzendingen op de kabel verzorgd. De belangen van de deelnemers 

waren tezeer tegengesteld en men is uit elkaar gegaan. Er ontstond een 

situatie waarin er weliswaar op papier een lokale omroep bestond in 

Hoogeveen, maar deze omroep had geen middelen, medewerkers en 

apparatuur meer. 

In 1990 is een nieuw bestuur geformeerd dat een jaar de tijd heeft 

genomen de zaak weer op orde te krijgen. Onder de noemer Radio 

Hoogeveen heeft het bestuur ingezet op etherradio, zodat ook alle 

kerkdorpen en afgelegen boerderijen in de gemeente bereikt zouden kunnen 

worden. De problemen met een eerdere poging te komen tot lokale omroep 

in Hoogeveen indachtig, heeft de gemeente Hoogeveen aanvankelijk de boot 

afgehouden en bleek niet bereid haar (financiële) medewerking te willen 

verlenen. Het bestuur heeft op persoonlijke titel f 25.000,00 geleend, die 

nadat de gemeente duidelijk werd dat er sprake was van een serieuze 

onderneming, over werd genomen door de gemeente. Inmiddels heeft de 

gemeente de LOR een jaarlijkse subsidie van f 7.5°0,00 verstrekt. Voor de rest 

heeft de gemeente geen interesse getoond in de activiteiten van de LOR. De 

lokale omroep heeft gratis onderdak gevonden boven een gok- en 

amusementshal en is sinds maart 1991 weer op de kabel en voor het eerst ook 

via de ether te beluisteren. 

De LOR streeft er naar dynamisch en verfrissend op de luisteraars over 

te komen. Met een groep van 95 vrijwilligers worden door de week 

uitzendingen van 18.00 uur tot 20.00 uur verzorgd, op zaterdag van 9.00 uur 

tot 20.00 uur en op zondag van 9.00 uur tot 22.00 uur. Van de zendtijd 

wordt ong. 60% met informatie gevuld. De LOR maakt geen gebruik van een 

raamprogramma vanwege de te hoge afdracht aan Buma en bijvoorbeeld 

RadioIO die daar voor nodig is. Bovendien is men bevreesd een 

naamsverbinding te krijgen met RadioIO en dat is iets wat men zeker niet 

wil. De LOR wil zich profrleren als een omroep door en voor de Hoogeveense 

bevolking. Op termijn wil men een eigen raamprogramma maken. 

Vooruitlopend daarop herhaalt men programma's. 

l\IIomenteel is men bezig een luisteronderzoek op te zetten. Enerzijds is 

men benieuwd naar de reacties van de bevolking, anderzijds wil men met het 

oog op de mogelijke invoering van reclame de adverteerders met de 

resultaten kunnen overtuigen van het nut van een commercial op de lokale 

radio. In het zuiden van Drenthe zitten veel piraten die ieder hun aandeel 

van het luisterpubliek meepikken. De omroep ondervindt daar hinder van en 

het zou kunnen zijn dat dit een nadelige uitwerking heeft op de werving van 

adverteerders, aldus de respondent. Ook zijn er over de grens in Duitsland 

initiatieven op gang gekomen om vanuit daar een legale regionale zender op 

te starten die deels op Nederland gerichte programma's uit gaat zenden. 

Deze zender zal van dezelfde frequentie gebruik gaan maken als de LOR. 
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Toekomst 

De LOR verwacht dat de inkomsten uit reclame niet hoog zullen zijn. Als een 

extra en makkelijker te verwerven bron van inkomsten werft de LOR 

momenteel sponsors. Inmiddels is een viertal langlopende sponsorcontracten 

afgesloten. De respondent verwacht hogere opbrengsten uit sponsoring dan 

uit reclame, ook omdat er geen afdracht aan de uitgevers hoeft plaats te 

vinden. Het gaat de respondent te ver om af te zien van mogelijke reclame

inkomsten. De lokale omroep is bevreesd dat de gemeente dan zal zeggen dat 

de omroep een reële inkomstenbron niet wordt aangeboord en 

dientengevolge de subsidie zalopschorten. 

De afhankelijke relatie met de gemeentelijke overheid is de LOR een 

doorn in het oog. De LOR zou, analoog aan de situatie bij de regionale 

omroep, een stabiele publieke financiering willen hebben, bijvoorbeeld door 

middel van een opslag op de kabelaansluiting. In het verleden is dat aan de 

gemeente, die ook de kabelexploitant is, voorgesteld, maar deze heeft dat 

afgewezen onder verwijzing naar de lastenverzwaring voor de burger. Een 

bijkomend voordeel is dat de afhankelijkheid van een onzekere 

inkomstenbron als reclame ook velweden kan worden. De respondent schat 

dat er ongeveer f 50.000,00 voor nodig is om in Hoogeveen op vrijwillige 

basis een goede lokale radio-omroep te laten draaien. Dat betekent dat er per 

huishouden een opslag zou moeten worden betaald van maximaal f 3,00. De 

respondent betreurt het dat gemeente niet is meegegaan met dit idee. 

Voorlopig blijven de activiteiten van de LOR geconcentreerd op radio. 

Het aantal zenduren wil men uitbreiden en de extra inkomsten uit 

sponsoring en reclame zullen daarvoor aangewend worden. De respondent 

ziet voorlopig geen heil in lokale televisie en kabelkrant. De kosten daarvoor 

zijn nog veel te hoog. 

De LOR ziet in principe de voordelen van samenwerking met andere 

lokale omroepen in de omgeving. De OLON heeft in het verleden getracht de 

lokale omroepen in Zuid-Drenthe bij elkaar te krijgen, maar dat is niet 

gelukt. De contacten met omliggende omroepen zijn beperkt tot incidentele 

uitwisselingen van sportverslagen e.d .. Ook samenwerking met de regionale 

omroep ziet de respondent wel zitten, maar daarbij is het probleem dat ook 

de regionale omroep, Radio Drente, niet thuis geeft. Tot dusver heeft Radio 

Drenthe er alles aan gedaan om de lokale omroepen in Drenthe af te 

schilderen als een groepje ongeorganiseerde amateurs. Volgens de respondent 

voelt Radio Drenthe zich bedreigd door de lokale omroepen en komt deze 

negatieve houding naar de lokale omroepen toe daaruit voort. 

De toekomst is onzeker. De respondent vindt dat er in Den Haag en bij 

de gemeente Hoogeveen eens keuzes moeten worden gemaakt zodat de LOR 

weet waar hij aan toe is. Ondertussen zullen de contacten met de uitgeverijen 

weer opgepikt worden en werkt de LOR naar de invoering van reclame toe. 
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Drents-Groningse Pers BV 

Recente ontwikkelingen 

De Drents-Groningse Pers is de laatste jaren bezig met de reorganisatie en 

restyling van haar uitgaven. Zo heeft men in de onderzoeksgemeenten tot en 

met augustus '91 het Hoogeveens Dagblad en het huis-aan-huisblad 

vVeekjournaal uitgegeven. De marktleider is de Hoogeveensche Courant, die 

twee keer in de week als nieuwsblad en één keer in de week als huis-aan

huisblad uitkomt. Er was sprake van een redelijk felle concurrentiestrijd die 

de DGP met haar uitgaven niet kon winnen. De Hoogeveensche Courant zit 

van oudsher redelijk sterk bij de middenstand, en dan werken zelfs 

prijsmechanismen of meer redactionele inhoud in het huis-aan-huisblad 

stoppen niet meer, aldus de respondent. De DGP vond dat daar verandering 

in moest komen en in augustus 1991 is het Hoogeveens Dagblad omgevormd 

naar een editie van de Drentse Courant. Daarmee wordt de hele Zuidwest

hoek van Drente, dus niet alleen Hoogeveen, bediend. De verwachting is dat 

dat een gunstig effect heeft op het aantal abonnementen en het aantal 

adverteerders. Tot dusver heeft het geleid tot een stijging met zo'n lOOO 

abonnees. 

Ondertussen is de DGP met het 'I\Teekjournaal iets actiever in die markt 

naar de lokale middenstander bezig en er is spral<e van een lichte stijging in 

advertentie-aanbod. De respondent benadrukt dat voor de lokale 

adverteerders het huis-aan-huisblad het marktmiddel is, waarbij door 

advertentiecombinaties en samenwerking in het vVegener concern ook de 

landelijke adverteerder zijn weg weet te vinden naar de gemeenten toe. Het 

is van belang dat het redactionele gedeelte van het huis-aan-huisblad de 

inhoud van het dagblad niet in de wielen rijdt. Het huis-aan-huisblad wordt 

daarom gevuld met de ldeine berichtgeving, er worden geen primeurs 

gebracht en er wordt meer aandacht besteed aan het agendagebeuren. 

Toekomst prinlmedia 

De reeds ingezette fusiegolf heeft nog geen einde gevonden, aldus de 

respondent. Binnen Wegener zal meer naar samenwerking tussen de 

werkmaatschappijen gestreefd gaan worden, maar Wegener kijkt ook nog 

verder. De FGDP is een gewilde fusiepartner. De respondent denkt dat een 

dergelijke fusie een reële optie is voor het jaar 2000. Nederland zal 

uiteindelijk voor de regionale uitgaven verdeeld zijn in drie of vier stukken, 

zo voorspelt de respondent: VNU in Zuid-Nederland, de HDC in Noord

Holland, de NDU in Zuid-Holland en dan wellicht de FGDP nog apart in het 

noorden en Wegener in het midden en oosten van Nederland. Het grootste 

vraagteken is De Gooi- en Eernlander. 
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Voor de DGP is er nog van alles te doen binnen het huidige 

verspreidingsgebied. Een verspreidingsgebied dat aardig opgesloten is en 

geografisch gezien enigszins los staat van de andere Wegener-gebieden. Aan 

de zuid-kant zit Boom Pers, een buffer waar niemand plezier aan beleeft. 

Een overname zal in de ogen van de respondent heel moeilijk zijn, maar 

voor de ontwikkeling van dat gebied voor de regionale dagbladen blijft er iets 

liggen, want de landelijke dagbladen zitten daar goed. Dat is niet goed, 

volgens de respondent. In haar eigen verzorgingsgebied is DGP uiteindelijk 

uitgekomen op één provinciale uitgave voor Drenthe en men wil naar één 

uitgave voor heel Groningen, wat een winmarkt is voor de DGP. In de meeste 

provincies zal volgens de respondent naar één krant toe worden gewerkt. 

De respondent verwacht niet dat er door die samenballing op 

provinciaal niveau ruimte ontstaat voor kleinschalige initiatieven, zeker niet 

wanneer het editie stelsel verder wordt uitgewerkt waardoor de lokale markt 

goed bediend blijft. Voor de rest moeten de lokale markten met de huis-aan

huisbladen afgeschermd worden. Daarom moeten de dagbladuitgevers niet de 

fout maken om de huis-aan-huisbladen samen te klonteren tot grotere edities. 

De respondent zou dat zeer onverstandig vinden. 

Bezorging lukt in het Noorden nog goed, hoewel het ook daar al 

lastiger wordt. De problemen zoals ze die in de grote steden kennen, komen 

langzaam wel naar de provincies toe. De respondent heeft al met het 

Nieuwsblad van het Noorden gesproken over gezamenlijke bezorging. DGP 

geeft alleen avondbladen uit, waarvoor de bezorging minder problematisch is 

dan voor de ochtendbladen.35 Maar, zo benadrukt de respondent, het gaat 

slechter met de oplagen van de avondbladen. Er zijn nauwelijks economische 

redenen om in de avond te blijven verschijnen. Volgens de respondent zullen 

op termijn daarom de avondbladen, evenals in het buitenland, ook in 

Nederland verdwijnen. 

Recente ontwikkelingen elektronische media 

De onderhandelingen met lokale omroepen verlopen nogal stroef. In 

Hoogeveen heeft de DGP naast de omroep nog te maken met twee andere 

uitgevers: het Nieuwsblad van het Noorden en de fa. Pet. De DGP heeft het 

voortouw genomen toen bleek dat DGP en Nieuwsblad van het Noorden op 

één lijn zaten en Pet nauwelijks iets van de regeling af wist, aldus de 

respondent. De contacten met de omroep hebben nog niet geleid tot een 

35. Op 29 augustus 1992 heeft het concern vVegener NV de \,yinschoter Courant omgezet in het Groninger 

Dagblad. Met deze nieuwe naam en een verbeterde uitgave wil Wegener de markt in de gehele provincie 

Groningen veroveren, inclusief de stad Groningen, van oudsher het domein van het Nieuwsblad van het 

Noorden. In tegenstelling tot het Nieuwsblad van het Noorden en de vroegere \'Vinschoter Courant ver

schijnt het Groninger Dagblad als ochtendblad. 
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overeenkomst, omdat nog niet duidelijk is wat er allemaal nog staat te 

gebeuren. Men wacht vooralsnog de gebeurtenissen omtrent de zaak 

Someren c.s. af Bovendien wacht DGP ook nog op een standpunt van de 

centrale directie van Wegener. 

Voor alle omroepen waar DGP mee in onderhandeling is, neemt zij 

hetzelfde standpunt in. Globaal gaat ze uit van een frfty-frfty verdeling van de 

netto-winst. Vaak zijn de lokale omroepen te klein om daarbij iets te regelen. 

In het geval van Hoogeveen, moeten drie uitgevers een uitkering van 50% 

verdelen. Daar blijft niets van over. De DGP schat de maximale inkomsten uit 

reclame voor de omroep in Hoogeveen op bruto 1 70.000,00. In het scenario 

van de DGP blijft daar voor de DGP en het Nieuwsblad van het Noorden 

ongeveer 1 7-000,00 voor ieder over. Soms neigt de respondent er naar om 

tegen de lokale te zeggen dat ze het zelf maar uit moeten zoeken. Een VOF 

oprichten met een lokale omroep, zoals bij de regionale omroepen is 

gebeurd, loont de moeite niet, in de ogen van de respondent. 

Veel lokale omroepen verkijken zich op de mogelijkheden van reclame. 

De prijs die voor een commercial kan worden gevraagd is gekoppeld aan de 

luisterdichtheid. Volgens inschatting van de respondent zitten de lokale 

omroepen in Drenthe op een luisterbereik van 9/ ro%. Hij rekent voor: er 

kan 15120 cent per seconde per rooo luisteraars worden gevraagd. Als in de 

onderhandelingen met de lokale omroepen deze getallen op tafel komen, 

schrikken de omroepen zich dood. Op een dergelijke vvijze komt de lokale 

omroep nooit op een aanvaardbare prijs voor een commercial. Op basis van 

de berekeningen door DGP kan een gemiddelde lokale omroep maximaal 

112,00 vragen voor een commercial van 20 seconden op de radio. Lokale 

omroep bekostigen uit reclame-opbrengsten is niet haalbaar. Een factuur 

opstellen en opsturen kost al 112,00, zo verduidelijkt de respondent. maar het 

is moeilijk de vertegenwoordigers van de lokale omroepen daarvan te 

doordringen. 

Een ander probleem bij de invoering van reclame bij lokale omroepen 

is het verschijnsel dat zodra in een vrijwilligersorganisatie met veel 

gemotiveerde mensen geld omgaat, er al heel snel aan het geld getrokken zal 

worden door allerlei mensen. ''\Tanneer het tot overeenkomsten met lokale 

omroepen mocht komen zal wat DGP betreft zeker een eis in het contract 

moeten worden opgenomen, waarin duidelijk wordt gesteld dat het verdiende 

geld geïnvesteerd moet worden in de verbetering van de programma's en de 

organisatie en niet besteed mag worden aan hogere onkostenvergoedingen 

e.d .. 

De invoering van reclame bij regionale omroepen is ook niet geheel 

zonder slag of stoot verlopen, maar daar zijn de partijen naar ieders 

tevredenheid uitgekomen. Reclame op de regionale omroep heeft volgens de 

respondent ook kans van slagen. Het verzorgingsgebied is groot genoeg en de 
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luistercijfers van regionale omroepen zijn hoog. De eerste paar maanden zijn 

de onderhandelingen wat stroef verlopen, maar de respondent is tevreden 

over het resultaat in Groningen en Drente. De respondent verwacht dat er in 

Drenthe op jaarbasis tussen de I en 1,5 miljoen omzet is te halen. 

Toekomst elektronische media 

Tot dusver is er te veel sprake geweest van een onsamenhangend beleid ten 

aanzien van de kleinschalige omroepen. Volgens de respondent weet de 

minister van wvc niet wat ze wil en roept ze van alles, wat later weer 

ingetrokken wordt. Dat is wel fnuikend voor de medewerkers van de lokale 

en regionale omroepen en andere mensen die erbij betrokken zijn. Het beleid 

van Brinkman was weliswaar lastig, maar ook consistent. De laatste twee jaar 

daarentegen is het beleid erg rommelig. Om te zeggen dat er t.a.v. de 

omroepen de afgelopen tijd überhaupt geen beleid is gevoerd, gaat de 

respondent iets te ver. Het is in de ogen van de respondent ook niet zo dat 

de uitgevers eigenlijk het beleid kunnen maken. Uitgevers zijn eigenlijk door 

de constructie die nu gekozen is, veroordeeld tot een defensieve houding. Dat 

is volgens de respondent te betreuren, omdat op het moment dat de uitgevers 

uit hun traditionele schulp (het krantebedrij~ zijn gekropen, ze zich daar ook 

weer in moeten terugtrekken. 

Het beleid is enigszins tweeslachtig volgens de respondent. Hij had 

liever gezien dat er gekozen was voor óf een publieke óf een commerciële 

zender op provinciaal niveau, met aan aanvullende lokale invulling. 

Het gevoerde mediabeleid is ook mede een oorzaak geweest voor de 

moeilijkheden bij de exploitatie van kabelkranten. Door de strikte regels 

omtrent de toepassingen op de kabelkrant is het heel moeilijk het medium 

aantrekkelijk te maken voor consument en adverteerders. De DGP heeft 

evenals Boom Pers onlangs een kabelkrant (in Veendam) van het Nieuwsblad 

van het Noorden overgenomen. VVegener zal ook in de toekomst een 

kabelkrant-vriendelijk beleid blijven voeren, zo verwacht de respondent. 

JvIomenteel worden daar risico's mee genomen, omdat de kabelkranten stuk 

voor stuk verlies lijden. Maar Wegener verwacht door de koppeling van 

kabelnetten en de uitbreiding van de mogelijkheden van kabeltekst in de 

nabije toekomst een exploitabel medium te kunnen brengen. Daartoe zijn alle 

kabelkranten die bij de werkmaatschappijen van Wegener zaten, in één 

werkmaatschappij ondergebracht. Zoals het nu georganiseerd is, zijn vanaf I 

januari 1992 alle kabelkranten in commerciële zin ondergebracht in een 

aparte werkmaatschappij. Alleen blijven de redacties van de kabelkranten 

onder verantwoording van de werkmaatschappij, en dus van de 

hoofdredacteur vallen. De redactionele medewerkers staan dan ook op de 

loonlijst van de DGP en vallen dus onder de hoofdredactie. Door de 

kabelkranten van Wegener worden zo'n 600.000 huishoudens bereikt en 
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daarmee kan naar de adverteerder gestapt worden. Een bijkomend voordeel 

van de bundeling van kabelkranten is dat de kosten die gemaakt moeten 

worden voor het opstarten van een kabelkrant, nog verder dalen. 

Aanvankelijk kostte het opstarten van een nieuwe kabelkrant ongeveer 

1 120.000,00 tot 1150.000,00, nu liggen die kosten rond de 1 50.000,00. 

Daarmee wordt het risico verder verminderd. 

De kabelkranten hebben in de onderhandelingen met de omroepen in 

Assen en Emmen een rol gespeeld. Er is een moment geweest dat men bij 

DGP heeft overwogen de kabelkranten over te hevelen naar de lokale 

omroepen. Er zijn wat proef uitzendingen gedaan voor lokale tv, waarbij het 

kabelkrantkanaal door DGP beschikbaar is gesteld. Er zijn voor de toekomst 

meer verbindingen tussen de lokale omroep en de kabelkrant te maken. 

Uiteindelijk is na veel afwegingen op centraal niveau bij Wegener besloten de 

kabelkranten met het oog op de toekomst bijeen te houden. 

Epiloog 

In Hoogeveen is de lokale omroep sinds anderhalf jaar weer nieuw leven 

ingeblazen. Met beperkte financiële middelen verzorgt de omroep dagelijks 

radio-uitzendingen. Uiteindelijk wil de omroep komen tot een 24-uurs 

programmering. Reclame kan daarbij helpen, maar ook sponsoring ziet de 

omroep als een goede en makkelijke bron van inkomsten, zeker nu de 

onderhandelingen met de aangewezen uitgevers, de fa. Pet, DGP en 

Nieuwsblad van het Noorden, vooralsnog tot niets geleid hebben. De DGP, 

die tevens voor het Nieuwsblad van het Noorden onderhandelt, heeft moeite 

met de reclame bij lokale omroepen. De opbrengsten wegen volgens DGP niet 

op tegen de moeite en investeringen die ermee gepaard gaan. Alle partijen 

zijn in afwachting van de ontwikkelingen in de zaak Someren c.s. en bij de 

arbitragezaken van het Commissariaat voor de Media. 

5.9. De mediasituatie in Nijmegen 
afgesloten op: I november 1992 

De huidige stand van zaken 

JHediastructllur 

De mediasituatie in Nijmegen wordt gekenmerkt door een sterke positie van 

Uitgeversmaatschappij De Gelderlander. Deze uitgeverij brengt in Nijmegen 

een dagblad op de markt, De Gelderlander (oplage 32.382; dekking 49%); 

brengt twee huis-aan-huisbladen uit, De Brug en de Zondagkrant; en 

exploiteerde tot februari 1992 een kabelkrant.36 De enige concurrentie, voor 

zover daar sprake van is, komt van de Nijmeegse Stadskrant, welke gratis te 
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verkrijgen is, maar niet huis-aan-huis wordt bezorgd, de lokale omroep, 

Stichting Omroep Nijmegen (SON), die via kabel en ether radio-uitzendingen 

verzorgt en het Nijmeegs Dagblad (Wegener), met een dekking van 1%. Ook 

is er in Nijmegen nog een voormalige krakerszender onder de naam Radio 

Rataplan actief, die weliswaar illegaal, maar met enig gedogen van de 

plaatselijke overheid en plaatselijke politie dagelijks uitzendingen verzorgt. 

Onderhandelingen 

De onderhandelingen tussen de lokale omroep en de uitgever (De 

Gelderlander) over de invoering van reclame op Omroep Nijmegen hebben 

redelijk snel geleid tot een overeenkomst. De partijen zijn een bepaald 

uitkeringsmodel overeengekomen37 en de SON heeft de kabelkrant van De 

Gelderlander overgenomen. De samenwerking wordt, naar oordeel van de 

betrokken partijen, volledig door deze organisaties gedragen. 

Stichting Omroep Nijmegen 

Ontwikkeling ell financiêil 

Vanaf haar oprichting heeft Omroep Nijmegcn, volgens de respondent, met 

een tweetal problemen te kampen gehad. Enerzijds was Omroep Nijmegen 

opgezadeld met een studenten-, Radio Rataplan- en piraten-erfenis, met als 

gevolg dat verschillende belangen bij medewerkers met elkaar botsten en dat 

men uit het oog dreigde te verliezen dat het de bedoeling was lokale omroep 

te bedrijvcn, in plaats van louter doelgroepgerichte radio. Het tweede 

probleem is het chronische gebrek aan financiële middelen. De inkomsten, 

tot voor kort voornamelijk subsidies en leningen van de gerneenle Nijmegen, 

zijn vanaf het begin niet toereikend geweest om aan de ambities van de SON 

vorm te gevcn. 

Het eerste problecrn is inmiddels onder controle. Er heeft een 

inkrimping van het aantal medewerkers plaatsgevonden, waarbij duidelijk 

geselecteerd is. Diegenen die daadwerkelijk lokale omroep wilden maken zijn 

overwegend geblevcn; momenteel zijn dat zo'n 150 vrijwilligers. De 

programmering is gericht op een dwarsdoorsncde van de Nijmeegse 

bevolking tussen de 25 en 45 jaar. Dat betekent bijvoorbeeld dat men binnen 

de programmering zowel aandacht probeert te besteden zaken die (ex-) 

studenten betreffen, als onderwerpen die de geboren Nijmegenaar meer 

aanspreken. De SON zendt dagelijks van 7.00 tot 22.00 uur uit op de radio 

(kabel en ether) en brengt via het kanaal waarop ook een kabelkrant wordt 

36. Inmiddels is de kabelkrant 'ondergebracht I b~j de lokale omroep. 

37. Zie ook hieronder en bijlage 6. 
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verzorgd een uur televisie per dag.38 Op korte termijn wil men de televisie

uitzendingen uitbreiden; het benodigde geld hoopt men met reclame te 

kunnen binnenhalen. 

Het tweede probleem, een chronisch tekort aan financiële middelen 

komt voort uit enerzijds de discrepantie tussen ambities en binnenkomende 

middelen, anderzijds hangt dit samen met een gebrek aan structurele 

financiering (door de gemeentelijke overheid). Het gebrek aan inkomsten 

heeft de ontwikkeling van Omroep Nijmegen een tijd lang opgehouden. Met 

de komst van de reclame hoopt de respondent dat er een zekere mate van 

structurele financiering zal vrijkomen. Deze extra inkomsten wil men, naast 

de uitbreiding van het aantal uren televisie per dag, gaan besteden aan de 

verdere professionalisering van de omroeporganisatie, die nu voornamelijk op 

vrijwilligers draait. Alleen het huidige management-team, bestaande uit een 

algemeen directeur, een directeur televisie en een directeur-radio hebben 

voor 20 uur in de week een betaalde functie. Het is de bedoeling dat ook 

andere kernfuncties, zoals hoofdredacteur(en), op den duur betaalde banen 

zullen zijn, aldus de respondent. 

De invoering van reclame is bij Omroep Nijmegen inmiddels een feit. 

Na een overeenkomst met De Gelderlander gesloten te hebben, heeft men op 

23 januari 1992 van het Commissariaat voor de Media toestemming gekregen 

reclame te gaan uitzenden. De onderhandelingen met De Gelderlander zijn 

over het algemeen in een goede sfeer verlopen, maar stonden wel onder druk 

wegens het grote geldgebrek van Omroep Nijmegen. De respondent vraagt 

zich of het resultaat van die onderhandelingen niet anders zou zijn geweest, 

wanneer de SON in die periode niet afstevende op een mogelijk faillissement. 

De verwachtingen ten aanzien de opbrengsten uit reclame zijn bij 

Omroep Nijmegen heel reëel. Volgens de respondent verwacht men niet te 

veel, niet te weinig. De omroep verwacht veel hinder te ondervinden van de 

lokale omroepen in de naburige gemeenten, die geen overeenkomst hebben 

hoeven sluiten met een uitgever. Niet alleen is daarbij de werving van 

adverteerders in het geding, maar ook het karakter van deze omroepen. In 

enkele buurgemeenten zijn voormalige piratenzenders als lokale omroep 

actief, die als enig doel hebben de winst zo groot mogelijk te maken. Een 

lokale omroep die gestalte probeert te geven aan het publiek en lokale 

karakter van de omroep wordt op een dergelijke wijze oneerlijke concurrentie 

aangedaan. 

Zeker is dat een forse financiering uit andere bronnen noodzaak blijft. 

De SON is in gesprek met de gemeente en de plaatselijke kabel-exploitant. De 

38. Inmiddels zijn als gevolg van financiële problemen de televisie-uitzendingen opgeschort en wordt via het 

televisiekanaal alleen nog de kabelkrant verzorgd. 
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gemeente subsidieert Omroep Nijmegen. Inhoudelijk is de gemeente 

Nijmegen heel omroep-minded, aldus de respondent. Financieel is men 

echter zeer terughoudend. Dit wordt naar zijn inschatting mede veroorzaakt 

door de belabberde financiële positie waarin de gemeente verkeert; een 

gemeente op de rand van artikel 12. De indruk is ontstaan dat het college 

van B. en W. wil meegaan in het idee van Omroep Nijmegen, te komen tot 

een heffing van lokale omroepgelden. In gesprekken met de gemeente is naar 

voren gebracht dat de onverwacht grote winst van de kabelexploitant, omdat 

er meer (duurdere) B-pakketten (meer zenders) zijn afgegeven dan bij de 

aanleg van het kabelnet is begroot, gedeeltelijk aan te wenden is voor een 

financiële injectie voor de lokale omroep. Op die manier kan een extra 

lastenverzwaring die een lokale kabelheffing teweeg brengt worden 

voorkomen. De kabelexploitant, staat echter in principe afwijzend tegen een 

dergelijk voorstel. 

Toekomst 

De huidige regeling over de invoering van reclame bij de lokale en regionale 

omroepen is een 'uitgevers-regeling', aldus de respondent van Omroep 

Nijmegen. Op korte termijn worden door de SON naar aanleiding van de 

zaak Amersfoort wellicht stappen ondernomen om de huidige regeling 

ongedaan te maken. Hierover heeft Omroep Nijmegen voortdurend contact 

met de OLON. 1-1-1994 is voor wat betreft de SON de absolute einddatum, en 

geen evaluatie datum. De respondent hoopt op een voor de uitgevers positieve 

uitspraak in de zaak Someren c.s., al is het alleen maar om de ongelijkheid 

tussen Omroep Nijmegen de naburige omroepen weg te werken. 

De respondent meent dat de huidige regeling voorbijgaat aan wat 

werkelijk een lokale uitgever is. De regeling zou ook moeten gelden voor 

huis-aan-huisbladen die lokaal gesitueerd zijn. De Gelderlander is volgens 

Omroep Nijmegen geen lokale uitgever. De gemeente ondersteunt de omroep 

daarin. Tot midden 1991 heeft uitgever Janssen Pers uit Gennep met 

Nijmegen Stad een kwalitatief goed produkt (huis-aan-huisblad) op de 

Nijmeegse markt gezet. Volgens de respondent was deze uitgave te zien als 

een lokaal nieuwsblad, waarmee samen te werken zou zijn geweest. Helaas is 

de regeling niet van toepassing op huis-aan-huisbladen, bovendien heeft 

Janssen Pers vanwege de financiering een einde moeten maken aan deze 

uitgave. 

De huidige reclame re geling is op regionale omroep toegesneden en 

houdt geen rekening met lokale omstandigheden, vindt de respondent. Dat 

blijkt wel uit het feit dat sommige lokale omroepen geen overeenkomst 

hoeven te hebben en andere wel. Doordat de omliggende lokale omroepen 

op Nijmegen gericht uitzenden, kan omroep Nijmegen minimaal 2 tot 3 

mensen niet aanstellen wegens derving van reclame-inkomsten. Omroep 
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Nijmegen is blij met de kabelkrant die van De Gelderlander overgenomen is. 

De kabelkrant zorgt voor redelijk stabiele reclame-inkomsten. Omroep 

Nijmegen had graag een lokaal informatiekanaal gezien, samen met 

wijknieuws-TV (WNTV) die ook op de kabel actief is, maar WNTV zag ervan af. 

samen met WNTV zou aan een integraal informatiekanaal kunnen worden 

gewerkt, waarbij de lokale televisie ook een belangrijkere positie zou kunnen 

krijgen. 

Drie (tot vier, wanneer de satellieten·in de beschouwing worden 

meegenomen) omroeplagen vindt de respondent te veel voor Nederland. Er is 

eenvoudigweg geen geld voor en waarschijnlijk ook niet overal een publiek. 

Voor de regio Nijmegen/Arnhem ziet men bij Omroep Nijmegen iets in een 

sub-regionale/ boven-lokale omroep. Daar gaat de SON voor de toekomst ook 

op inzetten, in samenwerking met de lokale omroep in Arnhem. Of dat het 

daarbij gaat om een verdere editionering van de regionale omroep of om het 

samengaan van lokale omroepen, doet niet veel ter zake. Dat laatste zou 

evenwel goed aansluiten bij het publiek, aldus de respondent. 

In een dergelijke situatie staat Omroep Nijmegen een duale financiering 

voor. Lokale omroep moet dan wel publiek blijven. Een centraal geïnde 

omroepbijdrage voor de lokale of boven-lokale omroep, gecombineerd met 

reclame-inkomsten, vormen een garantie dat de lokale omroep in Nederland 

niet verloren gaat aan commerciële initiatieven. De taak van lokale of boven

lokale omroep is lokaal nieuws en lokale informatie te brengen. De politieke 

haalbaarheid van een dergelijke constructie is niet zo groot, schat de 

respondent. En tot dusver is ook weinig van een constructieve houding ten 

aanzien van publieke lokale omroep te merken op het ministerie van wvc, 

maar, zo benadrukt de respondent, hoop doet leven. 

Gelderlander Weekbladpers 

Persmedia: recente ontwikkelingen en toekomstverwachtingen 

De Gelderlander, onderdeel van het VNU-concern, brengt in Nijmegen een 

regionaal dagblad (De Gelderlander) en een tweetal huis-aan-huisbladen op 

de markt. De huis-aan-huisbladen zijn in een aparte divisie van 

Uitgeversmaatschappij De Gelderlander ondergebracht, n1. de Gelderlander 

Weekbladpers. De respondent benadrukt dat de huis-aan-huisuitgaven, het 

regionale dagblad niet commercieel in de wielen mogen rijden, maar bij De 

Gelderlander hecht men er aan de activiteiten toch zoveel mogelijk 

gescheiden te houden. De acquisiteurs werken dan ook alleen Of voor de 

huis-aan-huisuitgaven, Of voor het dagblad (àf voor de kabelkrant, in het 

verleden). De respondent vindt het in belang van het betreffende mediumtype 

en in het belang van de plaatselijke adverteerders dat ieder mediumtype de 

kans krijgt zich zo volledig mogelijk zelfstandig te ontwikkelen. Voorwaarde 
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daarvoor is wel dat de plaats of de regio die het betreft groot genoeg is en 

voldoende economisch draagvlak heeft. In kleinere plaatsen en bij kleinere 

uitgeverijen is het noodzakelijk de verschillende media-activiteiten te 

incorporeren. Een probleem daarbij is dat er bewust of onbewust bij directie 

of vertegenwoordiger een voorkeur bestaat voor een bepaald mediumtype. 

Dit zal leiden tot een sterkere resp. zwakkere positie van de betreffende 

media. Het is een euvel waar sommige kabelkranten mee te maken hebben 

gehad. Het kan bevorderlijk zijn voor het algehele bedrijfsresultaat, wanneer 

de verschillende media die binnen het bedrijf opereren, onderling op 

redactioneel niveau een concurrentie aangaan. 

De situatie ten aanzien van de persmedia is in Nijmegen redelijk stabiel. 

Hierin zal in de nabije toekomst weinig verandering komen. De advertentie

inkomsten zullen wellicht enigszins teruglopen. Hier voert de respondent een 

tweetal reden voor aan. 

Aan de ene kant worden de reclamebestedingen anders verdeeld. De 

audiovisuele media trekken momenteel meer en meer reclamegeld aan, ten 

koste van met name het (regionale) dagblad. De komst van reclame op de 

lokale omroep zal met name bÜ de huis-aan-huisbladen tot een verminderd 

aanbod aan advertenties leiden. Daarnaast staan de huis-aan-huisbladen 

onder druk door de milieudiscussie over de wenselijkheid van ongericht 

reclamedrukwerk. Het is zaak dat het huis-aan-huisblad zich daarom 

presenteert als een lokaal nieuwsblad, met een degelijke redactionele inhoudt. 

Steeds meer huis-aan-huisbladen gaan ondertussen die weg op, aldus de 

respondent, wat ook blijkt uit de toetreding van huis-aan-huisbladen tot de 

NNP. De huis-aan-huisbladen sector is de laatste jaren enorm in kwaliteit 

toegenomen. In de wat verder gelegen toekomst is het zelfs mogelijk, hoewel 

voornamelijk hypothetisch, dat de betere huis-aan-huisbladen omgezet 

kunnen worden in nieuwsbladen op abonnementsbasis, maar dat vergt nog 

wel enige gewenning bij uitgevers en consument. 

De bezorging van de gedrukte media is meer en meer een probleem. 

Dit probleem is de regio en bij de regionale dagbladen weliswaar minder dan 

in de randstad en bij de landelijke dagbladen, maar het is zaak actiever 

bezorgers te gaan werven. Naar inschatting van de respondent is het 

teruglopende aantal jongeren (potentiële bezorgers) niet het grootste 

probleem. De meeste jongeren beschiklcen op een redelijk jonge leeftijd al 

over enig geld en daarmee wordt de behoefte om geld bij te verdienen steeds 

minder. Bovendien moeten de uitgevers concurreren met werkgevers die 

meer te besteden hebben aan arbeid door jongeren. 

Elektronische media: recente ontwikkelingen en toekomstvelwachtingen 

Uitgeversmaatschappij De Gelderlander heeft, volgens de respondent, een 

dominante positie in de Nijmeegse mediastructuur. Het is echter onjuist te 
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spreken van een monopolie-positie. Er wordt gewezen op de aanwezigheid 

van verschillende andere media, waarvan voorheen de piraten en nu de 

lokale omroepen uit Nijmegen en de omgeving van Nijmegen de meest te 

duchten concurrenten warenlzijn. Dit gaat niet alleen op voor de 

informatievoorziening, maar zeker ook voor de advertentie-acquisitie. In het 

verleden waren het met name de drie grote etherpiraten met commerciële 

aspiraties, opererend onder de namen Keizerstad, Kontakt en Delta, die voor 

een verlies aan advertentie-inkomsten zorgden. De respondent schat dat de 

helft van de inkomsten van deze drie piraten, in totaal ruwweg zo'n 2 

miljoen gulden, afkomstig was van de gedrukte media, met name de huis

aan-huisbladen in Nijmegen. Daarbij dient wel opgemerkt te worden dat dit 

bedrag nu niet direct naar de lokale en regionale omroep gaat. Een gedeelte 

van het door de piraten gegenereerd geld is volgens de respondent zwart en 

zal nooit besteed worden aan reclame bij een legale omroeporganisatie. 

Inmiddels zijn deze piraten van het toneel verdwenen en heeft De 

Gelderlander enkel nog te maken met de legale omroeporganisaties in de 

gemeente Nijmegen en haar randgemeenten. 

De lokale omroep is vanaf het begin onder de aandacht geweest van De 

Gelderlander. In eerste instantie heeft de uitgever de ontwikkeling van de 

lokale en regionale omroep gevolgd vanuit een zorg voor de pluriformiteit 

van de informatievoorziening (in Nijmegen) en daar is sinds de discussie over 

en de uiteindelijke invoering van de regeling met betrekking tot reclame op 

de lokale en regionale omroep het mogelijke verlies aan advertentie

inkomsten bijgekomen. 

Stichting Omroep Nijmegen is in een vroeg stadium met de 

Gelderlander in gesprek geraakt. De gesprekken tussen beide organisaties 

verliepen nogal stroef. De beide culturen lagen dan ook ver uiteen. Een 

belangrijke factor is geweest, dat op het moment dat De Gelderlander en de 

SON de gesprekken aangingen, er bij de lokale omroep nogal wat mensen van 

de voormalige krakerszender Radio Rataplan zaten, aldus de respondent die 

zich overigens goed kan indenken dat een lokale omroep zonder inmenging 

van een uitgever omroep wil bedrijven. De SON heeft zich wel, evenals De 

Gelderlander te schikken naar de huidige wettelijke regeling en het koste 

enige tijd dat de lokale omroep dat door had. Na enige tijd, overigens nog 

voor het definitieve gemeentelijke advies, zijn de organisaties de 

onderhandelingen opnieuw aangegaan. De organisaties moesten wel duidelijk 

aan elkaar wennen. Op het moment dat er sprake was van enige toenadering 

tussen beide organisatie, bleek dat de OLON de SON geïnformeerd had over het 

VNG-advies aan de gemeente. De SON en de gemeente Nijmegen stonden op 

het standpunt dat De Gelderlander geen lokale maar een regionale uitgever 

was. Dit standpunt bleek, ook na het inwinnen van informatie bij het 

Commissariaat voor de .Media, evenwel onhoudbaar. 
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Toen er enige duidelijkheid was over de precieze werking van de door 

de wetgever voorgestelde regeling, zijn de gesprekken tussen De Gelderlander 

en de SON weer opgepakt. De gesprekken verliepen vanaf die tijd in een 

prettige sfeer en hebben redelijk snel tot resultaat geleid, aldus de respondent. 

De Gelderlander is ervan uitgegaan dat wanneer de uitgever in zee zou 

gaan met de lokale omroep, beide organisaties iets aan de samenwerking 

moesten bijdragen. Het is niet de bedoeling van De Gelderlander om 

achterover te gaan leunen en eenmaal per jaar de kassa te laten rinkelen. De 

respondent geeft toe dat De Gelderlander als motief voor samenwerking met 

de lokale omroep heeft, het zo beperkt mogelijk houden van eventuele 

verliezen. De Gelderlander vindt het echter onverstandig om het, met name 

in de grotere gemeenten, hierbij te laten. Lokale omroep heeft wel degelijk 

potentieel en het is zaak dat de uitgevers daarbij een vinger aan de pols 

houden. 

l\!Iomenteel is het niet toegestaan om je als uitgever te bemoeien met 

iets anders dan de reclame en de organisatie die daaraan ten grondslag ligt. 

De respondent van De Gelderlander denkt niet dat het in de nabije toekomst 

tot een vorm van nieuwsuitwisseling met de SON komt. De uitgaven van De 

Gelderlander en de lokale omroep hebben een eigen redactionele 

verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid en dat moet ook in de toekomst zo 

blijven. Mgezien van het eventuele verlies op de advertentiemarkt, ziet de 

respondent wel voordelen in de concurrentie tussen de SON en de uitgaven 

van De Gelderlander. In principe is concurrentie op de informatiemarkt een 

goede zaak; wat dat betreft is het wellicht goed als Nijmegen een sterke 

lokale omroep zou hebben, aldus de respondent. 

De Gelderlander verwacht dat de reclame-opbrengsten bij de lokale 

omroep niet 'schrikbarend' groot zullen zijn. Voor een gedeelte zullen de 

inkomsten van de omroep af gaan van de huis-aan-huisuitgaven en het 

dagblad De Gelderland. De door De Gelderlander geëxploiteerde kabelkrant 

zou echter de meeste concurrentie gaan ondervinden van de reclame op de 

lokale omroep. Daarom is bij de onderhandelingen ter voorbereiding van een 

overeenkomst, de kabelkrant in het gesprek gebracbt, aldus de respondent. 

Kabelkrant is een moeilijk medium voor de dagbladuitgevers, aldus de 

respondent. De Gelderlander is enige jaren geleden met de kabelkrant 

begonnen om de eigen markt af te schermen en om ervaring op te doen voor 

een mogelijk toekomstig avontuur met commerciële lokale televisie. Er was 

voor De Gelderlander geen reden om met de kabelkrant door te gaan. 

Commerciële lokale televisie lijkt op dit moment nog ver weg te liggen. 

Bovendien, een kabelkrant is bijna per definitie geen winstgevend medium, 

zeker niet wanneer er in een gemeente zoals Nijmegen een lokale omroep 

actief is die op (semi-)commerciële manier geëxploiteerd wordt. Daar kwam 

nog bij dat De Gelderlander zich realiseerde dat nagenoeg niemand 
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geïnteresseerd zou in het opstarten van een kabelkrant in Nijmegen, wanneer 

De Gelderlander er mee zou stoppen. De lokale omroep zou er echter haar 

voordeel mee kunnen doen. 

De respondent is van mening dat van de combinatie van lokale televisie 

en kabelkrant een kruisbestuiving uit kan gaan. Immers, het televisiekanaal 

van de lokale omroep wordt met een kabelkrant 24 uur per dag bezet 

gehouden, waardoor wellicht meer kijkers worden getrokken en er 

kanaalbinding gaat optreden. Ook adverteerders zullen dan eerder geneigd 

zijn advertenties te plaatsen. Naar inschatting van de respondent ligt de 

voorkeur van Omroep Nijmegen bij het maken van lokale televisie en 

daarnaast lokale radio. De SON bleek dan ook ontvankelijk voor het idee, de 

kabelkrant van De Gelderlander onder te brengen bij de lokale omroep. 

Zonder een open opstelling van beide partijen zou een dergelijk idee 

waarschijnlijk niet opgepikt zijn. Beide partijen waren het echter vrij snel 

eens, aldus de respondent. De kabelkrant is een duidelijke inbreng van de 

uitgever in het samenwerkingsproject met de lokale omroep geweest. Het 

geeft ook aan dat De Gelderlander de samenwerking met de SON serieus 

neemt, aldus de respondent. 

Hij verwacht dat in de nabije toekomst de lokale omroep zal trachten 

de kabelkrant en haar (dagelijkse) televisie-uitzendingen te combineren. Te 

denken valt aan het meermalen per dag uitzenden van een desk-journaal, 

afgewisseld met achtergrondinformatie op de kabelkrant, dat dan weer 

afgewisseld kan worden met bewegende beelden. Ondanks het verzet 

hiertegen van de wetgever, denkt de respondent dat dit een ontwikkeling is 

die niet tegen te houden is. De huidige technische mogelijkheden en de nu 

opgestelde regeling voor reclame bij de lokale omroep leggen de basis voor 

een dergelijke constructie. Het is in de ogen van de respondent kortzichtig te 

veronderstellen dat lokale televisie en kabelkrant twee totaal verschillende 

media zijn, wanneer ze geëxploiteerd worden door één (lokale omroep-) 

organisatie. Bij de overgang van de kabelkrant naar de lokale omroep, 

ontstaat er een situatie waarin de kabelkrant feitelijk lokale televisie is. 

De respondent heeft de indruk dat in Nijmegen een lokale omroep 

actief is, die volgens de normen die de wetgever heeft opgesteld, een goede 

lokale omroepvoorziening probeert te zijn. De programmering is naar zijn 

oordeel representatief voor de Nijmeegse bevolking en ook heel lokaal 

gericht. Het is natuurlijk zo, dat wanneer de uitzendingen worden uitgebreid, 

er steeds meer muziek zal moeten worden geprogrammeerd, maar ook dat 

voorziet in een behoefte. Zolang de lokale omroep haar functie in de lokale 

informatievoorziening echter blijft vervullen, zal ze de steun van De 

Gelderlander blijven krijgen; in ruil voor die steun is feitelijk de 

overeenkomst gesloten. 
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De Gelderlander en SON zijn overeengekomen dat in een gezamenlijke 

VOF de organisatie van de reclame plaatsvindt. De omroep zal 20% tot max. 

50% van de netto-winst uitkeren aan de uitgever. Bovendien moet een 

bepaald percentage van de opbrengst geïnvesteerd worden in promotionele 

activiteiten, waar weer een deel van moet gaan naar het kopen van 

(advertentie)ruimte in de uitgaven van De Gelderlander. Deze overeenkomst 

garandeert dat er, hoe klein wellicht ook, resultaat zal worden geboekt. De 

regeling die het Commissariaat voor de Media in de zaak Amersfoort heeft 

opgesteld, zal er toe leiden dat de lokale omroep er voor zal zorgen dat er 

geen resultaat zal zijn. Alle kosten worden eerst van de inkomsten 

afgetrokken; deze kosten zijn tot in het schier-oneindige op te voeren. 

De Gelderlander heeft problemen met verschillende lokale omroepen in 

de omgeving van Nijmegen. Deze omroepen worden door een gemeentelijk 

aanwijzingsbeleid aan de hand van het VNG-advies (het halve pagina

criterium) gesteund: De Gelderlander komt niet in aanmerking een 

overeenkomst met deze omroepen te sluiten. Hierbij is echter volgens de 

respondent sprake van een dubbele moraal. Aan de ene kant wordt door de 

betreffende gemeenten gezegd dat De Gelderlander voor die gemeenten geen 

lokale uitgever is, maar ondertussen is er in die gemeente feitelijk geen sprake 

van lokale omroep. Enkele van deze omroepen zijn te beschouwen als 

gelegaliseerde piraten; ze dragen vaak nog de namen van de voormalige 

piraten: Keizerstad, Delta en Kontakt. De medewerkers van deze omroepen 

hebben in de praktijk vaak meer in te brengen dan de besturen. De 

programmering van deze omroepen verraadt de commerciële aspiraties van 

de medewerkers. Er is nauwelijks ruimte voor lokale informatie, 

doelgroepprogrammering e.d .. Er wordt 24 per dag voornamdijk muziek 

geprogrammeerd en men kan, zonder dat daar een uitkering aan een 

uitgever tegenover staat, advertenties uitzenden op een zender met een 

onbehoorlijk groot bereik. 

Niet alleen De Gederlander ondervindt hier schade van, maar zeker 

ook de lokale omroep in Nijmegen. Wanneer het hier een eerlijke 

concurrentie betreft, zou de respondent van De Gelderlander daar geen 

moeite mee hebben. Daar is echter geen sprake van: wat in dit verband voor 

de één geldt, gaat niet op voor de ander. Dat zou niet moeten kunnen in een 

land waar rechtsgelijkheid een hoog goed is, volgens de respondent. De 

wetgever moet iets aan deze situatie doen. 

Het probleem van de huidige regeling is dat deze staat of valt bij de 

controleerbaarheid van de lokale omroep: voldoet de lokale omroep aan de 

eisen die de wetgever hem oplegt? De respondent is hier somber over 

gestemd. Op nationaal niveau blijken de zaken al moeilijk te controleren en 

te beheersen. Op lokaal niveau zijn 300 lokale omroep actief die onmogelijk 

allemaal te controleren zijn. De huidige regeling houdt het midden tussen 
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een commercieel bestel en een publiek bestel, waardoor een oerwoud aan 

lokale omroepen ontstaat. De enige oplossing binnen de huidige situatie lijkt 

syndicalisering van de verschillende lokale omroepen te zijn. Zonder dat de 

overheid daar dan bewust voor gekozen heeft, ontstaat er zo op een boven

lokaal, agglomeratieniveau een omroep die het midden houdt tussen publiek 

en commercieel, maar waarbij het lokale karakter volledig verloren gaat. De 

respondent hoopt dat de overheid hier snel verandering in brengt. 

lVIomenteel wordt de uitgevers verboden commerciële lokale omroep te 

bedrijven, maar feitelijk is de situatie ontstaan dat anderen commerciële 

aanbieders dat wel mogen doen. 

Syndicalisering, noch commerciële (lokale) omroep, is tegen te houden 

Het is echter zaak dat er een overheidsbeleid wordt gevoerd dat het proces 

van syndicalisering en commercialisering begeleidt en stuurt. De respondent 

van De Gelderlander kan zich voorstellen dat er uiteindelijk een situatie 

ontstaat, waarbij de uitgevers een boven-lokale radio-voorziening exploiteren 

en waarbij de lokale omroepen een bepaald aantal uren zendtijd per dag 

krijgen. De Gelderlander staat in deze achter het voorstel van de NDP van 

enige jaren geleden. Lokale commerciële televisie is veel moeilijker en zal 

alleen in de grotere steden kunnen gebeuren. Voor de wat verder weg 

gelegen toekomst voorziet de respondent op regionaal niveau regionale 

televisie, een regionale radiovoorziening, waarsch\jnlijk duaal gefinancierd en 

een boven-lokale omroepvoorziening, die volledig commercieel is, of een in 

het NDP-plan voorgestelde vorm heeft. lVlaar, voordat het zover is moet er 

nog wel wat water door de ''''aal stromen. 

Epiloog 

In de zomer van 1992 is een crisissituatie ontstaan bij Omroep Nijmegen. 

Een gedeelte van het radio-team stapte op en de televisie-afdeling werd 

tijdelijk stilgelegd. Nadat wegens grote financiële tekorten, mede het gevolg 

van tegenvallende reclame-inkomsten, de omroep genoodzaakt bleek te 

stoppen met het verzorgen van de televisie-uitzendingen, heeft de gemeente 

aan de omroep voorgesteld contacten aan te gaan mct Omroep Gelderland 

en/ of de contacten met Uitgeversmaatschappij De Gelderlander te 

intensiveren. Bij een eventueel faillissement van Omroep Nijmegen zou de 

gemeente voor een bedrag van ongeveer I miljoen gulden in dc boot gaan, 

aan uitstaande leningen. De Gelderlander vindt het evenals de gemeente 

Nijmegen van belang dat de huidige lokale omroep voor Nijmegen behouden 

blijft. Om de kans daarop zo groot mogelijk te houden, dient naar inzicht 

van De Gelderlander de omroep zich te beperken tot de kabelkrant en de 

radio. Inmiddels is er nog steeds niet een definitieve oplossing voor de 

financiële en organisatorische problemen bij Omroep Nijmegen. Een aanbod 
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van de naburige lokale omroepen Keizerstad en Delta (voormalige praten), 

om onder bepaalde voorwaarden samen te gaan werken, heeft Omroep 

Nijmegen van de hand gewezen, omdat men bang is in een constellatie met 

deze zenders het eigen lokale karakter en de doelgroepgerichtheid te 

verliezen. vVel is een samenwerkingverband met Radio Unique uit Heumen 

aangegaan. 

S.IO. De mediasituatie in SteenwijK 
afgesloten op: 4 februari 1992 

De huidige stand van zaken 

J11ediastructllllr 

Regionale dagbladen spelen in Steenwijk een marginale rol in het media

aanbod. Het Dagblad van Tijl Krantenuitgeverij BV te Zwolle haalt de 

hoogste oplage: 715 exemplaren wat tot een dekking van 9% leidt. Voorts 

spelen het Friesch Dagblad, het Nieuwsblad van het Noorden en de 

Leeuwarder Courant met resp. 52, 80 en 289 exemplaren een ondergeschikte 

rol in het media-aanbod. De afzet van nieuwsbladen is in Steenwijk 

daarentegen zeer hoog. Het nieuwsblad Aanpakken van Uitgeverij Van 

Nieuwenhoven BV uit Noordwolde mag met 120 exemplaren eveneens een 

marginale rol spelen, De Opregte Steenwijker Courant van Boom Pers 

Couranten Uitgeverij BV uit Meppel is de belangrijkste leverancier van 

(plaatselijke) informatie in Steenwijk. Het nieuwsblad haal een totale oplage 

van 5.581 exemplaren in de gemeente Steenwijk, waardoor een dekking van 

68% wordt bereikt. 

De eerder genoemde Tijl Krantenuitgeverij brengt in Steenwijk een 

huis-aan-huisblad uit onder de titel Steenwijker Expres, terwijl Hadi Press 

Uitgeverij uit Hoogeveen de markt in Steenwijk voorziet van de huis-aan

huisuitgave (zonder redactionele inhoud) Handje Kontan~e 

Steenwijk/Meppel. 

Steenwijk Nieuws tv, de kabelkrant voor Steenwijk, wordt geëxploiteerd 

door Boom Pers Couranten Uitgeverij BV /Boom Pers Electronische media 

BV. In Steenwijk zijn via de kabel ook de geluiden en beelden van de 

Stichting Lokale Omroep Steenwijk (SLOS) te ontvangen. 

Onderhandelingen 

Het liefst zou de SLOS in zee gaan met Boom Pers. Met deze uitgever zijn de 

banden heel nauw. Momenteel vindt de omroep onderdak in een pand van 

Boom Pers en op de televisie is reeds een samenwerking tussen SLOS-tv en de 

kabelkrant van Boom Pers ontstaan. Tijl Krantenuitgeverij BV uit Zwolle 

heeft echter laten weten ook in de onderhandelingen betrokken te willen 



De mediasituatie in 12 gemeenten 

worden. Dit tot ongenoegen van de SLOS en Boom Pers. In een gemeentelijk 

advies is uitgesproken dat Tijl op grond van het dekkingspercentage in 

aanmerking komt. Inmiddels heeft de SLOS de uitgeverijen het voorstel gedaan 

15 van de netto-opbrengst af te dragen. Dit is door beide uitgeverijen 

geweigerd. De SLOS wacht de zaak Someren c.s. af, voordat verder zal 

worden gegaan met onderhandelen. De onderhandelingen zijn opgeschort. 

Stichting Lokale Omroep Steenwijk 

Ontwikkeling en financieil 

De lokale omroep in Steenwijk is gedeeltelijk uit de ROOZ, de Regionale 

Overijsselse Omroep Zieken, voortgekomen. Steenwijk e.o. was een sterk 

piratengebied en er waren dus liefhebbers genoeg die wat bij een legale 

omroep wilden gaan doen. Bovendien waren diverse personen uit de 

plaatselijke politiek en het welzijnswezen actief met het oprichten van een 

lokale omroep. Deze drie partijen zijn op een zeker moment, midden jaren 

tachtig, bij elkaar gekomen en in 1984 werd de Stichting Lokale Omroep 

Steenwijk opgericht. 

De SLOS vond, voortkomend uit de ROOZ, onderdak in een oud militair 

tehuis. Eind 1984 werd dat militair tehuis gesloten, maar de lokale omroep 

mocht dit pand helemaal gebruiken. De eerste maanden zonder meer, want 

de gemeente en eigenaren waren blij dat er mensen in zaten. De omroep 

hoefde daar niets voor te betalen. In 1985 is met uitzenden gestart, zowel met 

kabelradio als met kabeltelevisie. 

De toenmalige gemeentevoorlichter van Steenwijk heeft een belangrijke 

rol gespeeld in de totstandkoming van de lokale omroep. Vanuit zijn vak 

vond hij een lokale omroep een goede aanvulling op het informatiepakket. 

Kort na de oprichting van de SLOS heeft deze zijn werk neergelegd en is 

hoofd elektronische divisie geworden bij Boom Pers, waar hij nu adjunct

directeur is. 

Op een zeker moment heeft Boom Pers het voormalige militaire tehuis 

gekocht en er een video bureau ingezet. In het huidige onderkomen van de 

SLOS zaten zo dus een commercieel bedrijf dat zich met audiovisuele 

presentaties bezighield en een lokale omroep. De omroep had, met subsidie 

van de gemeente, de apparatuur gekocht die door Boom Pers werd gehuurd. 

In ruil daarvoor mocht de SLOS gebruik maken van de bovenverdieping van 

het pand. Er ontstond een goede verstandhouding; alles werd onderhands 

geregeld. 

Politiek gaf dat problemen, want de SLOS kreeg subsidie van de 

gemeente en er waren mensen in de raad die van mening waren dat op een 

dergelijke manier de uitgaven van Boom Pers gesubsidiëerd werden. 

Uiteindelijk is na felle discussie in de gemeenteraad de onvrede gestuit. De 
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SLOS bleef haar startsubsidie van f 50.000,00 in de eerste drie jaar houden; de 

omroep moest eenzelfde bedrag inbrengen d.m.v. sponsoring en donaties e.d .. 

Momenteel verzorgt de SLOS 35 uur zelf geproduceerde radio

uitzendingen, variërend van platenprogramma's tot kerkdiensten, van 

actualiteiten tot culturele uitzending. Het radiokanaal is 24 uur bezet, 

doordat RadiolO als raamprogramma wordt doorgegeven. De reclame van 

RadiolO wordt eruit gescrambled. Televisie is momenteel een incidentele 

activiteit: éénmaal per maand wordt een programma van een uur 

uitgezonden dat drie maal herhaald wordt; gemeenteraadsverkiezingen en 

speciale manifestaties worden ook uitgezonden. Tv en radio zijn 

organisatorisch gescheiden, waarbij de coördinator als verbindingsschakel 

tussen beide tald,en en het bestuur fungeert. Boom zit met zijn kabelkrant op 

hetzelfde kanaal als de SLOS. Op de kabelkrant worden aankondigingen voor 

de tv-uitzendingen van de SLOS geplaatst. SLOS en Boom Pers hebben reeds 

gesproken over mogelijkheden om deze elkaar bevruchtende relatie verder uit 

te bouwen. Boom Pers sponsort de tv-uitzendingen van de SLOS en 

daaromheen zet Boom Pers reclame op de kabelkrant. 

Uit een met steun van Boom Pers in 1990 uitgevoerd kijk- en 

luisteronderzoek blijkt dat de meeste inwoners van Steenwijk de SLOS kennen 

en de uitzendingen weten te waarderen. Een kwart van de bevolking blijkt 

een min of meer vaste kijker en luisteraar te zijn, die de programma's over 

het algemeen zeer weet te waarderen. 

Ondanks de positieve houding van de gemeente ten aanzien van de 

SLOS kan in Steenwijk niet van een echt mediabeleid worden gesproken, maar 

het is ook niet helemaal ad hoc, volgens de respondent. De wethouder die 

nu media in de portefeuille heeft, is een vall de oprichters van de lokale 

omroep. Op persoonlijk vlak is er absoluut sprake van betrokkenheid, maar 

bij de ambtenaren speelt het geen enkele rol. 

De SLOS draait hoofdzakelijk op een subsidie van de gemeente (van 

f 15.000,00 per jaar), maar de gemeente zorgt ook nog op een andere manier 

voor ondersteuning. De omroep draait volledig op vrijwilligers en er is één 

vast kracht in dienst; een banenpoolster, voornamelijk betaald door de 

gemeente en zij doet de administratie. De SLOS moet f 200,00 bijdragen aan 

het loon van deze administrateur. Voorts zendt de SLOS iedere zaterdag een 

gemeentelijk informatieprogramma uit, waarvoor de gemeente betaalt. Ander 

inkomsten komen uit donaties, 1.500 donateurs die per persoon f 10,00 

inleggen, en 'onkostenvergoedingen' voor geproduceerde programma's. Het 

arbeidsbureau Steenwijk betaalt een dergelijke 'onkostenvergoeding' voor het 

uitzenden van een wekelijkse vacaturebank. Ook organiseert de SLOS bingo

wedstrijden over de radio, waarbij de opbrengst ten goede komt aan de 

lokale omroep. Verdere inkomsten komen uit sponsoring. Sponsoring is in de 

ogen van de SLOS een makkelijke manier om aan middelen te komen. De 
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ermee gepaard gaande kosten voor produktie zijn laag, en er hoeft geen 

afdracht aan de uitgever op te volgen. 

Toekomst 

Reclame op de lokale radio en televisie is een mogelijkheid om meer 

financiën binnen te krijgen, aldus de respondent. Het liefst zou de SLOS in zee 

gaan met Boom Pers, maar de ontwikkelingen zijn geremd door de 

bemoeienis van Tijl uit Zwolle. Volgens de respondent is nog volstrekt 

onduidelijk wat er te verwachten valt van de invoering van reclame. De SLOS 

zou op verschillende fronten bereid zijn Boom Pers te laten participeren in 

de omroep, bijvoorbeeld op het gebied van acquisitie, publiciteit en het 

gebeuren op de kabelkrant. De betrekkingen met Boom Pers zijn wel 

enigszins bekoeld, nu Boom Pers het pand waar de SLOS gebruik van maakt 

wil verkopen. De respondent heeft de indruk dat Boom zich sinds de 

invoering van de reclameregeling formeler naar de SLOS heeft opgesteld. 

Een probleem dat mogel~jk gepaard zal gaan met de invoering van 

reclame b~j de SLOS zal, volgens de respondent, de mogelijke onrust binnen 

de lokale omroep zijn. Il\Tanneer er met radio-maken en televisiemaken meer 

geld gemoeid zal zijn, kan het zijn dat vrijwilligers een onkostenvergoeding 

gaan vragen. Het zal moeilijk zijn dit te beteugelen, zeker gezien de (piraten-) 

achtergrond van sommige medewerkers van de SLOS. 

De huidige regeling is allerminst de beste, volgens de respondent, maar 

er valt wel mee te werken. Er' zullen door het Commissariaat alleen nog 

enkele onduidelijkheden weggewerkt moeten worden. VVaI1l1eer er meer 

duidelijkheid bestaat over de interpretatie van de regeling zal de SLOS zeker 

met reclame gaan beginnen. De respondent ziet het ook als een plicht naar 

lokale adverteerders toe. De opbrengsten zullen wellicht minimaal zijn, maar 

door reclame te voeren, doen mcdewerkers en adverteerders ervaringen op 

die anders nict opgedaan zouden kunnen worden. 

Lokalc omroep heeft in Steemvijk duidelijk haar plaats bewezen. Dc 

SLOS vervult, in de ogen van de respondent, een duidelijke functie in de lokale 

gemeenschap. Daarom is lokale omroep zeker niet overbodig in Nederland. 

Samenwerking met de regionale omroep zou in de toekomst wellicht mogelijk 

zijn, wanneer daarbij de onafhankelijkheid van de lokale omroep niet 

verloren gaat. Bovendien, zo benadrukt de respondent, zal de regionale 

omroep in Overijssel zich dan wel minder laatdunkend over lokale omroepen 

moeten uitlaten. 
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Tijl Krantenuitgeverij BV 

Recente ontwikkelingen 

Tien jaar geleden was Tijl een beduidende zelfstandige krantenuitgeverij. Tijl 

kenmerkte zich door technische vooruitstrevendheid, maar niet door 

glanzende winstcijfers, aldus de respondent. Op 26 juni 1988 vond de fusie 

met Wegener plaats, feitelijk een overname, en vanaf die tijd is het weer 

goed gegaan met het bedrijf. Er werd veel meer op de kassa gelet en de 

winstcijfers van de krantenuitgeverij zijn in de periode die volgde 

verviervoudigd. Ook voor de andere onderdelen van de werkmaatschappij is 

de fusie een goede zaak geweest, aldus de respondent. 

Kenmerkend en voor Tijl positief is dat er een aantal zaken binnen het 

concern centraal gebeurt. Zo worden binnen het concern middellange

termijnplanningen gemaakt (MLTP'S), over periodes van 4 jaar, waardoor de 

planning beter verloopt. Ook is er een landelijke verkoop opgestart waar Tijl 

als werkmaatschappij de vruchten van kan plukken. Het werk is nu veel 

doelmatiger dan wanneer je helemaal apart werkt. De andere kant is dat de 

landelijke verkoop een bee~e de jus was voor de exploitatiehoofden. Nu 

werkt men in feite alleen nog maar regionaal. 

Door de fusie is de oude courantiers ge est wat meer naar de achtergrond 

verdrongen ten faveure van de commerciële manager. De krant is volgens de 

respondent veel meer een te 'marketen' produkt geworden en de behoefte 

aan nieuwsverschaffing die er voorheen was is een bee~e naar de 

achtergrond verdwenen. Bij de redactie is ook het besef doorgedrongen dat 

een krant niet alleen van abonnementen kan bestaan. 

Toekomst persmedia 

Op 14 januari 1992 heeft de fusie tussen Wegener/Tijl en de Oostelijke 

Dagbladen Combinatie zijn beslag gekregen. De respondent veronderstelt dat 

de verstandhouding bij Wegener/Tijl zo is dat je voorlopig geen 

ontwikkelingen hoeft te verwachten zoals die zich bij de Brabantpers 

Dagbladen hebben voorgedaan. De activiteiten van redacties zullen wellicht 

gebundeld en beter op elkaar afgestemd worden, maar dit zal niet leiden tot 

het opheffen of samenvoegen van dagbladtitels in de regio Zwolle. 

Samenwerking van de diverse werkmaatschappijen is wel noodzakelijk. 

De investeringen die staan te wachten, zijn gigantisch: zo is er in Zwolle en 

Enschede een nieuwe pers nodig. Op het ogenblik drukt Wegener haar 

uitgaven op een paar plaatsen: Utrecht, Apeldoorn, Zwolle, Winschoten, 

Enschede, Deventer. Denkbaar is dat Wegener het aantal druklocaties 

terugbrengt. Daarmee wordt veel bespaard, maar de samenvoeging kost in 

het begin ook veel. Door verdere samenwerking komt kapitaal in de vorm 

van arbeidskrachten vrij, dat omgezet kan worden in investeringen in andere 
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en nieuwere produktiemiddelen. Een probleem is dat de Wegener-uitgaven 

nagenoeg allemaal in de middag moeten worden gedrukt. Een betere 

verdeling zou ook daar gewenst zijn. De respondent verwacht niet dat 

vVegener een avondblad omzet in een ochtendkrant39, maar met drukwerk 

voor derden, het drukken van de zgn. vulorders en het op elkaar afstemmen 

van de huis-aan-huisbladen is nog veel te verbeteren. 

In de nabije toekomst zal ook geïnvesteerd moeten worden in 

kleurendruk. Ook redactionele investeringen zullen nodig zijn, en zullen 

zeker door de redacties geëist worden. De respondent pleit voor een 

versterking van de regio-redacties van de diverse regionale dagbladen. Dat 

hoeft niet in kwantiteit uit te komen, maar dan zeker wel in kwaliteit: daar 

valt nog wel wat te verbeteren, aldus de respondent van Tijl. 

De respondent is ervan overtuigd dat de laatste fusie tussen 

krantebedrijven nog lang niet heeft plaatsgevonden. In het zuiden is niets te 

halen voor Wegener, dus uitbreiding naar het noorden lijkt een logische stap. 

Als mogelijke fusiepartners noemt de respondent: De Gooi- en Eemlander, 

nieuwsbladuitgeverij Boom Pers en de Fries- Gronings-Drentse Pers, oftewel 

Nieuwsblad van het Noorden en Leeuwarder Courant. 

De respondent deelt niet de toekomstvisie over een situatie waarbij je 

onder de rivieren VNV hebt, ten oosten van Utrecht Wegener NV en ten 

westen een combinatie Sijthoff/NDu/HDc. Hij acht het evenwel mogelijk dat 

er op termijn een fusie gaat plaatsvinden tussen een grote regionale en een 

landelijke uitgever. Het zelfstandig voortbestaan van Sijthoff hangt aan een 

zijden draad volgens de respondent en hij denkt dat de Perscombinatie 'een 

keer iets aangaat' met Wegener NV. 

Om voort te blijven bestaan zullen in het dagbladwezen grote 

investeringen nodig blijven en is samenwerking en fusie geboden. Bovendien 

ligt er een taak voor de regionale dagbladen om die gebieden te veroveren 

waar ze nog niet vertegenwoordigd zijn. In enkele regio's bezetten 

nieuwsbladen een sterke positie. Wellicht dat nieuwsbladbedrijven, nog meer 

dan in het verleden, aantrekkelijke fusiepartners/overname-objecten zullen 

zijn. 

Recente ontwikkelingen elektronische media 

Tijl is van meet af aan betrokken geweest bij de reclamevoering bij de lokale 

omroep in Steenwijk: de gesprekken zijn niet alleen met Boom gevoerd, zo 

weet de respondent zich te herinneren. Boom en Tijl zijn aangewezen door 

de gemeente en de omroep dient wanneer ze wil overgaan tot de invoering 

39. Inmiddels heeft het concern \'Vegener NV op 29 augustus 1992 het avondblad de \'Vinschoter Courant 

omgezet in het Groninger Dagblad dat 's ochtends verschijnt. 
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van reclame met beide uitgevers tot overeenstemming te komen. Er is in 

maart 1991 een verkennend gesprek tussen Tijl en een aantal mensen van de 

omroep in Steenwijk geweest. Toen is er op een gegeven moment een 

uitnodiging van de lokale omroep gekomen aan Boom Pers en een 

vertegenwoordiger van Tijlom te komen praten met het bestuur van de 

lokale omroep. Dat is een wat moeizaam gesprek geweest. Zolang Tijl niet 

weet wat anderen doen, zal ze zich wat afhoudend opstellen. Tijl stelt zich 

vooralsnog op het standpunt dat een 'fifty fifty' -verdeling, het officiële NDP

standpunt, acceptabel is. Over verdere deelname valt dan te praten. Bij Tijl 

is men nog in afwachting van de uitspraak van de Raad van State in de 

Arob-procedure Someren c.s .. Bovendien wacht men bij Tijl op een 

concernstandpunt. lVIen wil alles zo veel mogelijk naar voren schuiven tot dat 

concernstandpunt bekend is, maar daarop is het gezien verschillende 

procedures bij Raad van State en Commissariaat nog even wachten. 

Een bijkomend probleem bij de onderhandelingen met lokale omroepen 

is de mate waarin die omroepen niet georganiseerd zijn. Dat is er ook de 

oorzaak van dat er op centraal niveau geen afspraken zijn gemaakt tussen 

OLON en NDP!NNP. De respondent heeft zelf al meerdere malen meegemaakt 

dat gedurende de onderhandelingen er een bestuurswisseling, met 

overeenkomstige wisselingen in wensen, eisen en ideeën, bij de lokale 

omroepen heeft plaatsgevonden. 

Toekomst elektronische media 

Probleem van de huidige regeling is, zo geeft de respondent aan, dat het de 

uitgevers altijd geld kost, terwijl het niets oplevert. Het reclamegeld wordt 

weggehaald bij de media die de uitgevers al uitgeven. In Zwolle exploiteert 

Tijl een kabelkrant met een jaarlijkse omzet van ongeveer 3,5 ton, waarvan 

2.5 tot 3 ton voortkomt uit omzetverlies van de Zwolse Krant en de huis-aan

huisbladen. Bovendien wordt er op jaarbasis voor eenzelfde bedrag verlies 

gemaakt op de kabelkrant. Eenzelfde situatie gaat zich, volgens de 

respondent, ongetwijfeld voordoen bij de lokale omroep. Er zweeft ook nog 

geld boven de markt. De direct mail en ongerichte verspreiding zullen de 

komende jaren afnemen. ''''ellicht dat andere media, met name het huis-aan

huisblad met een sterke redactionele invulling, daarvan kunnen gaan 

profiteren. 

De respondent vraagt zich af of deze regeling er wel had moeten 

komen. Op verschillende terreinen is er al sprake van samenwerking tussen 

uitgevers en lokale omroepen. Lokale Omroep Zwolle zit in een pand van 

Tijl, waarvoor ze geen huur hoeven te betalen. In Steenwijk is er eenzelfde 

situatie met de SLOS en Boom Pers. Nu is sprake van samenwerking zonder 

dat daar spanningen mee gepaard gaan. 
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De respondent denkt niet dat er iemand op dit moment gelukkig is met 

het huidige beleid: het kan namelijk nog alle kanten op, het heeft geen 

consistentie en er zit geen visie achter. VYarmeer men in Nederland lokale 

omroep echt van de grond wil krijgen, zullen de lokale omroepen in handen 

van de uitgevers gegeven moeten worden, aldus de respondent. '''''anneer de 

uitgevers het doen, dan is de hele reclame-regeling ook beter te controleren: 

dan kunnen geen tarieven gehanteerd worden die hoger liggen dan wat 

officieel mag worden gevraagd, zoals nu bij lokale omroepen gebeurd. 

Kleine lokale omroepen zijn, naar inschatting van de respondent, niet te 

bekostigen uit de opbrengsten uit reclame. De omroepen zijn veel beter af 

met wat schenkingen, sponsoring en kleine subsidies. Zelfs voor een regio als 

Zwolle en omgeving is het moeilijk een lokale omroep op commerciële basis 

te exploiteren. VYil je een dergelijke commerciële exploitatie, dan zal er naar 

grotere verbanden moeten worden gezocht. Lokale elektronische media, 

zowel kabell{rant als lokale omroep, zijn als zelfstandige produkten niet 

commercieel exploitabel. VYellicht dat er wat te verwachten is van een 

combinatie van beide of nieuwe toepassingen van kabeltekst achter de 

kabelkrant, maar ook daar twijfelt de respondent aan. Voor regionale 

omroepen ligt de situatie geheel anders. Deze hebben bewezen een grote 

aantrekkingskracht op het publiek te hebben en zijn door de professionele 

organisatie en huidige wetgeving en opstelling van provinciebesturen 

verzekerd van continuïteit. 

De huidige overeenkomsten met regionale omroepen ervaart de 

respondent als zeer positief. Hierdoor is de betrold,enheid bij elektronische 

media een feit. lVIaar, hij ziet ook zeker wel iets in een rol voor het concern 

vYegener NV in een landelijke omroep. VVegener is al voorbereid op 

vermindering van inkomsten van haar dagbladen en is een inventief concern. 

Hoe de verdere politieke en maatschappelijke ontwild,elingen met betrekking 

tot de lokale, regionale, nationale en internationale elektronische media ook 

verder zullen gaan, het is zaak dat krantebedrijven deze op de voet blijven 

volgen. 

Boom Pers Couranten Uitgeverij BV 

Recente ontwikkelingen 

Zo'n JO jaar geleden werden bij Boom Pers Couranten Uitgeverij BV loutcr 

nieuwsbladen en huis-aan-huisbladen uitgegeven. Huis-aan-huisbladen 

werden aanvankelijk beschouwd als iets wat onwenselijk maar ook noodzaak 

was, omdat met een aantal abonnementsbladen niet meer die dekking werd 

bereil<t die adverteerders verlangden. Het bedrijf is groot geworden met de 

nieuwsbladen, het is nog steeds één van de kurken waar het bedrijf op drijft. 

De door Boom Pers uitgebrachte nieuwsbladen verschijnen I, 2 of 3 maal per 
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week. Enerzijds zijn ze regionaal dagblad aanvullend en anderzijds zijn ze 

regionaal dagblad-vervangend. De Meppeler en Steenwijker zijn nadrukkelijk 

regionaal dagblad vervangende nieuwsbladen. Ieder regionaal dagblad dat in 

de regio Meppel e.o. gelezen wordt is een dagblad te veel, in de optiek van 

de respondent. Voor deze twee nieuwsbladen zijn de uitgaven van Tijl, het 

Nieuwsblad van het Noorden en Friese Pers Courantengroep directe 

concurrenten. 

Daar waar Boom Pers in kleinere lokale samenlevingen nieuwsbladen 

verzorgt, hebben de nieuwsbladen een meer regionaal dagblad-aanvullend 

karakter. Zoals in plaatsen als Stellingwerf, waar de Leeuwarder Courant 

bijna huis-aan-huis gelezen wordt, maar waar in nog meer huizen de 

Stellingwerf wordt gelezen. Het nieuws wat de Leeuwarder Courant laat 

liggen omdat de lokaliteit te klein is, vindt Boom Pers nog groot genoeg om 

er een apart nieuwsblad van te maken. Boom Pers concurreert vaak niet met 

de regionale dagbladen, maar met de huis-aan-huisbladen. 

Tien jaar geleden was er bij Boom Pers de situatie dat de adverteerder 

als het ware het bedrijf en haar uitgaven de wil oplegden, waarbij ook de de 

regionale dagbladbedrijven die de huis-aan-huisbladen als strategische wapens 

gebruikten ter bescherming van het dagbladbelang, een grote rol speelden. 

Zij konden met prijzen stunten, met name in die gebieden waar de 

concurrentie sterk was met andere dagbladen of nieuwsbladen, aldus de 

respondent. Boom Pers heeft het in die tijd moeilijk gehad en is in feite tegen 

de eigen zin in advertentiecontracten aangegaan. Hiermee kregen zelfs de 

redacties van de stevige nieuwsbladen problemen, omdat omwille van de 

adverteerder zelfs goede nieuwsbladen meer en meer huis-aan-huis verspreid 

gingen worden onder het mom van meer verspreiding en promo tic. 

Die strijd is nu grotendeels over. Eigenlijk ziet iedereen wel in, ook de 

dagbladuitgevers, dat het een strij d van verliezers is geweest, aldus de 

respondent. Zelfs de adverteerder ziet dat nu: door de versnippering van 

media en de versnippering van aandacht, kocht hij zich voor een Ideine prijs 

in, maar werd geconfronteerd met een heel gering bereik en een slecht 

produkt. Er was volgens de respondent geen sprake van kwaliteit. Tien jaar 

geleden was het een tijd van prijzen en geen tijd van het produkt en 

kwaliteit. 

Boom Pers is begin jaren tachtig een radicaal ander beleid gaan voeren. 

Er werd gepoogd de advertentiemarkt op lange termijn terug te krijgen door 

op korte termijn de verhoging van de kwaliteit van het produkt na gaat 

streven. Alle aandacht werd weer op de redacties en op abonnementen

werving gericht. Daarnaast heeft men enorm geïnvesteerd in vOlmgeving. 

Het vertrouwen in het produkt keerde terug en een hele actieve werving 

richting de lezers vond plaats. De respondent legt er de nadruk op dat Boom 

Pers daarmee weer een positie heeft herwonnen, die de adverteerders 

duidelijk maakte dat ze niet meer om de nieuwsbladuitgaven heen konden. 
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In die periode heeft Boom Pers zelfs een blad overgenomen: de wel 

bekende 'move' Beilen. Daar zat begin jaren '80 een uitgever met dezelfde 

problemen als Boom Pers. Hij was genoodzaakt van zijn nieuwsblad een 

huis-aan-huisblad te maken, daartoe gedwongen door de DGP en de 

Hoogeveense Krant die allebei Beilen overstroomden met huis-aan

huisuitgaven. De Beiler Courant ging nagenoeg verloren. Er moest een 

acquisiteur bijkomen en er kwam niet één adverteerder terug. De race leek 

gelopen te zijn. De krant werd al bij Boom Pers gedrukt en dit bedrijf heeft 

de boedel overgenomen, er weer een abonnementsblad van gemaakt en 

gepoogd via kwaliteitsverbetering de adverteerder terug te halen. Dat is 

geschied: 1990 was het omslagpunt, verleden jaar heeft het nieuwsblad weer 

winst gemaakt. 

De kurk waarop Boom Pers altijd heeft kunnen drijven is de Meppeler 

Courant geweest. Die ene krant heeft een tijd lang de andere kunnen 

betalen. Het is nog steeds één van de best renderende activiteiten. De 

Opregte Steenwijker Courant is sinds de overname door Boom Pers goed 

renderend gebleken. Stellingwerf is eind jaren '70 overgenomen en blijkt ook 

goed te renderen. De meeste nieuwsbladen renderen nu. 

Toekomst pl7n/media 

Boom Pers werkt aan de verdere uitbouw van de activiteiten. Dat doet zij 

door middel van de elektronische media (zie verderop), maar ook zijn er 

volop mogelijkheden voor de gedrukte media. De firma Pet uit Hoogeveen, 

uitgever van nieuws- en huis-aan-huisbladen, is volgens de respondent één 

van de meest geliefde overname-kandidaten in de regio, voor zowel Wegener 

als de FGDP, maar zeker ook voor Boom Pers. De Hoogeveense Courant sluit 

in de ogen van de respondent naadloos aan op de Boom Pers-titels. Als 

Boom Pers de Hoogeveense Courant zou kunnen overnemen, dan zal ze dat 

zeker niet nalaten. Bovendien is het voor de continuïteit van de Hoogeveense 

Courant belangrijk of de krant overgaat naar Wegen er, de FGDP of Boom 

Pers. Als zij bij Boom Pers komt blijft het een nieuwsblad. Bij Wegener of bij 

de FGDP spelen andere zaken: zij zal voor wat betreft de abonnees 

opgenomen worden in het Nieuwsblad van het Noorden, C.q. de Drentse 

Krant en de huis-aan-huiskrant zal geïntegreerd worden in de huis-aan

huisbladen die door beide bedrijven daar op de markt worden gebracht, zo 

schat de respondent in. Een stuk pluriformiteit zal daardoor verdwijnen. 

Boom Pers ziet op dit moment geen reden om te fuseren; er is geen 

opvolgingsprobleem, er is geschikt management en de resultaten vallen niet 

tegen. Een eventuele reden voor fusie zou kunnen zijn dat er totaal geen 

behoefte aan lokaal nieuws meer is en daarom een deel van het bedrijf, 

namelijk de nieuws- en huis-aan-huisbladen, zou moeten worden verkocht. 

Mar dat stemt niet overeen met de huidige werkelijkheid, integendeel zelfs, 

zo meent de respondent. 



lHedia in stad en streek 

De dagbladuitgevers hebben, in de ogen van de respondent, de 

nieuwsbladen altijd als een stiefkindje bekeken. Net zoals de dagbladuitgevers 

de kabelkrant tegenwoordig als een stiefkind zien. De meesten beginnen er 

niet eens aan. Ze zijn volstrekt gefixeerd op het dagblad en de regionale 

uitgevers zijn bezig met maar één concurrent: de landelijke dagbladen, aldus 

de respondent. Hij kan niet te geloven dat een dagblad met 50.000 abonnees 

noodlijdend zou moeten zijn. De slechte economische situatie bij regionale 

dagbladen komt voort uit het verlangen dat ze alles willen zijn: ze willen 

landelijk dagblad zijn, ze willen regionaal dagblad zijn en ze willen ook nog 

de lokale bevolking dienen. Dat is schier-onmogelijk in deze samenleving, 

waar zoveel informatie op de mensen afkomt en waarbij de dagbladen ook 

nog moeten concurreren met televisie, radio, steeds betere landelijke 

dagbladen en weekbladen. 

Recente ontwikkelingen elektronische media 

Ten aanzien van de lokale omroepen is de respondent het spoor bijster. Hij 

weet niet waarover en met wie hij zit te praten. Het verandert zo snel dat 

wat aan de lokale omroepen wordt aangeboden, door de realiteit achterhaald 

wordt. De invulling van de regeling verandert voortdurend en ook de 

gesprekspartners bij de lokale omroepen veranderen om de haverklap. Boom 

Pers heeft zich vanaf het allereerste moment dat de mediapolitiek de 

mogelijkheid gaf aan lokale omroepen, voor het medium geïnteresseerd. Naar 

bijna alle lokale omroepen in die gebieden waar Boom Pers kranten 

uitbrengt, is volgens de respondent een positieve grondhouding aangenomen. 

Samenwerking, huisvesting en vormen van samenwerking met reclanle in de 

toekomst heeft Boom Pers nooit uitgesloten. Er is in enkele gevallen zelfs 

sprake geweest \lan uitwisseling van nieuws. 

Volgens de respondent hebben de regionale omroepen daarentegen een 

slimrne true uitgehaald. De ROOS heeft in de hele media-discussie op de 

achtergrond gestaan. Die discussie ging ook met name over lokale 

omroepreclame. Bovendien zijn de regionale omroepen veel beter 

georganiseerd, ze hebben veel kortere lijnen naar de belangenorganisatie 

(ROOS). Ze konden veel sneller tot een uniform standpunt komen. Ze hebben 

met de NDP daarna een lang, maar solide traject doorlopen wat er toe heeft 

geleid dat er op vrij gemakkelijke wijze in de provincies tot overeenstemming 

kon worden gekomen. Dat is ook echt professioneel opgepakt, door het 

reclamegebeuren in professionele exploitatiemaatschappijen onder te brengen. 

Ze hebben daarmee een enorme voorsprong op de lokale omroepen. 

Boom Pers is participant in de overeenkomst in de provincie Drente. In 

Overijssel heeft men ervan a(~ezien, omdat men vond dat een samenwerking 

in beide provincies te veel was voor de eigenlijk marginale opbrengsten die 

ermee gemoeid zijn. De respondent is er nog niet helemaal uit hoe de 
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huidige wetgeving inzake reclame bij de lokale en regionale omroepen moet 

worden ingeschat. Men is door de politiek tot samenwerking gedwongen, 

waarbij men wel blijft uitgaan van een waterscheiding. Dat vindt de 

respondent enigszins onzinnig en inconsequent. 

Volgens de respondent ziet Boom Pers de lokale omroep in de 

redactionele sfeer niet echt nadrukkelijk als een bedreiging, net zo min als de 

kabelkrant. De media vullen elkaar aan. Een nieuwsblad is niet iets dat moet 

scoren op actualiteit. Sinds met radio en televisie in Nederland nagenoeg 

100% bereik wordt gehaald, moeten de krantenuitgever en zeker de 

weekblad- en nieuwsbladuitgever zich realiseren dat het niet meer om 

actualiteit alleen gaat. Het gaat om het verdere gevolg op de actualiteit, om 

de achterliggende informatie; de informatie die niet via vluchtige media als 

radio en televisie doorgegeven kan worden, maar waarnaar de mensen toch 

wel nieuwsgierig zijn. Dat doen de weekbladen en de goede landelijke 

dagbladen voor het nationale en internationale nieuws en 

nieuwsbladuitgevers hebben daarin een functie voor het lokale en regionale 

nieuws, aldus de respondent. Boom Pers vult met haar uitgaven de actuele 

nieuwsfeiten aan die via de omroep en kabelkranten de huiskamer 

binnenkomen en BOOlTl Pers is zeer in de weer met elektronische media, met 

name kabelkrant. 

Binnen het bedrijf hebben de redactieleden van de krant veel moeite 

gehad om precies in te schatten welk nieuws nu geschikt is voor een 

kabelkrant en welk nieuws geschikt is voor de gedrukte krant. Zoals al 

aangeven vindt de respondent nieuws- en huis-aan-huisbladen en de 

kabelkrant complementaire media. Op de kabelkrant moeten de meest 

actuele l1ieuw~es op een bondige manier worden opgenomen. De berichtcn 

moeten zo geschreven worden dat ze zodanig prikkelen dat mensen naar 

meer vragen; dat 'meer' kan de consument dan in de krant krijgen. Het moet 

elkaar over en weer versterken. Een kabellu'antredactie die geïsoleerd wordt 

door een krant is niet levensvatbaar, vindt de respondent. Een multi-mediaal 

bedrijf gericht op lokale en regionale informatie dat een aantal lokale 

samenlevingen wil bedienen, moet er voor zorgen dat die gehele 'redactionele 

vijver' met nieuws ten dienste staat van alle media die worden geëxploiteerd. 

Dat moet dan wel gedaan worden op een voor het medium geëigende 

manier. Een kabelkrant is kort, bondig, moet prikkelend zijn, moet humor 

hebben. Pas dan zijn mensen bereid er een kwartier, twintig minuten per dag 

naar te kijken. 

De kabell{rant in Nederland heeft volgens de respondent, een valse start 

gemaakt. Ze is ontstaan in een media-politieke ontwikkeling waarbij de 

uitgevers geconfronteerd werden met lokale en regionale omroepen en met 

het vooruitzicht van reclame op die lokale en regionale omroepen. De 

uitgevers werden zo'n beetje tevreden gesteld met de troostprijs Artikel 66 
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Mediawet, kortom de kabelkrant. Het heeft even geduurd voor de uitgevers 

raad wisten met de kabelkrant. De respondent ziet de kabelkrant als De 

Telegraaf op het lokale vlak: het gaat om de aanhef. De kabelkrant geeft 

alleen de kop en de aanhef en de gedrukte krant gaat er dan verder op door. 

Boom Pers is vanuit het complementariteits-idee met kabelkranten 

begonnen op die plekken waar ze al een nieuwsblad uitbrachten. Van daar 

uit is ze verder gegaan. De faciliteiten en kennis waren in huis en men kon 

zo relatief gemakkelijk elders een kabelkrant opstarten. De kabelkranten in 

Friesland zijn daar voorbeelden van en ook de kabelkrant in de stad 

Groningen. De respondent geeft aan dat daar soms wel een strategische 

partner voor nodig is. Boom Pers zou in Groningen nooit zijn begonnen met 

de kabelkrant, die van het Nieuwsblad van het Noorden werd overgenomen, 

zonder de overeenstemming die het bedrijf nu heeft met Uitgeverij Ebel 

Noorman, een dochter van het Nieuwsblad van het Noorden. In Groningen 

had men zelf niet de mogelijkheid een efficiënt redactioneel en commercieel 

apparaat op te zetten. 

Het is niet zo dat Boom Pers een andere, mindere kwaliteit op de 

kabelkrant biedt dan de regionale uitgevers. De kwaliteit wordt gemaakt 

omdat de kijker daar naar vraagt. Bij het Nieuwsblad van het Noorden werd 

de slechtste journalist in een verdomhoekje gezet om daar kabelkrant te 

maken. De vertegenwoordiger werd in een geïsoleerd kamertje gezet om de 

advertentiemarkt te bewerken en die mocht dan achter de grote 

vertegenwoordiger van het Nieuwsblad van het Noorden aanlopen naar 

dezelfde klanten, om te horen dat de adverteerder net van de andere 

vertegenwoordiger heeft gehoord dat de kabelkrant toch niets voor hem is. 

Op zo'n manier komt er geen adverteerder op af. Daar maakje heel het 

medium mee kapot. Het medium was binnen het eigen bedrijf niet 

geloofwaardig en dan kun je het ook niet geloofwaardig aan de markt 

verkopen, aldus de respondent. Het is een euvel dat wel meer bij de 

opstelling van regionale dagbladen ten opzichte van de kabelkrant voor komt. 

En ten onrechte, vindt de respondent, want wanneer de kabelkrant in de 

gehele bedrijfsaanpak een eigen, maar niet-geïsoleerde plaats krijgt, werkt het 

bevruchtend voor het hele bedrijf. De respondent is ervan overtuigd dat een 

regionaal dagbladbedrijf met een dergelijke instelling evengoed een 

kabelkrant kan exploiteren als Boom Pers. 

Toekomst elektronische media 

Lokale teletekst is een uitbreidingsmogelijkheid voor de kabelkrant. Daarmee 

is volgens de respondent echter geen droog brood te verdienen. Teletekst 

moet groot-regionaal opgezet worden, en dat wordt pas interessant als daarin 

wat strategische partners zijn te vinden die op dat terrein een soort 

basis/bodem aan informatie bijhouden en actueel houden, waar de 
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kabelkrantexploitant dan sub-regionaal een aantal items in kan brengen. Zo'n 

teletekstvoorziening is met name ideaal voor het brengen van standen en 

uitslagen van sportwedstrijden, of voor vervolg-berichten. Er valt ook te 

denken aan advertenties voor makelaars, supermarkten met dagaanbiedingen, 

auto dealers, enz .. Een aankondiging op de kabelkrant met een verwijzing 

naar een aantal teletekstpagina's zou een verdere uitbreiding van de 

complementariteit van de diverse media zijn. De regionale dagblad

ondernemers worden daarbij door de respondent niet als partners gezien: zij 

vonden kabelkrant al te duur, dus dan zal teletekst helemaal te duur voor ze 

zijn. Hoewel er op informele basis wat contacten zijn gelegd, wil Boom Pers 

de zaken even afwachten. Men houdt de ontwikkelingen op dit gebied bij 

vVegener in de gaten. 

De respondent zou het heel erg betreuren als de lokale omroep op de 

manier zoals ze nu georganiseerd is, teloor zou gaan. Ze is vanuit de sociaal

maatschappelijk vriendelijke gedachte naar voren gekomen. Mensen die 

inactief zijn in de samenleving, kunnen via een vrijwilligersorganisatie als de 

lokale omroep weer een individu worden, ze gaan weer tot een groep 

behoren. De eerste levensbehoeften krijgen ze van de Nederlandse staat, 

maar daarrbij hoort een stuk zekerheid. Door het te commercialiseren is 

omroep wellicht minder afhankelijk van de overheid, maar wordt een 

splijtzwam in dergelijke organisaties gegooid. De respondent betwijfeld of dat 

de goede weg is voor de lokale omroepen. Hij denkt dat de lokale omroepen 

voor de reclameregeling al heel succesvol bezig waren, via subsidies, 

sponsoring, donaties, bingo-activiteiten en uitgevers die eens 'een keer een 

briefje van duizend lappen of een nieuwe radiomodulator verschaffen'. 

Boom Pers heeft rnet veel mensen van de omroepen een nauw contact 

gehad. Enkele hebben er bij het bedrijf een dienstverband aan overgehouden, 

omdat ze via de radio te maken hebben gekregen met nieuwsgaring, met 

nieuwsvoorziening. Het bleken goede krachten te zijn en ze maakten de 

overstap. Het is voor Boom Pers ook geen punt geweest dat mensen 

bijvoorbeeld én voor Boom Pers werkten én voor de lokale omroep. Lokale 

omroep, kabelkrant, regionale omroep, nieuwsblad: het kan elkaar alleen 

maar versterken. 

Het huidige systeem van subsidiëring vindt de respondent nog niet zo 

slecht. Een puur commerciële exploitatie van de lokale omroep is niet 

mogelijk: je kunt er geen enkele professionele kracht van betalen. Een 

probleem van stabiele publieke financiering van een vrijwilligersorganisatie is 

dat de creativiteit verloren gaat. Zoiets werkt verlammend voor het medium. 

Beter is te kiezen voor een wat gedifferentieerde financiering van lokale 

omroepen. Het ene jaar kunnen ze wat meer van de overheid krijgen, en die 

overheid zou dat via een kabelopslag kunnen financieren, en het andere jaar 

zouden ze wat meer kunnen leunen op een bedrijf dat een en ander ter 
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beschikking stelt. Het uitgangspunt moet dan wel zo zijn dat het een lokale 

omroep is met een sterke publieke functie en geen Radioro-achtige zender 

met toeters en bellen. Met een dergelijke lokale omroep kunnen uitgevers 

prima samenwerken. 

De commerciële exploitatie van lokale omroepen hoeft niet zo nodig 

van de respondent. Daar schuilt namelijk het gevaar in dat het lokaal

dienende karakter van de lokale omroep verloren gaat. Immers, omroepen 

zullen al snel gaan samenwerken, zo niet fuseren om een groot genoeg 

verzorgingsgebied te krijgen. Daarmee komen ze in het vaarWater van de 

regionale omroepen en die heeft geen behoefte aan een commerciële 

concurrent. Ook het volledig in handen geven van de uitgevers ziet de 

respondent niet als een zegen voor de lokale omroepen. Daarmee zal 

eenzelfde ontwikkeling in gang gebracht worden. Je krijgt dan gewoon een 

vorm van commerciële omroep in handen van uitgeverconcerns. De 

respondent ziet Ineer in een duaal bestel voor kleinschalige omroep: de 

instandhouding van de kleinschalige lokale publieke omroep en daarnaast 

grootschalige commerciële regionale omroep. 

Hoe het beleid ten aanzien van lokale en regionale omroepen zal zijn in 

de toekomst, maakt de respondent niet zo veel uit, als het maar een duidelijk 

en consistent beleid is. De traditioneel regionale uitgevers van printmedia 

hebben tot nu toe eigenlijk weinig last gehad van de mediapolitiek. Ze 

hebben wel heel nadrukkelijk melding gemaakt bij wvc van het gevaar van 

reclame op de lokale en regionale omroep, het schaadt immers hun specifieke 

belangen en daarmee de pluriformiteit. Ze hebben gehoor gevonden in Den 

Haag. 

Met name omtrent de regelgeving inzake commerciële omroep zijn 

kwal~jke politieke blunders gemaakt, aldus de respondent. Men heeft te lang 

om de hete brij heeft heen gedraaid. Dat heeft de uitgevers én de publieke 

omroep geschaad. Het is een politieke omissie geweest om het niet op tijd te 

regelen, waardoor vele guldens die in Nederland horen te worden besteed 

naar het buitenland zijn gegaan. Een dergelijke blunder mag niet op het 

lokale en regionale vlak worden gemaakt, vindt de respondent. 

Epiloog 

In Steenwijk zijn de onderhandelingen tussen de SLOS aan de ene kant en 

Boom Pers en Tijl aan de andere kant tijdelijk opgeschort. Men is in 

afwachting van arbitragezaken bij het Commissariaat voor de Media en de 

uitspraak van de Raad van State inzake Someren c.s .. Zowel Boom Pers als 

de SLOS geven aan dat wat hun betreft de samenwerking tussen lokale 

omroep en uitgever verder mag reiken dan een uitkering van de omroep aan 

de uitgever. Tijl stelt zich terughoudender op. 
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Reclame is geen noodzaak voor de omroep, maar de SLOS vindt het 

haar lokale plicht om de mogelijkheid voor reclame te openen voor 

plaatselijke adverteerders. De SLOS weet niet wat aan inkomsten verwacht kan 

worden. Vooralsnog kan men zich redden door subsidies, donaties, 

sponsoring en opbrengsten uit speciale activiteiten zoals een radiobingo. 

5.II. De mediasituatie op Texel 
afgesloten op: 7 februari 1992 

De huidige stand van zaken 

lYlediastntctuur 

Het belangrijkste medium op Texel is een nieuwsblad. De Texelse Courant 

van BV Drukkerij & Uitgeversmaatschappij vlh Langeveld & De Rooy kent 

een oplage van 7.000 stuks, waarvan er 4.650 op Texel worden verspreid; een 

dekkingspercentage van 95. Dit nieuwsblad verschijnt tweemaal per week, op 

dinsdag en vrijdag. Tot voor kort werd door de BV Drukkerij & 

Uitgeversmaatschappij vlh Langeveld & De Rooy ook nog het huis-aan

huisblad TC3 uitgegeven. Inmiddels is deze gTatis verspreide uitgave in de 

wintern1aanden opgenomen als katern in (de weekenduitgave van) De Texelse 

Courant, tenvijl TC3 in de zomermaanden (12 weken) wordt gebruikt als een 

wekelijks informatieblad voor met name de toeristen die op Texel verblijven 

en verschijnt in een oplage tussen 25.000 en 30.000. 

Voorts verschijnt er op Texel in een oplage van 1.352 (28% dekking) de 

Helderse Courant van de Verenigde Noordhollandse Dagbladen NV (VND), die 

ook het huis-aan-huisblad Onze Krant Den Helder op Texel uitbrengt. 

Daarnaast is er een kabelkrant op Texel, de Kabelkrant Texel, die 

geëxploiteerd wordt door Reclamebureau Dral uit Den Burg. De kabelkrant 

is vooralsnog alleen in de huishoudens uit Den Burg te ontvangen; dat is 

± 40% van het totale aantal huishoudens op Texel. Op Texel is tevens een 

lokale omroep actief, de Stichting Lokale Omroep Texel (SLOT), die sinds 

13 mei 1989 actief is en via de ether en het beperkte kabelnet zowel op 

zaterdag als zondag 13 uur radioprogramma's uitzendt. Daarnaast is er nog 

een ziekenomroep (Radio De Lichtboei) actief 

Onderhandelingen 

De gemeente Texel heeft de BV Drukkerij & Uitgeversmaatschappij vlh 

Langeveld & De Rooy als uitgever van de Texelse Courant aangewezen als 

partner voor de onderhandelingen over de invoering van reclame bij de SLOT. 

Tussen beide organisaties zijn vergaande afspraken gemaakt, en e.e.a. is aan 

het Commissariaat voor de lVIedia voorgelegd. De VND heeft echter bezwaar 

aangetekend tegen het oordeel van de gemeente dat de Helderse Courant, 
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een uitgave van de VND, voor de gemeente Texel niet te beschouwen is als 

een lokale uitgave. Ondertussen hebben SLOT en BV Drukkerij & 

Uitgeversmaatschappij v/h Langeveld & De Rooy een principe overeenkomst 

getekend waarbij uitgegaan wordt van een uitkering van 50% over de 

opbrengsten uit reclame op de lokale radio; waarvoor de uitgever in 

samenwerking met de lokale omroep voor de acquisitie en administratie zorgt 

en waarbij beide partijen gezamenlijk aan nieuwsgaring gaan doen. 

Stichting Lokale Omroep Texel 

Recente ontwikkelingen enfinancÎeil 

Het begin van Stichting Lokale Omroep Texel, met uitzenden begonnen op 

13 mei 1989, ligt voor een gedeelte bij de Weekend Radio Texel (WRT), een 

aantal radio-hobbyisten, en voor een gedeelte bij een groep burgers die 

meenden dat lokale omroep bedrijven, inhoudt dat de lokale omroep zich 

met name inzet voor de lokale samenleving. Als het ware bestond er een 

groep die radio wilde maken en een groep die een soort 'welzijnsfunctie' voor 

de lokale samenleving wilde bekleden. Midden 1990 is het tot een conflict 

gekomen tussen beide groepen en heeft de gToep die zich met name wilde 

inspannen voor de lokale nieuwsfunctie het 'gevecht' in haar voordeel weten 

te beslissen. Sinds die tijd is de SLOT, volgens de respondenten, een lokale 

omroep met een duidelijk doelgroepenbeleid in haar programmering, die de 

nadruk legt op informatie, nieuws en actualiteit, met daaromheen (niet veel) 

muziek. In de uren dat de SLOT niet uitzendt wordt RadiolO als 

raamprogrammering gebruikt; daarvoor draagt de SLOT geen geld af aan 

Radimo. Tot 1991 heeft de SLOT zelfs geld ontvangen van Radio 10. 

Naast haar vaste programmering zendt de SLOT de raadsvergaderingen 

uit. Volgens de respondenten is dit een echte 'topper' op Texel. Daarvoor 

ontvangt de omroep een vergoeding van 1100,00 van de gemeente Texel; de 

aansluiting in de raadzaal is ook door de gemeente bekostigd. Met name in 

het zomerseizoen worden vaker live uitzendingen verzorgd. 

De gemeente heeft zich bij het ontstaan en de uitbouw van de SLOT 

afzijdig gehouden. Wel heeft de gemeente er tot nu toe op jaarbasis 

1 20.000,00 subsidie in gestopt. Inmiddels heeft de gemeente te kennen 

gegeven dat de subsidie wellicht gehalveerd gaat worden. Het bestuur van de 

SLOT heeft daarom een beleidsplan opgesteld, waarbij ook rekening is 

gehouden met de invoering van reclame op de lokale radio. Totdat de 

invoering van reclame een feit is, hoopt de SLOT dat de huidige subsidie 

gehandhaafd blijft. Daarnaast kan de lokale omroep nog bogen op een 1000-

tal donateurs. 

De SLOT verwacht dat de invoering van reclame enig geld zal 

opbrengen. De verwachtingen zijn echter niet erg hoog, omdat men zich bij 
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de SLOT realiseert dat de gemeente Texel maar een beperkte markt kent. 

Bovendien heeft de lokale omroep te maken met een huis-aan-huisblad, een 

kabelkrant en een nieuwsblad die ook actief zijn op de adverteerdersmarkt. 

Een bijkomend probleem is de produktie van de eventuele spot. Het 

produceren van een radio spot is duurder dan het plaatsen van een gedrukte 

advertentie. Aangezien de SLOT en BV Drukkerij & Uitgeversmaatschappij vlh 

Langeveld & De Rooy in principe een verdeling van de opbrengsten uit 

reclame van 50-50 overeengekomen zijn, zal naar inschatting van de 

respondenten het netto te besteden bedrag zeer gering zijn. Het is daarom 

zaak dat de omroep zich niet louter fixeert op de reclame. Een makkelijkere 

manier om aan geld te komen, waarbij de investeringen veel geringer zijn en 

er geen afdracht hoeft plaats te vinden aan een aangewezen uitgever, is 

programmasponsoring. Het is daarom van belang, zo stellen de 

respondenten, de overeenkomst met BV Druld,erij & Uitgeversmaatschappij 

vlh Langeveld & De Rooy te beschouwen als een experiment. vVellicht dat 

na een jaar blijkt dat het beter is te stoppen met de reclame op de radio, 

omdat het meer kosten met zich meebrengt dan het geld oplevert. 

ToekomstveJwachtingen 

De respondenten verwachten dat de gelegde contacten met BV Drukkerij & 

Uitgeversmaatschapp~j v Ih Langeveld & De Rooy uiteindelijk zullen 

uitgroeien tot een situatie waarin de omroep volledig opgaat in de organisatie 

van de uitgever. Een obstakel vormt daarbij dat de wetgever dat momenteel 

nog niet toestaat. Een samengaan met de uitgever zal voor een geïntegreerde 

lokale nieuwsvoorziening zorgen. Een goede lokale informatievoorziening is 

met name op een eiland als Texel van belang, volgens de respondenten. 

Een compleet opgaan in de organisatie van de uitgever is echter een 

lange termijn optie. Op korte termijn is het noodzakelijk dat binnen de 

structuur en de organisatie van de SLOT continuïteit ontstaat. Momenteel 

draait de SLOT op IOO vrijwilligers die allemaal hun ~igen ideeën meebrengen, 

hun eigen belangen hebben. Om e.e.a. te kanaliseren en in toom te kunnen 

houden, is er een strillere organisatie nodig. Daarom is het noodzakelijk dat 

cr een coördinator wordt aangesteld. Wellicht dat een dergelijke (part-time) 

functie te bekostigen is uit de opbrengsten van de reclame, aldus de 

respondenten. 

In het verleden zijn enkele experimenten geweest met lokale televisie. 

Met name vanuit het gemeentebestuur is er wel belangstelling voor lokale 

televisie. De respondenten merken echter op dat slechts 40% van de Texelse 

huishoudens aangesloten is op het kabelnet. Bovendien zijn de kosten voor 

televisie veel te hoog. 

De lokale omroep op Texel kan uit de voeten met de huidige 

reclameregeling. De regeling stelt de omroep in staat advertenties uit te 
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zenden, waardoor een extra financieringsbron wordt aangeboord. Donaties, 

sponsoring en subsidiëring blijven echter van belang. Een volledig 

commerciële exploitatie van de lokale omroep op Texel is, naar inschatting 

van de respondenten, onmogelijk en zou het einde van de lokale omroep op 

Texel kunnen betekenen, althans de lokale omroep met een sterke functie in 

de lokale informatievoorziening. 

Verenigde Noordhollandse Dagbladen NV 

Recente ontwikkelingen persmedia 

De afgelopen jaren is er bij de VND nogal wat veranderd. In 1980 heeft er een 

fusie plaatsgevonden tussen de VND en het Noordhollands Dagblad, in 1992 

gevolgd door de fusie van de VND met Damiate tot de Hollandse 

Dagbladcombinatie (HDC). Daarbij zijn verschillende afzonderlijke uitgaven 

samengevoegd. In de praktijk komt het na de fusie tussen de VND en Damiate 

erop neer dat er twee uitgeverijen bestaan binnen HDC, een uitgeverij-Noord 

(boven het Noordzeekanaal) en een uitgeverij-Zuid (onder het 

Noordzeekanaal) met ieder een ieder een eigen hoofdredactie. Inmiddels is 

het Noordhollands Dagblad de koptitel van alle dagbladuitgaven van de VND. 

In totaal worden momenteel door de VND 8 edities uitgegeven, inclusief de 

uitgave van de Nieuwe Noordhollandsche Courant (Purmerend/Waterland) 

en de samenvoeging van Typhoon en de Zaanlander in het nieuwe Dagblad 

Zaanstreek die na de fusie met Damiate ondergebracht zijn bij de VND. 

Voor de laatste fusie bestonden er al vergaande contacten tussen de VND 

en Damiate. De fusie is naar inschatting van de respondent een direct gevolg 

van de problemen die ontstonden bij Damiate omtrent de vervanging van de 

oude drukpersen. Het drukken van de uitgaven van Damiate werd al enige 

tijd uitbesteed aan de VND en dat is katalyserend geweest voor het 

intensiveren van de contacten tussen beide bedrijven. 

De fusie is volgens de respondent het intensiveren van de al bestaande 

samenwerking. Het Noordhollands Dagblad had vier edities in de ochtend en 

drie in de vooravond en wilde alle uitgaven in de ochtend laten verschijnen. 

Daardoor ontstond een overschot aan drukcapaciteit in de middag. De 

Haarlemse dagbladuitgaven (voorheen van Damiate) wilden 's middags 

blijven verschijnen, waardoor een en ander naadloos op elkaar bleek aan te 

sluiten. 

Een bijkomende reden voor de VND om tot fusie te komen, is gelegen in 

de omsluiting van de VND-verschijningsgebied aan de noord-, west- en 

oostkant door water. De enige manier om als bedrijf te kunnen groeien, om 

daarmee ook een eventuele niet-gewenste overname of fusie in de toekomst 

tegen te gaan, bleek een fusie met Damiate, aldus de respondent. Met de 

huidige financiële sterkte en marktpositie van het bedrijf op de dagbladen- en 



De mediasituatie in 12 gemeenten 

huis-aan-huisbladenmarkt, is het mogelijk om voorlopig het hoofd te bieden 

aan niet-gewenste overnamesIfusies. 

Hoewel de bedrijfsculturen van de VND en Damiate aanvankelijk 

verschilden, zijn de laatste jaren de bedrijfsfrlosofieën sterk naar elkaar 

toegegroeid. De VND kende al langer een gecentraliseerde organisatie, terwijl 

Damiate als bedrijf heel gedecentraliseerd opereerde. Daarnaast denken de 

(hoofd)redacties van de verschillende uitgaven zeer verschillend over hoe het 

beste het lezerspubliek bediend kan worden. Dit hangt volgens de respondent 

samen met de verschillen van het publiek in het landelijke Noord-Holland

noord en het randstedelijke gebied van Haarlem tot Leiden. 

De VND heeft in haar verspreidingsgebied een tweetal clusters van huis

aan-huisbladen. Ten eerste geeft de VND huis-aan-huisbladen uit met 

doorplaatsingsmogelijkheden voor advertenties uit de dagbladen, de zgn. 

gebonden huis-aan-huisbladen zonder eigen redactie en acquisitie; ten tweede 

worden diverse niet-gebonden huis-aan-huisuitgaven, met eigen redactie en 

acquisitie, op de markt gebracht. 

De laatste jaren steken in Noord-Holland steeds meer particuliere 

initiatieven op het gebied van de voor de consument gratis advertentiebladen 

de kop op. De VND ondervindt hier nauwelijks hinder van. 

Toekomst persmedia 

De respondent verwacht in de nabije toekomst geen grote wijzigingen ten 

aanzien van de gedrukte media in het versprcidingsgebied van de VND. De 

huis-aan-huisbladensector wordt momenteel gesaneerd. Deze sanering is met 

name nodig in de gebieden waar uitgaven van Damiate en de VND naast 

elkaar verschijnen. Het heeft geen enkele zin om de concurrentie tussen de 

uitgaven te handhaven, aldus de respondent. Hij verwacht niet dat er veel zal 

veranderen voor de huis-aan-huisbladen als gevolg van de huidige 

milieudiscussie. De brievenbusstickers zijn wel reden om te kijken of de 

ongerede verspreiding van reclamedrukwerk niet anders aangepakt moet 

worden. Het geld dat mogelijk daarbij vrij komt kan naar allerlei media 

gaan, aldus de respondent. Het is niet zo dat het huis-aan-huisblad 

zondermeer met dit reclamegeld aan de haal gaat. Ook verwacht de 

respondent weinig heil van het omzetten van de kwalitatief betere huis-aan

huisbladen in nieuwsbladen. 

De bezorging van het dagblad baart ook de VND zorgen. De 

demografische opbouw van de bevolking belooft ook voor de VND weinig 

goeds. l'vlomenteel is de bezorging nog geen probleem, maar het is een zaak 

om in de gaten te houden. 
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Recente ontwikkelingen elektronische media 

De VND heeft, toen de mogelijkheid om een elektronisch medium te 

exploiteren zich aandiende, in samenwerking met het bedrijf Pressofoon, 

direct ingespeeld op het verschijnsel kabelkrant. Hoewel vanaf het begin de 

verwachtingen negatief waren, was de VND de mening toegedaan dat het de 

moeite waard was, ook met het oog op eventuele toekomstige ontwikkelingen 

met commerciële omroep en andere elektronische media, om ervaring op te 

doen met de kabelkrant. De respondent geeft aan dat de negatieve 

verwachtingen bewaarheid zijn geworden. Op de experimentele kabelkrant in 

Beverwijk werd weliswaar verlies geleden, maar dat was volgens de 

respondent niet de hoofdreden het experiment stop te zetten. lVIet name de 

beperkte redactionele mogelijkheden met het medium en de inzet van de 

redactie die daarmee gepaard ging, waren niet in overeenstemming met 

elkaar. 

Inmiddels is de VND niet meer actief op het terrein van de kabelkrant en 

heeft men bij dit bedrijf besloten, voor wat betreft de elektronische media, de 

blik te richten op lokale en regionale omroep. De huidige regeling biedt de 

mogelijkheid om samen met de publieke regionale omroep en collega

uitgevers iets van omroep in de provincie te maken. Of dat hetgeen is wat 

uitgevers nu willen, doet daarbij niet zo ter zake, aldus de respondent. Het is 

zaak iets van de geboden mogelijkheid te maken en de VND voelt zich 

betrokken bij dit 'avontuur'. 

De voor samenwerking met de regionale omroep in aanmerking 

komende uitgevers in Noord-Holland (VND, Damiate, Gooi- en Eemlander, 

Telegraaf en Perscombinatie) en Radio Noord-Holland hebben elkaar (in een 

vOF-conslructie) goed gevonden, aldus de respondent. Door een glèdlègen 

samenwerking en rijping bij de omroep zijn er voldoende perspectieven voor 

de regionale omroep. Dit is ook mogelijk omdat de regionale omroep een 

duidelijk aanspreekbare partner is. De uitgever weet wat te verwachten is bij 

deze omroepinstelling; er is sprake van een professionele organisatie, met 

journalistieke kwaliteiten. Het enige wat er bij de regionale omroep aan 

ontbreekt, zijn commercieel inzicht en 'know how'. De looptijd van de 

huidige reclameregeling (tot 1 januari 1994) wordt door de VND beschouwd als 

een experimentele fase, waarin de verschillende partners naar ellmar toe 

kunnen groeien en waarin moet blijken wat de financiële gevolgen voor 

omroep en uitgevers zullen zijn. 

De reclameregeling heeft voor de uitgevers ook de deur naar de lokale 

omroepen op een kier gezet. De VND wil ook bij de lokale omroepen de 

'vinger aan de pols houden' en gebruikmaken van de mogelijkheden die de 

wet aangeeft om tot samenwerking met deze organisatie te komen. Een 

probleem bij de samenwerking met de lokale omroepen is de heterogeniteit 

die er bestaat tussen de verschillende lokale omroepen in de regio Noord-
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Holland-noord. Het is moeilijk om met de lokale omroepen tot een vergelijk 

te komen. 

De onderhandelingen met lokale omroepen hebben een volstrekt ander 

karakter dan de gesprekken met de regionale omroepen. De respondent geeft 

aan dat voor wat betreft de VND de onderhandelingen niet alleen gaan over 

de financiële kant van eventuele samenwerking. Lokale omroep op lokaal 

niveau is niet te bekostigen uit de opbrengst van reclame. Pas op een 

agglomeratieniveau is het mogelijk lokale omroep te financieren uit reclame. 

In Noord-Holland-noord bestaan feitelijk geen agglomeraties. De inzet van 

de VND bij de onderhandelingen bij de lokale omroep gaat daarom verder 

dan alleen een overeenstemming over een afdracht van de reclame

opbrengsten. 

In de regio West-Friesland is één boven-lokale omroep (Stichting 

Radio/Televisie West-Friesland (RTV)) actief die door elf gemeenten 

representatief is verklaard. Deze omroep benadert de agglomeratie-omroep 

die ook in de Randstad aan te treffen is. Een dergelijke omroep is, naar 

inschatting van de respondent, exploitabel te maken. Met RTV is de VND in 

een vroeg stadium tot overeenstemming gekomen: de omroep keert 20% van 

de opbrengst uit aan de VND. De regeling die met RTV is overeengekomen, is 

het model dat door de VND aan alle andere lokale omroepen wordt 

voorgelegd; wanneer daar door de lokale omroep specifieke en ook voor de 

VND zwaarwegende argumenten voor aangevoerd worden, is de VND bereid 

aanpassingen op deze regeling door te voeren, maar tot dusver is het daar 

niet van gekomen. 

De VND heeft gemeend af te moeten wijken van het door de NDP 

voorgestelde model van 50% uitkering over de opbrengst uit reclame bij de 

lokale omroep. De respondent geeft hier twee redenen voor aan: 

I. De 50-50-verdeling gaat uit van een actief model; een overeenkomst 

tussen uitgever en lokale omroep op basis van volledige participatie, 

binnen het wettelijke kader, in de lokale omroep. Inmiddels is gebleken 

dat een volledige participatie niet haalbaar is en heeft de VND besloten 

zich louter te richten op een uitkering; een uitkering die bij passieve 

deelname lager kan liggen omdat de ermee gepaard gaande kosten 

geringer zijn. 

2. In het verspreidingsgebied van de VND/Noordhollands Dagblad zijn 

alleen lokale omroepen op vrijwilligers-basis bezig. Deze vrijwilligers zijn 

tevens de lezers van de krant en de VND heeft er geen enkele belang bij 

om deze organisaties 'het vel over de oren te halen'. 

De VND heeft inmiddels gemerkt dat enkele lokale omroepen, om 

uiteenlopende redenen, deze regeling niet acceptabel vinden. Verschillende 

lokale omroepen wijzen op het VNG-advies (het halve pagina-criterium) en 
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richten zich op de uitspraak van de Raad van State in de zaak Someren c.s .. 

De respondent heeft de indruk dat verschillende lokale omroepen dit 

'gelegenheidsargument' doorspreken met de gemeente. Het VNG-advies en de 

rol die de gemeente in de aanwijzing van de uitgever(s) speelt, vindt de 

respondent niet geheel zuiver op de graat; de gemeente is vaak 

belanghebbende in verband met subsidies aan de lokale omroep e.d .. De VND 

wacht overigens in een aantal zaken de uitspraak van de Raad van State in 

de zaak Someren c.s. af. Er zijn ook omroepen die het uitkeringspercentage 

te hoog vinden. 

De lokale omroep op Texel (Stichting Lokale Omroep Texel (SLOT)) 

geeft een heel andere en minder duidelijke reden op om niet in te stemmen 

met de regeling die de VND heeft voorgesteld. De gemeente Texel is een echte 

eilandgemeente; de eilander-mentaliteit is volgens de respondent zeker ook 

merkbaar in de onderhandelingen met de lokale omroep. De SLOT heeft zich 

opgesteld tegen een deelname van de VND (via de Helderse Courant) aan de 

lokale omroep en zich uitgesproken voor samenwerking met de uitgever van 

De Texelse Courant (BV Drukkerij & Uitgeversmaatschappij v/h Langeveld & 

De Rooy). Daarbij wordt de omroep gesteund door de gemeente die vindt 

dat de VND niet voldoet aan het criterium van een halve pagina lokaal 

nieuws, zoals dat door de VNG omschreven is. Bovendien heeft de gemeente 

Texel zich uitgesproken tegen deelname van de VND aan de lokale omroep op 

Texel, omdat de VND geen recht zou doen aan de specifieke eilandpositie van 

de gemeente Texel. De VND bestrijdt dit, omdat de gemeente Texel de enige 

gemeente in het verspreidingsgebied van het Noordhollands Dagblad is met 

een eigen rayonredacteur. 

De respondent kan de voorkeur van de SLOT voor samenwerking met 

De Texelse Courant wel begrijpen, maar die voorkeur wordt niet 

ondersteund door de tekst van de huidige reclameregeling. Bovendien vindt 

de respondent het enigszins vreemd dat de SLOT akkoord gaat met een 

uitkering van 50% over de opbrengst uit reclame aan BV Drukkerij & 

Uitgeversmaatschappij v /h Langeveld & Dc Rooy , tenvijl met de VND een 

betere 'deal' te sluiten is, nl. 20% uitkering. De omroep heeft de VND 

overigens nooit benaderd. De contacten van de VND over de lokale omroep 

op Texel zijn allemaal via de gemeente Texel gegaan. Er bestaan over de 

eventuele samenwerking met de lokale omroep op Texel geen afspraken met 

BV Drukkerij & Uitgeversmaatschappij v/h Langeveld & De Rooy. Wel laat 

deze uitgeverij haar uitgaven bij de VND drukken. 

Toekomst elektronische media 

In Noord-Holland is een geavanceerd en grotendeels gekoppeld kabelnet 

aanwezig. Dit zou het exploiteren van een regionale kabelkrant met een 

centrale redactie en acquisitie in de nabije toekomst mogelijk maken. De VND 
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wacht echter de ontwikkelingen af. De respondent is van mening dat de VND 

en de HDC als bedrijf flexibel genoeg zijn om snel op eventuele exploitabele 

mogelijkheden met betrekking tot kabelmedia in te spelen. 

De VND is van mening dat een kabelkrant in de vorm die nu wettelijk is 

toegestaan, niet rendabel te maken is de komende jaren; regionaal of lokaal 

opgezet maakt daarin geen verschil. De redactionele en technische 

investeringen bij de kabelkrant liggen vele malen hoger dan bij het huis-aan

huisblad, waardoor de kabelkrant momenteel absoluut niet exploitabel is. Een 

bijkomend probleem is het gegeven dat een uitgever van een regionaal 

dagblad zich niet kan permitteren een kwaliteit te leveren op de kabelkrant 

die niet overeenkomt met het beeld dat het publiek van de uitgever heeft. In 

redactionele zin dient een kabelkrant de kwaliteit te bieden van het regionale 

dagblad, met actueel nieuws, dat iedere dag of meer malen per dag 'ververst' 

wordt, terwijl de advertenties op de kabelkrant overeenkomen met de 

advertenties in het huis-aan-huisblad. Daarin ligt een discrepantie verscholen 

die volgens de respondent moeilijk weg te werken is. 

De respondent constateert dat de overheid ten aanzien van de 

elektronische media een ad hoc beleid voert. Bij de landelijke omroep wordt 

achter de feiten aangelopen. De vraag is, ook wanneer er naar de regio en de 

gemeenten wordt gekeken, of de overheid wel een krachtig beleid ten aanzien 

van de elektronische media moet voeren. De overheid zou ook kunnen kiezen 

voor een beleid dat er op gericht is de ontwildcelingen bij de elektronische 

media aan de markt over te laten. NIet het huidige beleid en de huidige 

regeling omtrent reclame bij de lokale en regionale omroepen, hinkt de 

overheid op twee gedachten. Dat is niet goed voor de omroep en niet goed 

voor de uitgevers, aldus de respondent. Doordat de overheid geen duidelijke 

keuzes maakt, wordt de vormgeving van de omroep op kleinschalig niveau 

overgelaten aan de dagelijkse praktijk. De adverteerders hebben op 

provinciaal en lokaal niveau nauwelijks ervaring met het mcdium omroep. 

De vraag is of er wel een markt voor adverteerders is, terwijl de huidige 

reclameregeling ervan uitgaat dat er een aanbod van adverteerders is. Zeker 

op lokaal niveau is dat nog maar de vraag, terwijl lokale overheden daar met 

hun subsidies aan de lokale omroepen waarschijnlijk vaak wel van uitgaan. 

IVanneer de overheid er voor kiest om de kleinschalige omroep te 

financieren op basis van advertenties, dan zal alras blijken dat dit op het 

lokale niveau niet haalbaar is. Drie omroeplagen, zoals we die nu kennen in 

Nederland, is vanuit de markt bezien onwenselijk. De respondent geeft aan 

dat de beste oplossing voor de regionale en lokale omroep wellicht een 

vergaande vorm van samenwerking is, uiteindelijk uitmondend in het 

ontstaan van een omroepvoorziening op het niveau tussen provincie en 

gemeente: agglomeratie- of sub-regionale omroep, een situatie die in West

Friesland en op sommige plaatsen in Zuid-Holland reeds bestaat. 
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BV Drukkerij & Uitgeversmaatschappij v /h Langeveld & De 
Raay 

Recente ontwikkelingen 

De BV Drukkerij & Uitgeversmaatschappij v Ih Langeveld & De Rooy brengt 

meerdere uitgaven op de markt. De Texelse Courant bestaat inmiddels lOg 

jaar. De laatste zestig jaar verkeerd De Texelse Courant nagenoeg in een 

monopoliepositie. In een ver verleden werd op Texel een katholiek 

nieuwsblad (De Nieuwe Texelsche Courant) uitgegeven, dat later 

overgenomen is door BV Drukkerij & Uitgeversmaatschappij vlh Langeveld 

& De Rooy en samengevoegd is met De Texelse Courant. 

De sterke positie die het nieuwsblad kent, wordt door de respondent 

verklaard uit het feit dat in het nieuwsblad alleen maar Texels nieuws wordt 

geplaatst. Nieuws dat op de een of andere manier niets of zeer weinig met 

Texel te maken heeft, wordt niet opgenomen in de nieuwsbladuitgave. Dat 

betekent dat heel veel dat in andere kranten niet opgenomen zou worden, 

omdat men het te 'klein nieuws' vindt, wel in De Texelse Courant komt; 

zoals gestolen voorwerpen, een bepaald persoon die van de fiets is gevallen 

tot en met uitgebreide verslagen van raadsvergaderingen. De Texelse 

Courant is voor de Texelaar een onderdeel van het alledaagse leven, aldus de 

respondent. Aan de positie van De Texelse Courant en de rol die het 

medium op Texel vervult, is de laatste jaren niets veranderd, ook niet door 

de komst van de Helderse Courant, het huis-aan-huisblad Onze Krant Den 

Helder, de lokale omroep en de kabelkrant. Er is niets van de komst van 

deze media te merken geweest in de oplagecijfers van De Texelse Courant. 

De TCg is wel opgezet omdat een Texelse uitgever een zondagkrant op de 

markt bracht. Om dit advertentiemedium uit de markt te drukken en te 

houden heeft BV Drukkerij & Uitgeversmaatschappij v Ih Langeveld & De 

Rooy daarom ook een huis-aan-huisblad op de markt gebracht. Weinig 

hinder wordt ondervonden van de huis-aan-huisuitgave Onze Krant Den 

Helder van de VND. De respondent geeft aan dat dit huis-aan-huisblad 

nauwelijks Texelse adverteerders trekt en ook nauwelijks Texels nieuws bevat. 

De komst van de kabelkrant van Reclamebureau Dral heeft weinig 

invloed gehad op het advertentievolume van de uitgaven van BV Drukkerij & 

Uitgeversmaatschappij vlh Langeveld & De Rooy. De reden die de 

respondent daarvoor aangeeft is gelegen in het feit dat de kabelkrant slechts 

ong. 1.800 huishoudens bereikt. Het kabelnet op Texel reikt niet verder dan 

centrumplaats Den Burg en in de nabije toekomst Oudeschild. Bovendien 

hoeft de redactionele formule van de kabelkrant niet te bijten met de formule 

van het nieuwsblad. De kabelkrant vergt een bepaalde redactionele aanpak 

die leidt tot een soort berichtgeving die de krant niet kan gebruiken: korte 

zinnen en berichten van maximaal 15 regels. 
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De komst van de SLOT heeft BV Drukkerij & Uitgeversmaatschappij vlh 

Langeveld & De Rooy op geen moment verontrust. Ook de lokale omroep 

kan een belangrijke rol spelen in de lokale informatievoorziening en doet dat 

gedeeltelijk ook al. De lokale omroep wordt evenals het nieuwsblad ook 

volledig door de Texelse bevolking gedragen. De lokale omroep en het 

nieuwsblad zijn aanvullend voor elkaar. De respondent merkt dat de 

bevolking van Texel en de medewerkers van beide media dat zo ook zien. 

Op Texel ziet men elkaar eerder als collega's dan als concurrenten 

BV Drukkerij & Uitgeversmaatschappij vlh Langeveld & De Rooy is op 

het moment dat duidelijk werd dat er een reclameregeling zou komen naar 

de SLOT gegaan en heeft voorgesteld voor de invoering van reclame een 

regeling te treffen. De SLOT is daar op ingegaan. Op Texel overheerst het 

gevoel dat wat van het eiland komt toch beter is dan hetgeen van de vaste 

wal komt. Dat is ook de reden dat de Helderse Courant van de VND buiten 

beeld is voor wat betreft de SLOT, aldus de respondent. BV Druld{erij & 

Uitgeversmaatschappij v Ih Langeveld & De Rooy is de onderhandelingen 

met de SLOT ingegaan met het idee meer van de reclameregeling te maken 

dan een uitkering van omroep aan uitgever. De respondent benadrukt dat 

het de bedoeling van SLOT en BV Drukkerij & Uitgeversmaatschappij v Ih 

Langeveld & De Rooy is om in vergaande vorm tot een samenwerking te 

komen op advertentioneel en redactioneel gebied. De media vullen elkaar 

redactioneel aan, waarbij de omroep zeer actueel kan zijn en het nieuwsblad 

de opiniërende functie meer aandacht kan geven. Eigenlijk bestaat een 

dergelijke situatie nu al: de lokale omroep zendt de raadsvergaderingen uit en 

het nieuwsblad komt met een uitleg, achtergrondinformatie en opiniërende 

commentaren. Dit soort dingen zullen in samenspraak met de SLOT in de 

nabije toekomst verder uitgewerkt worden. Dit is voor de SLOT van 

levensbelang. 

Toekomst 

De respondent van BV Drukkerij & Uitgeversmaatschappij vlh Langeveld & 

De Rooy ziet een stabiele toekomst voor het bedrijf. De VND is reeds 

meermalen op Texel geweest om te informeren of de uitgaven van het bedrijf 

niet over te nemen zijn. Daar bestaat vooralsnog zeer weinig behoefte aan, 

volgens de respondent. Het bedrijf is zeer renderend, er werken zeer 

vakkundige en enthousiaste mensen en opvolging is op korte termijn geen 

issue. De positie voor de print media zal op Texel stabiel blijven. 

Ook ten aanzien van de elektronische media velwacht de respondent 

weinig schokkende veranderingen. De plaatselijke kabelexploitant is 

voorshands niet van plan het kabelnet uit te breiden, omdat de gemeente niet 

bereid blijkt te zijn een dergelijke investering (voldoende) te subsidiëren. 

Zolang niet heel Texel is aangesloten op de kabel, is in de ogen van de 
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respondent een kabelkrant niet kostendekkend, laat staan winstgevend te 

exploiteren. Op het moment dat Texel volledig bekabeld raakt, zal BV 

Drukkerij & Uitgeversmaatschappij v/h Langeveld & De Rooy pas in 

overweging nemen een kabelkrant over te nemen, danwel te starten. Texel 

beschikt overigens al over een volledig dekkend glasvezelnet dat door de PTT 

aangelegd en geëXploiteerd wordt. De PTT berekent in de ogen van de 

respondent echter zo'n hoge huurtarieven dat dit voor een 

kabelkrantexploitant, of andere informatie-aanbieder, absoluut niet 

aantrekkelijk is. 

De respondent verwacht echter dat over een jaar of tien à vijftien de 

kabelkrant passé zal zijn. Hij voorziet dat er dan in geheel Nederland 

commerciële lokale radio en televisie zal zijn, waardoor de kabelkrant 

overbodig wordt. De kabelkrant zal nooit een kijkdichtheid halen die 

bijvoorbeeld de lokale televisie kan halen. Dat zal er toe leiden dat uitgevers 

in zullen zetten op lokale televisie en radio en niet op een beperkt medium 

als de kabelkrant. De enige manier om de kabelkrant te behouden is gelegen 

in de combinatie van de kabelkrant met een soort twee-weg-systeem; een 

lokale teletekst/videotex voorziening. Dit zou zeker met het oog op de vele 

toeristen op Texel interessant zijn: alle bungalowparken voorzien van een 

kabelaansluiting, met in alle bungalows een televisietoestel met een twee-weg

systeem erbij zou een geweldige kwaliteitsvoorziening voor de toerist 

scheppen. Ook adverteerders zullen daar op af komen, want toeristen zijn 

potentiële klanten, aldus de respondent. lVIaar voor de nabije toekomst ziet 

hij iets dergelijks op Texel niet ontstaan. 

De SLOT wordt voor de wat verder gelegen toekomst daarom door de 

respondent van BV Drukleerij & Uitgeversmaatschappij v /h Langeveld & De 

Rooy een belangrijke rol toegedicht in de informatievoorziening op Texel. 

Het is derhalve zaak, zo benadrukt de respondent dat BV Drukkerij & 

Uitgeversmaatschappij v /h Langeveld & De Rooy de ontwikkelingen bij de 

lokale omroep niet alleen op de voet volgt, maar daar ook op een positieve 

manier aan bijdraagt. De respondent van BV Drukl{erij & Uitgeversmaat

schappij v /h Langeveld & De Rooy gelooft niet dat de SLOT zonder een 

formule voor redactionele samenwerking met de Texelse Courant op basis 

van de werving van redamegelden kan draaien. Ook bij de omroep is men 

zich hiervan bewust. In kleine gemeenten als Texel ziet de respondent rlÎets 

in een volledig zelfstandige exploitatie van de lokale omroep. De 

adverteerdersmarkt is daarvoor veel te klein. 

lVIet de huidige redameregeling is volgens de respondent op Texel 

prima te leven. De verstandhouding en de persoonlijke kontakten tussen 

medewerkers van omroep en uitgeverij zijn over het algemeen prima en dat 

heeft er toe geleid dat men al snel tot een voorlopig vergelijk is gekomen. De 

gemeente Texel en haar bevolking zijn gebaat b~j de instandhouding van een 
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lokale omroepvoorziening en de respondent verwacht weinig heil voor de 

eilander bevolking van een omroep die niets specifiek op Texel, maar op een 

gedeelte van de provincie Noord-Holland, is gericht. De respondent van BV 

Drukkerij & Uitgeversmaatschappij v/h Langeveld & De Rooy vindt het 

prima als de drie omroeplagen, zoals Nederland die nu kent, behouden 

blijven. 

Reclamebureau Dral 

Recente ontwikkelingen 

De kabelkrant op Texel is sinds 1 april I990 aktief. De respondent is in het 

verleden aktief geweest op het gebied van videoproduktie en heeft deze 

ervaring gecombineerd met het huidige werk als directeur van een 

reclamebureau, met als resultaat de Kabelkrant Texel. 

De kabelkrant heeft op Texel een moeilijke start gekend. Als reden 

hiervoor geeft de respondent aan dat de adverteerders op Texel niet bekend 

waren met een dergelijk medium en manier van adverteren. Bovendien heeft 

De Texelse Courant een enorme status op het eiland en daar is moeilijk 

tegen op te boksen. Aan de andere kant kan er een zekere slijtage van de 

status van het nieuwsblad optreden, wanneer een dergelijk medium zo sterk 

verankerd is in de lokale samenleving. De sterkte van de krant, namelijk dat 

iedereen op Texel de krant leest, is tevens de zwakte van de krant. Daarmee 

bedoeld de respondent dat op het moment dat een nieuw medium, of dit nu 

een elektronisch medium of een persmedium is, op de markt wordt gebracht, 

de adverteerders wellieht gaan inzien dat er nog andere manieren van 

adverteren zijn. Tevens kan de consument dan kennisnemen met een nieuwe 

redactionele formule. De respondent heeft de laatste tijd gemerkt dat een 

dergelijk effect optreedt ten aanzien van de kabelkrant. De advertentiesop de 

kabelkrant komen krachtiger over, oordeelt de respondent en zijn ook niet te 

omzeilen. Hij merkt dat de TexeIer adverteerder steeds meer doordrongen 

raakt van de mogelijkheden die een kabelkrant voor de adverteerder biedt. 

De adverteerders die de kabelkrant momenteel trekt, zijn voor een 

gedeelte dezelfde adverteerders als die De Texelse Courant trekt. Daarnaast 

constateert de respondent dat de kabelkrant ook adverteerders heeft 

aangetrokken die voorheen niet of nauwelijks adverteerden. 

Redactioneel is de Helderse Courant (VND) de grootste concurrent, 

omdat die dagelijks op het eiland wordt verspreid. De Texelse Courant 

verschijnt tweemaal per week en loopt op het gebied van actualiteit achter op 

de kabelkrant. 

De redactie bestaat uit anderhalf tot twee menskrachten, die meerdere 

malen per dag de pagina's 'verversen'. Het redactionele gedeelte van de 

kabelkrant valt uiteen in nieuws, politieberichten en -mededelingen en 
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sportuitslagen en -mededelingen. Alle pagina's zijn puur lokaal. De 

agendafunctie van de kabelkrant is een wezenlijk bestanddeel. Ook worden er 

niet commerciële mededelingen/ advertenties geplaatst. De particulier kan 

voor f 5,00 per dag een pagina krijgen en felicitaties worden gratis geplaatst. 

Een voordeel van de financiële laagdrempeligheid en het louter lokale 

karakter van de kabelkrant is dat de betrokkenheid van de consument bij het 

medium wordt versterkt. Hierdoor worden weer nieuwe adverteerders 

aangetrokken, enz .. Er ontstaat een wisselwerking: nieuws, mededelingen en 

advertenties versterken de aantrekkelijkheid van de kabelkrant. 

Uit een onderzoek blijkt dat 90% van de aangeslotenen op de 

kabelkrant regelmatig naar de kabelkrant kijkt. Een probleem is echter dat 

alleen Den Burg en in de nabije toekomst Oudeschild aangesloten zijn op het 

lokale kabelnet. Daardoor haalt de kabelkrant een maximum van ong. 1.800 

huishoudens. Dit is een beperkt publiek. Om het publiek te vergroten heeft 

Reclamebureau Dral in een aantal winkels in Den Burg een televisietoestel 

laten plaatsen, waar de kabelkrant gedurende de openingstijden continu te 

zien is. Uit de eerste reacties blijkt dat dit initiatief door de adverteerders en 

het publiek wordt gewaardeerd. 

Toekomst 

Zoals reeds vermeld, zal het kabelnet uitgebreid worden naar Oudeschild. 

Het blijkt echter vooralsnog niet rendabel te zijn voor de kabelexploitant 

(Kabeltex) om op korte termijn de bekabeling verder uit te breiden. De 

respondent betreurt dit. Hierdoor krijgt het medium niet de kans die het 

volgens de respondent verdient. De kabelkrant is momenteel ternauwernood 

rendabel volgens de respondent. 

Een bijkomende belemmering voor verdere groei van de kabelkrant is 

de uitsluiting van het medium in de huidige reclameregeling voor lokale en 

regionale omroep. 

Kabelkrant Texel heeft momenteel geen contacten met de ander media 

op Texel. In het verleden zijn er met de SLOT wel contacten geweest over het 

plaatsen van programmavooruitzichten. Deze service verleent de kabelkrant 

nog steeds. Ook zijn er in 1991 contacten geweest over vergaande 

samenwerking, maar toen bleek dat de wetgever geen ruimte zou bieden voor 

samenwerking' tussen lokale omroepen en kabelkrant zijn deze contacten door 

de SLOT verbroken. 

De respondent geeft aan dat hij het vreemd vindt dat niet alle lokale 

uitgevers in aanmerking komen voor een overeenkomst met de lokale 

omroep. Volgens hem is het onrechtvaardig dat een persmedium zoals een 

regionaal dagblad of een lokaal nieuwsblad wel in aanmerking komt, maar 

een elektronisch lokaal medium niet. De kabelkranten in Nederland wordt op 

een dergelijke manier een groeimogelijkheid ontnomen. 
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Een eventuele combinatie met lokale televisie wordt door 

Reclamebureau Dral vooralsnog niet geambieerd, zeker niet wanneer de 

kabelkrant is uitgesloten van de advertentie-exploitatie, daar waar concurrent 

de Texelse Courant wel deel heeft aan die exploitatie. Overigens, zo vermeIt 

de respondent, heeft Reclamebureau Dral bij de kabelexploitant bedongen 

dat in het contract tussen beiden is opgenomen dat Reclamebureau de eerste 

rechten op lokale televisie heeft. 

De respondent ziet toch nog enige groeimogelijkheden voor de 

kabelkrant. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is op enkele 

bungalowparken van Texel een kopstation te plaatsen, waardoor de toeristen 

op de in de bungalow aanwezige televisie 24 uur per dag een agenda kunnen 

ontvangen. Bij Reclamebureau Dral denkt men daarmee een geheel nieuw 

publiek aan te trekken. Ook is er gedacht aan een aantal Duitstalige pagina's 

op de kabelkrant, omdat in de zomermaanden het aantal Duitse toeristen 

aanzienlijk is. Daarmee wordt het medium ook voor de adverteerder 

aantrekkelijker. De mogelijkheden voor verdere uitbouw van de kabelkrant 

op Texel zijn beperkt, maar nict geheel afWezig; creativiteit is er volgens de 

respondent in ieder geval. 

Epiloog 

De mediasituatie op het eiland Texel is redelijk stabiel. Het nieuwsblad De 

Texelse Courant, uitgegeven door de BV Drukkerij & Uitgeversmaatschappij 

v/h Langeveld & De Rooy , verkeert in een riante marktpositie. De lokale 

omroep is de onderhandelingen over de invoering van reclame aangegaan 

met deze uitgever, dic door de gemeente Texel is aangewezen. De SLOT en 

BV Druld(erij & Uitgeversmaatschappij v/h Langeveld & De Rooy zijn op 31-

OI-92 een overeenkomst aangegaan. De VND, die de Helderse Courant 

uitbrengt, is niet door de gemeente aangewezen en heeft daar protest tegen 

aangetekend bij het Commissariaat voor de Media. Dit protest heeft echter 

niet geresulteerd in een verandering in de ontstane situatie. De VND staat als 

het ware buitenspel bij de reclame op de lokale omroep op Texel. 

5.I2. De mediasituatie op Tholen 
afgesloten op: 3 maart I992 

De huidige stand van zaken 

Jl.1ediastmctuul" 

In de Zeeuwse gemeente Tholen worden de gedrukte media met name door 

uitgeversbedrijven uit Noord-Brabant verzorgd. De NDD uitgave Brabants 

Nieuwsblad is er het regionale dagblad met de grootste oplage: 1.457 wat 
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resulteert in een dekkingspercentage van 20. De Provinciale Zeeuwse Courant 

haalt met een oplage van 1.048 een dekking van 14%. Verder speelt De Stem 

een ondergeschikte rol met een totale oplage op het eiland Tholen van lI8 

exemplaren (2% dekking). In totaal verschijnen er vier huis-aan-huisbladen 

op Tholen. Drukkerij Vorsselmans uit Zundert brengt op Tholen de Thoolse 

Bode uit, De Stem brengt er de West-Brabant Koerier op de markt, in 

gedeelten van de gemeenten wordt Publi-Pers van uitgeversmaatschappij 

Janssen uit Gennep bezorgd en het Brabants Nieuwsblad voorziet het zuid

oostelijke deel van het eiland wekelijks van Het Journaal. 

Het abonnementsblad met de sterkste marktpositie is het onafhankelijke 

nieuwsblad Eendrachtbode, De Thoolse Courant, geproduceerd op het eiland 

in Sint Annaland. De totale oplage op het eiland bedraagt 4.953 waarmee 

68% van de Thoolse huishoudens wordt bereikt. Het medialandschap van 

Tholen wordt gecompleteerd door de Stichting Lokale Omroep Tholen 

(SLOTH) die via de kabel en de ether uitzendingen verzorgt. 

Onderhandelingen 

Tussen de lokale omroep en de door de gemeente voorgestelde uitgever (de 

Eendrachtbode) zijn formeel nog geen onderhandelingen gevoerd. Na 

informele contacten zijn uitgever en lokale omroep tot de conclusie gekomen 

dat de eventuele opbrengsten uit reclame marginaal zijn. De omroep heeft 

voorlopig afgezien van invoering van reclame: de plannen zijn in de diepvries 

gezet en het overleg tussen SLOTH en Eendrachtbode is opgeschort. 

Stichting Lokale Omroep Tholen 

Recente ontwikkelingen 

De Stichting Lokale Omroep Tholen is voortgekomen uit een piratenzender 

met de naam Pinoccio. Deze zender heeft jaren gedraaid en vervulde feitelijk 

de rol van lokale omroep. Er werd de luisteraars een totaal-pakket 

aangeboden van muziek, familieprogramma's, plaatselijk nieuws en 

actualiteiten. Deze piraat werd gedeeltelijk uit sponsoring gefinancierd. Tot 

midden jaren tachtig werd deze omroep geduld door de gemeente en na 

gewaarschuwd te zijn door de gemeente hebben medewerkers van deze 

piraat uiteindelijk besloten een representativiteitsverklaring en een 

kabelvergunning aan te vragen. De omroep op Tholen wordt uiteindelijk de 

eerste lokale omroep in Nederland met een ethervergunning. Een 

ethervergunning is gezien de structuur en bekabelingsgraad van de gemeente 

een noodzaak. 

In augustus 1989 zijn er bij de SLOTH problemen gerezen, waardoor een 

groot aantal medewerkers is opgestapt. Volgens de respondent kwamen de 

probleem voort uit de positie en opstelling van de voorzitter van de lokale 
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omroep. De exploitant van de eerder genoemde piraat werd voorzitter van 

de lokale omroep. Tevens werd hij programmaleider en was hij eigenaar van 

alle apparatuur van de SLOTH en het pand waar de lokale omroep onderdak 

had. De dominante positie van de voorzitter was een aantal mede

bestuursleden en medewerkers een doorn in het oog. Het conflict heeft er 

uiteindelijk toe geleid dat de voorzitter is opgestapt ei-t de SLOTH het recht 

heeft ontzegd nog langer gebruik te maken van de faciliteiten, gebouwen 

apparatuur. Op initiatief van het gemeentebestuur is er eind 1989 een 

interim-bestuur geformeerd, maar werden de uitzendingen stopgezet. 

December 1990 heeft de SLOTH onderdak gevonden in een 

bovenverdieping van een voormalig woonhuis in de plaats Tholen en zijn de 

uitzendingen hervat. De gemeente heeft bij de hernieuwde start van de lokale 

omroep een garantie afgegeven voor de lening van f 20.000,00 die nodig was 

voor de aanschaf van apparatuur, maar stelde aanvankelijk geen subsidie ter 

beschikking. De lokale omroep draait nu volledig op geleend geld. Nadat bij 

de gemeente de scepsis verdwenen was ten aanzien van de 'nieuwe' SLOTH en 

de relatie omroep-gemeente hersteld was, heeft men een subsidie van 

f 50.000,00 beschikbaar gesteld voor 1992. Daarnaast heeft de lokale omroep 

op Tholen zo'n 300 particuliere donateurs die ieder f 10,00 per jaar betalen. 

Ook verenigingen van het eiland kunnen donateur worden en in ruil voor 

het vermelden van evenementen van die verenigingen wordt per vereniging 

f 25,00 gevraagd. Overige inkomsten haalt de omroep uit sponsoring en uit 

het met instemming van de gemeente Tholen organiseren van 

bingowedstrijden op de radio. 

Momenteel wordt 20 uur per week uitgezonden, meer dan de helft 

da8rvan in het weekend. Op de tijden dat de SLOTH niet uitzendt, wordt er 

geen raamprogramma doorgegeven. De respondent geeft aan dat dit door de 

SLOTH niet te betalen is. Men programmeert zelf zo breed mogelijk. Er wordt 

aandacht besteed aan nieuws, agenda-informatie en sport, er wordt muziek 

gedraaid, kerkdiensten worden doorgegeven enz .. 

Toeko/llstvelwachtÎllgen 

De respondent verwacht dat reelame bij verschillende lokale omroepen een 

mogelijkheid is om de inkomsten te verhogen. Voor de SLOTH gaat dat 

minder op. Men is er op Tholen van overtuigd dat de advertentiemarkt zeer 

beperkt is. De plaatselijke middenstand wordt nu al op allerlei manieren, via 

sponsoring en donaties, bij de omroep betrokken. Om via advertenties geld 

binnen te krijgen, moet er meer werk worden verzet dan wanneer men zich 

op sponsoring blijft concentreren. Bovendien is de respondent ervan 

overtuigd dat de meerwaarde van reclame zeer beperkt is. Het meeste geld 

dat mogelijk op de advertentiemarkt gewonnen kan worden door de omroep 

krijgt men al binnen. Bovendien zal er een gedeelte aan een uitgever 
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afgestaan moeten worden. De SLOTH zal daarom in de nabije toekomst niet 

starten met reclame, ook omdat de gemeente niet heeft laten weten te willen 

stoppen met de subsidiëring. 

De gemeente heeft informeel laten weten dat de Eendrachtbode de 

enige uitgever is waarmee de lokale omroep eventueel tot overeenstemming 

moet komen. Er zijn informele contacten met die uitgever geweest en 

samenwerking met de uitgever zou in de nabije toekomst wellicht mogelijk 

zijn, aldus de respondent. Er is al afgesproken dat de Eendrachtbode de 

programmagegevens van de omroep afdrukt, maar verder is er nog niets 

afgesproken. Overigens worden deze gegevens ook in enkele huis-aan

huisbladen afgedrukt. 

Televisie is in de huidige opzet onmogelijk volgens de respondent. In 

het recente verleden was één van de medewerksters van de SLOTH ook 

betrokken bij de Thoolse Bode van Drukkerij Vorsselmans die al enkele 

kabelkranten exploiteert. 4° Er zijn toen ook met Vorsselmans informele 

contacten geweest en de mogelijkheden om gezamenlijk een kabelkrant te 

beginnen op het eiland zijn besproken. Dit is echter op niets uitgedraaid en 

men verwacht bij de SLOTH niet dat deze situatie in de nabije toekomst zal 

veranderen. 

De respondent verwacht dat er in de nabije toekomst überhaupt weinig 

zal veranderen in de positie van de SLOTH. Uitbouw van de activiteiten, zoals 

de uitbreiding van het aantal uitzend-uren, is wellicht mogelijk wanneer de 

inkomsten stijgen. Reclame is, zoals gezegd, een mogelijkheid waarvan de 

SLOTH echter ook de beperkingen ziet. 

Eendrachtbode 

Recente ontwikkelingen 

Eendrachtbode is een familiebedrijf dat in 1944 door de vader van de huidige 

directeur/eigenaar is gestart, en is een voortzetting van de vooroorlogse 

Thoolse Courant. Tot 1986 behoorde de exploitatie van een 

kantoorboekhandel eveneens tot de activiteiten van de familie. Met het 

overlijden van de oprichter/eigenaar is er een juridische afsplitsing tot stand 

gebracht tussen nieuwsblad en kantoorboekhandel. Aanvankelijk verscheen 

het blad in gestencilde vorm, later is daar een klein-kranteformaat voor in de 

plaats gekomen. In 1971 is men overgestapt op dagbladformaat en is de 

oplage toegenomen van een kleine 5.000 exemplaren naar ruim 6.500 

exemplaren die éénmaal per week verspreid worden over Tholen en St. 

Philipsland. Door de Eendrachtbode wordt zeer actief geworven. Zo zijn 

40. Zie ook paragraaf 5.3+ 
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begin jaren tachtig alle niet-abonnees bezocht en dat heeft een behoorlijk 

aantal nieuwe abonnees opgeleverd. 

Eendrachtbode is een lokaal medium pur sang: al het lokale nieuws 

vindt zijn plaats in de uitgave. Nieuws uit de regio wordt opgenomen voor 

zover het betrekking heeft op Tholen. Tot het einde van de jaren zeventig 

was de Eendrachtbode de enige informatieleverancier voor en over het eiland 

Tholen. l\l{et de opkomst van de huis-aan-huisbladen is daar verandering in 

gekomen. Met name de Thoolse Bode van Vorsselmans is een geduchte 

concurrent, aldus de respondent. De regionale dagbladen besteden nauwelijks 

aandacht aan het eiland en de door het Brabants Nieuwsblad en De Stem 

uitgebrachte huis-aan-huisbladen zijn louter advertentiebladen. De 

adverteerders in de Eendrachtbode komen met name van het eiland en nabij 

gelegen Zeeuwse eilanden, terwijl in de huis-aan-huisbladen veel bedrijven uit 

West-Brabant adverteren. Eendrachtbode brengt zelf geen huis-aan-huisblad 

uit. De advertentiekoek op Tholen is volgens de respondent volledig verdeeld. 

Momenteel is sprake van een stabiele situatie. Het lijkt onmogelijk dat er nog 

een huis-aan-huisblad bij zal komen. 

Toekomstvelwachtingell 

Er is, zoals gezegd, dus weinig ruimte op de advertentiemarkt. De mogelijke 

invoering van reclame bij de lokale omroep zal daarom hoe dan ook ten 

koste gaan van de inkomsten van de andere media. Informeel zijn er 

contacten geweest met de SLOTH. De Eendrachtbode staat in principe 

welwillend tegenover samenwerking. De respondent benadrukt dat de 

Eendrachtbode en de lokale omroepen feitelijk dé lokale media zijn. Dat is 

een goede basis om een samenwerking op te bouwen. De respondent geeft 

aan dat de Eendrachtbode en de omroep in principe overeengekomen zijn 

dat, mocht de lokale omroep tot het uitzenden van reclame overgaan, de 

uitgever zorgt voor de plaatsing van de programmagegevens, iets wat nu ook 

al gedaan wordt, en de acquisitie voor haar rekening zal nemen. In 

afWachting van de ontwikkelingen elders in Nederland staat de uitgever op 

het standpunt dat er 50% van de opbrengst afgedragen moet gaan worden. 

De respondent verwacht niet dat reclame veel zal opleveren voor de SLOTH, 

ook omdat de lokale omroep reeds sponsorgeld en artikelen voor de bingo 

werft bij de plaatselijke middenstand. Als een bijkomend probleem voor de 

omroep vermeldt de respondent dat ongeveer éénderde deel van de Thoolse 

middenstand uit principieel-godsdienstige redenen niet wil adverteren op de 

radio. Naar oordeel van de respondent leeft de lokale omroep op Tholen niet 

zo erg onder de bevolking. Ook de adverteerders zullen dat vlug genoeg door 

hebben. Inmiddels heeft de respondent de mensen van de SLOTH van deze 

moeilijkheden weten te overtuigen en vooralsnog zijn de plannen in de 

diepvries gezet. 
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De respondent vermeldt dat de afgetreden voorzitter van de lokale 

omroep nog steeds actief is op het terrein van audio-visuele produkties voor 

bedrijven. Deze man heeft de Eendrachtbode laten wetcn in de toekomst 

wellicht weer iets met radio te willen doen. De exacte bedoelingen zijn de 

respondent niet duidelijk, maar hij sluit niet uit dat de lokale omroep 

daarvan hinder gaat ondervinden. 

De Eendrachtbode participeert in een in 1990 gestart kabelexperiment 

van de gezamenlijke Zeeuwse pers. De respondent wil de ontwikkelingen 

daar bijhouden, maar verwacht niet dat een kabelkrant op Tholen rendabel 

te maken is. Hij verwijst daarbij naar Vorsselmans die de plannen voor een 

kabelkrant voor de gem:eente 'tholen ook heeft afgeblazen. 

Op korte termijn ziet de respondent niet veel veranderen op Tholen. 

De Eendrachtbode heeft het weliswaar de laatste jaren wat moeilijker 

gekregen door de opkomst van de huis-aan-huisbladen, maar sinds enige tijd 

is die situatie redelijk stabiel. Van de komst van de lokale omroep heeft de 

respondent weinig hinder ondervonden. De eventuele invoering van reclame 

zal naar oordeel van de respondent voor een behoorlijk verlies aan inkomsten 

zorgen bij de Eendrachtbode, omdat de produktie- en verhandelingskosten 

relatief hoog zijn, terwijl het voor de omroep relatief weinig oplevert, omdat 

de advertentiemarkt op Tholen volledig dicht zit. De respondent is daarom 

tevreden met het uitstel waarvoor de lokale omroep gekozen heeft. 

Epiloog 

De situatie op Tholen is duidelijk: vooralsnog ziet de lokale omroep af van 

het uitzenden van reclamc. De verwachte inkomsten uit reclame zijn te 

gering. Er bestaan op informele grond contacten met de plaatselijke 

nieuwsbladuitgever de Eendraehtbode. Deze plaatst de programmagegevens 

van de lokale omroep in zijn uitgaven. De benaderde respondenten 

verwachten niet dat er in de nabije toekomst grote veranderingen in de 

huidige situatie zullen optreden. 

5.13. De mediasituatie in T/Vittem 
afgesloten op: 1 februari 1992 

De huidige stand van zaken 

J![ediastruc!uur 

De gemeente Wittem bestaat uit een tiental kerkdorpen en is gelegen tussen 

de Oostelijke Mijnstreek en het Zuid-Limburgse heuvelland en valt derhalve 

binnen de invloedssfeer van zowel Maastricht als Heerlen. In Wittem zijn de 

twee regionale dagbladen van zuidelijk Limburg te verkrijgen. Het Limburgs 
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Dagblad haalt met een oplage van I.366 de hoogste dekking, nl. 53%, terwijl 

de dekking van 30% van De Limburger voortkomt uit een afzet van 764 

exemplaren. Er verschijnt een tweetal huis-aan-huisbladen in Wittem, nl. De 

Zondagspost en Drielandenpost. In enkele dorpen uit de gemeente vVittem 

verschijnt ook nog De Trompetter. Daarnaast wordt door Drukkerij en 

Uitgeverij CJ. Thoma BV uit Vaals in de gemeente vVittem het nieuwsblad 

De Omroeper uitgebracht, dat wekelijks op dinsdag verschijnt. Met een 

oplage van I.g80 exemplaren wordt een dekking van 77% gehaald. Sinds 

enige jaren is er in de gemeente een lokale omroep actief die alleen een 

kabelkrant 'runt', waarop lokaal nieuws en reclame gep!;atst worden. 

Incidenteel zendt de lokalê oniroep televisie uit, maar radio behoort niet tot 

de activiteiten. 

Onderhandelingen 

Van onderhandelingen over de invoering van reclame is in de gemeente 

vVittem tot nu toe geen sprake geweest. 

Stichting Lokale Omroep Wittem 

Ontwikkeling en financieil 

De Stichting Lokale Omroep vVittem is op initiatief van de burgemeester 

ontstaan. Hij zag wel iets in lokale omroep als voorlichtingsmiddel. Er is tot 

tweemaal toe een werkgroep opgericht. De eerste werkgroep had 

commerciële ambities en dat stuitte op problemen met de gemeente. De 

tweede groep stelde de ambities minder hoog en is overgegaan tot de 

uiteindelijke oprichling in I987 van de SLOW, die vanaf het begin zich alleen 

maar met de exploitatie van een kabellrrant heeft beziggehouden. Alle 

apparatuur is door de gemeente vVittem betaald en kostte f 6.000,00. 

In eerste instantie werden de uitzendingen vanuit het kantoor van de 

gemeentevoorlichter verzorgd. Inmiddels kan de SLOW over een eigen ruimte 

beschikken, waar beter de redactie kan worden gevoerd, en is men op 

incidentele basis aan het experimenteren met bewegende beelden. Bij speciale 

gelegenheden zoals de gemeenteraadsverkiezingen, festiviteiten in de 

kerkdorpen of een voorlichtingscampagne vanuit de gemeente over 

gescheiden huisvuil huurt men apparatuur en maakt men in eigen beheer 

opnames of verzorgt men 'live' uitzendingen. 

Vanaf de beginperiode heeft de gemeente zich op het standpunt gesteld 

dat een structurele subsidiëring niet wenselijk was, omdat enerzijds daardoor 

de afhankelijkheid van de omroep ten opzichte van de gemeente minimaal 

blijft en de creativiteit erdoor wordt geprikkeld; anderzijds wil de gemeente 

de burgers niet confronteren met een lastenverzwaring. De gemeente springt 

bij wanneer apparatuur aan vervanging nodig is en voert als het ware een 
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voorwaarde-scheppend beleid. Zo heeft de gemeente Wittem onlangs 

f 40.000,00 ter beschikking gesteld voor nieuwe apparatuur, met meer 

mogelijkheden dan de afgeschreven Amiga-computer van de beginperiode. 

Voor de rest worden de activiteiten bekostigd uit de opbrengsten van reclame 

op de kabelkrant, waar de SLOW vanaf het begin mee bezig is geweest. 

Daarvoor is een aparte stichting in het leven geroepen die de inkomsten 

beheert en donaties doet aan de lokale omroep. De adverteerders op de 

kabelkrant komen alleen voort uit de gemeente Wittem en aangrenzende 

gemeenten. Voor de bevolking van Wittem stelt de SLOW een rubriek ter 

beschikking waarin gratis mededelingen en aankondigingen gedaan kunnen 

worden. Alleen felicitaties kosten iets en eventuele produktiekosten worden in 

rekening gebracht. Iedere dag worden de pagina's ververst. De kabelkrant 

heeft een omlooptijd van ong. 20 minuten, waarbij ong. 30 pagina's voor 

komen te staan. Als achtergrondgeluid wordt doorgaans RadioIO 

doorgegeven. De reclames van RadioIO worden niet 'gescrambied'. Soms 

wordt het geluid van WDR4 doorgegeven. Dat ligt volgens de respondent aan 

de voorkeur van de dienstdoende vrijwilliger. 

Bij de uitzending van bewegende beelden zorgt de lokale omroep 

ervoor dat e.e.a kostendekkend is. De televisie-uitzendingen van de lokale 

omroep worden uit de reserveringen betaald en wanneer derden, zoals de 

gemeente, een uitzending willen, dan moeten de gemaakte onkosten door 

diegene betaald worden. De adverteerders op de kabelkrant komen alleen 

voort uit de gemeente Wittem en aangrenzende gemeenten. 

Toekomst 

Een probleem van de lokale omroep in vViitem is dat de gemeente Vaals op 

hetzelfde kabelnet is aangesloten en e.e.a. niet is afgekoppeld. Formeel zou 

dit niet mogen, maar inmiddels zijn er onderhandelingen gaande met 

vertegenwoordigers uit de gemeente Vaals om ook daar te komen tot een 

lokale omroep, waarbij gewerkt wordt onder een gez~menlijk bestuur. De 

respondent verwacht dat daardoor de inkomsten zullen toenemen, waardoor 

de televisie van de SLOW uitgebreid kan worden. Een samenwerking met 

Vaals wordt al in 1992 verwacht. Nu zijn er van de 25 vrijwilligers die bij de 

SLOW actief zijn, al IO afkomstig uit Vaals. In de nabije toekomst zal ook de 

gemeente Gulpen op hetzelfde kabelnet aangesloten worden en de 

respondent is bezig ook daar contacten te leggen. 

Tot dusver zijn er nauwelijks contacten geweest met de uitgevers. Begin 

1992 heeft de directie van het Limburgs Dagblad per brief laten weten dat 

men vond dat men in aanmerking komt voor een overeenkomst, maar de 

omroep zal geen stappen daartoe ondernemen. Een andere opzet van de 

reclame hoeft voor wat betreft de SLOW niet. Er wordt al jaren op de huidige 

wijze gewerkt door de SLowen men wil daar in de toekomst ook niet van af. 
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De respondent geeft aan dat het bestuur en de medewerkers de SLOW ook 

niet uit de jas willen laten groeien. De functie van de SLOW is informatie van 

commerciële, culturele en ontspannende aard, aanbieden aan de Wittemse 

bevolking. 

De respondent verwacht dat wanneer de samenwerking met Vaals en 

later wellicht met Gulpen tot stand wordt gebracht, de uitgevers zich meer 

geroepen zullen voelen om zich in de hele aangelegenheid te mengen. Men 

gaat daar echter niet op wachten. Bij de SLOW ziet men wel wat er allemaal 

nog op hen af komt. 

Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad BV 

Recente on/wikkelingen 

Het Limburgs Dagblad heeft de laatste tijd te maken gekregen met een 

geringe afname van het aantal abonnementen. De respondent geeft aan dat 

het Limburgs Dagblad evenals vele andere regionale dagbladen te maken 

heeft met een sterke concurrentie van de landelijke dagbladen. Om in deze 

concurrentieslag overeind te blijven zullen regionale dagbladen het produkt 

moeten verbeteren. In een vroeg stadium is men daarom bij het Limburgs 

Dagblad begonnen met het invoeren van Ideurendruk (in 1979). Aanvankelijk 

sloeg de ldeurendruk niet aan, maar nu merkt men dat zowel het publiek als 

de redactie het volledig geaccepteerd heeft, aldus de respondent. Het aantal 

pagina's is de laatste jaren uitgebreid en eigenlijk is de zaterdagkrant voor 

veel huishoudens hét weekblad geworden. Doordat het Limburgs Dagblad 

onderdeel uitmaakt van Holdingsmaatschappij De Telegraaf is het bedrijf in 

staat gebleken de invEsteringen die nodig om te werken aan de 

produktverbetering op te brengen. 

Wat niet vergeten dient te worden b~j de kwaliteitsverbetering is dat de 

krant in eerste instantie een journalistiek produkt is. De respondent legt er 

daarom de nadruk op dat de feitelijke kwaliteitsverbetering van de krant 

begint en eindigt bij de redactie. De laatste jaren is het Limburgs Dagblad in 

de weer geweest om meer achtergrondinformatie en diepgaande 

verslaggeving in de kolommen van het dagblad op te nemen. Ook is de krant 

meer aandacht gaan besteden aan regionieuws. Het Limburgs Dagblad wil 

de slag om de consument in gaan door zich juist te onderscheiden van het 

landelijke dagblad. Versterking van de regio-redactie is daar een middel in. 

Bij de versterking van de regiofunctie speelt het huis-aan-huisblad een 

belangrijke rol, aldus de respondent. Het is de kunst van het huis-aan

huisblad een voor de adverteerder en de lezer aantrekkelijk medium te 

maken, zonder dat het huis-aan-huisblad in het vaarwater komt van het 

regionale dagblad. De redactionele inhoud is daarom, anders van karakter. In 

principe vult het Limburgs Dagblad de huis-aan-huisbladen met lokaal 
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nieuws en wat algemene informatie: nieuws en informatie dat het regionale 

dagblad laat liggen. 

Het Limburgs Dagblad is met wekelijks 550.000 exemplaren momenteel 

de marktleider in Limburg op de huis-aan-huisbladenmarkt. De markt is 

stabiel, nadat tot een vijftal jaren geleden ook in Limburg een sterke 

concurrentie bestond met uitgaven van De Limburger. Van echte 

concurrentie is feitelijk nauwelijks sprake meer, aldus de respondent. Alle 

Limburgs Dagblad-huis-aan-huisbladen dragen eenzelfde titel, maar om beter 

te kunnen appelleren aan de lokale functie van het huis-aan-huisblad, worden 

er II edities vervaardigd. Ook het huis-aan-huisblad is de laatste jaren in 

kwaliteit verbeterd. 

Toekomst printmedia 

Doordat de felle concurrentiestrijd inmiddels is uitgewoed, kan aan de 

kwaliteitsverbetering van het huis-aan-huisblad nog meer aandacht besteed 

worden, volgens de respondent. Het huis-aan-huisblad zal in de toekomst 

steeds meer gaan lijken op wat de lokale nieuwsbladen zijn: kwalitatief goede 

lokale informatiemedia. Daarbij moet men er wel voor waken dat het huis

aan-huisblad het regionale dagblad geen concurrentie aan gaat doen. De 

respondent ziet op de middellange termijn zelfs mogelijkheden om het huis

aan-huisblad om te zetten een nieuwsblad op abonnementsbasis. Wat daarbij 

nog een rol kan gaan spelen, zijn de teruglopende investeringen door 

adverteerders in de direct mail. Onder druk van de milieudiscussie zal er op 

de advertentiemarkt weer geld vrijkomen, waarbij de respondent verwacht 

dat die gelden met name ten goede zullen komen aan het huis-aan-huisblad 

en wellicht de lokale en regionale omroep. 

Voor het regionale dagblad zijn in zuid-oost Limburg nog volop 

mogelijkheden. Sinds enige jaren is het Limburgs Dagblad bezig met een 

actieve acquisitie in het gebied rondom Al,en. Voor advertentiewerving zijn 

nog volop mogelijkheden in het Belgische en Duitse grensgebied, aldus de 

respondent. Hij zou graag produkten in die regio's af willen zetten, maar een 

probleem daarbij is de taal. Het vergt enorme investeringen om bijvoorbeeld 

in de Duitse grensstreek een huis-aan-huisblad uit te gaan brengen. 

De bezorging is ook voor het Limburgs Dagblad een toenemend 

probleem. Het Limburgs Dagblad heeft aan diverse landel~jke dagbladen 

voorgesteld gezamenlijk de verspreiding ter hand te nemen. Tot dusver is dit 

soort initiatieven op onbegrip en onwil in de dagbladwereld gestuit, zo 

oordeelt de respondent. Ondertussen wacht het Limburgs Dagblad af; het 

probleem van de bezorging is namelijk vele malen groter bij de landelijke 

dagbladen dan bij de regionale dagbladen. 
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Recente ontwikkelingen elektronische media. 

De elektronische media gaan steeds meer de aandacht vragen. Aanvankelijk 

toonden de uitgevers van dagbladen zich niet zo geïnteresseerd. Er heerste 

toch een beetje de mentaliteit van 'schoenmaker, blijf bij je leest'. Door 

middel van de kabelkrant hebben de uitgevers ervaring op kunnen doen met 

elektronische media. kabelkrant is echter een doodgeboren kindje in de optiek 

van de respondent. Door de wettelijke restrictie is het medium nauwelijks 

interessant te maken voor consument en adverteerders. Het Limburgs 

Dagblad exploiteert kabelkranten in Heerlen, Kerkrade en Hoensbroek, 

terwijl het bedrijf aanvankelijk ook de kabelkrant in Maastricht voor haar 

rekening nam. Deze is overgedaan aan De Limburger, die de kabelkrant 

weer heeft door verkocht aan Tv-Gazet. Deze onderneming exploiteert in 

heel Limburg kabelkranten en wordt door de respondent als de grootste 

concurrent gezien. 

Ondanks dat de directie van het Limburgs Dagblad de kabellaant het 

voordeel van de twijfel heeft gegund en ondanks de vele investeringen in de 

techniek, redactie en acquisitie, is de kabelkrant niet rendabel gebleken. 

Feitelijk wordt het merendeel van de kabellu'anten aangehouden om niet het 

contact met het medium te verliezen en om de concurrentie af te houden, 

maar bedrijfseconomisch is het eigenlijk onverantwoord, aldus de respondent. 

De opkomst van de regionale en lokale omroepen baart de respondent 

nauwelijks zorgen. In Limburg spelen de lokale zenders volgens de 

respondent een marginale rol en de regionale zender trekt lang niet zoveel 

luisteraars als in sommige andere provincies. De invoering van reclame bij de 

kleinschalige omroep is een zaak om te blijven volgen, maar het veroorzaakt 

geen onrust bij het Limburgs Dagblad, aldus de respondent. De lokale 

omroepen in Limburg hebben over het algemeen een beperkt luisterpubliek 

en zijn nauwelijks georganiseerd. Bovendien, zo benadrukt de respondent, is 

hetgeen deze omroepen uit de advertentiemarkt kunnen halen marginaal en 

vele malen minder dan ze zelf verwachten. Een commerciële exploitatie van 

lokale omroepen is alleen in grote steden of in samenwerkingsverbanden op 

agglomeratieniveau mogelijk. 

Bij regionale omroepen ligt dat anders. Ook daar zijn de verwachtingen 

ten aanzien van de reclame-opbrengsten inmiddels bijgesteld, maar het is 

reëel te verwachten dat de regionale omroepen ieder enige tonnen uit de 

markt kunnen halen. De centrale acquisitie die door de regionale zenders 

wordt opgezet is daar een belangrijk instrument bij. De ROOS heeft zich in de 

gesprekl,en professioneel opgesteld en uitgevers zijn bereid iets van de 

samenwerking met de regionale omroepen te maken. Dat komt zeker ook 

door de professionele opstelling van de regionale zenders, iets wat er volgens 

de respondent bij de lokale omroepen aan ontbreekt. De mate van 

professionaliteit lijkt bij de regionale omroep in Limburg soms wat minder 
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dan elders. Problemen bij de organisatie van Omroep Limburg zijn er 

volgens de respondent de oorzaak van dat een overeenkomst tussen die 

omroep en de uitgevers een tijd lang is opgehouden. 

Het Limburgs Dagblad is momenteel met geen enkele lokale omroep in 

onderhandeling. Men wil de uitspraken van het Commissariaat en de Raad 

van State afwachten. Overigens, zo stelt de respondent, hoeft het Limburgs 

Dagblad niet het onderste uit de kan; het gaat vaak over zulke kleine 

bedragen dat het niet eens de moeite loont er veel tijd en energie in te 

steken. De lokale omroep in Wittem is daar een voorbeeld van. Maar met 

het oog op de mogelijkheid die de overheid de uitgevers heeft geboden zich 

multimediaal te ontwikkelen, zal het Limburgs Dagblad nergens afzien van 

participatie. De respondent wil de zaken nauwlettend blijven volgen. 

Toekomst elektronische media 

Over de toekomstige mogelijkheden voor de kabelkrant is de respondent niet 

positiever gestemd dan over het verleden. Aanpassingen van de kabelkrant, 

bijvoorbeeld het voeren van een eigen achtergrondgeluid, of uitbreidingen 

door middel van kabeltekstvoorzieningen achter de kabelkrant te plaatsen, 

zijn eigenlijk alleen maar lapmiddelen. Kabelkrant wordt pas interessant 

wanneer een combinatie met bewegende televisiebeelden te maken is. De 

respondent verwacht echter niet dat dat op korte termijn door de overheid 

toegestaan zal worden. 

De huidige wetgeving aangaande de kleinschalige omroep is een 

aanfluiting, volgens de respondent. Het is duidelijk dat de overheid geen 

keuzes durft te maken. De huidige regeling is een non-regeling in zijn ogen. 

Eigenlijk laat de overheid de lokale omroepen over aan de markt. Iets wat 

uiteindelijk toch onafWendbaar is, maar het is voor alle partijen beter 

wanneer die keuze eens bewust gemaakt zou worden door de overheid. 

Een duale financiering vindt de respondent een even slechte situatie als 

een commerciële en een publieke omroep in de regio. De respondent heeft 

niets tegen een publieke omroep in de regio, maar een dergelijke omroep 

moet zich dan wel beperken tot haar functie: informatieverschaffing. Daarom 

kan ook het aantal zenduren terug naar zes per dag. De ideale regionale 

publieke omroep is een omroep waarbij een koppeling met Hilversum en een 

koppeling met de lokale omroepen gemaakt wordt en die geen reclame 

uitzendt. Het huidige net van regionale en lokale omroepen vindt de 

respondent te veel van het goede. Nederland zou er bij gebaat zijn, wanneer 

er een net van zo'n 23 regionale zenders wordt opgezet waarin de huidige 

lokale en regionale omroepen opgaan. Zeker voor Limburg is de 

aanwezigheid van één regionale zender niet overeenkomstig de sociale 

structuur van de provincie. Er zouden in Limburg zeker twee, misschien drie 

zenders nodig zijn. Wanneer de overheid de hele verdere ontwikkeling aan 
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de markt overlaat, zal blijken dat de lokale omroepen geen bestaansrecht 

hebben en dat er een net ontstaat van sub-regionale zenders, aldus de 

respondent. 

Uitgeversmaatschappij De Limburger BV 

Recente olltwïkkelillgen 

De Limburger heeft in het verdere en recente verleden veel baat gehad bij de 

samenwerking binnen Audet en later de VNU-dagbladengroep. Investeringen 

konden daardoor makkelijker gedaan worden en samenwerking op het gebied 

van acquisitie e.d. is ook makkelijker op te zetten. 

Momenteel is De limburger als dagblad marktleider in de provincie 

limburg. De oplage kent de laatste jaren een geringe groei en ten opzichte 

van de enige concurrent, het limburgs Dagblad doet men het daarmee goed. 

In limburg is een stabiele positie ontstaan. Beide dagbladbedrijven weten 

wat ze aan elkaar hebben en de scherpe kanten zijn van de concurrentie af. 

Dat geldt ook voor de huis-aan-huisbladen. Tot het midden van de jaren 

tachtig is er sprake geweest van een sterke concurrentie, maar ook deze 

markt heeft zich in het recente verleden gestabiliseerd. Momenteel is deze 

markt zich verder aan het reguleren: uiteindelijk zullen er, aldus de 

respondent, minder, elkaar beconcurrerende, titels over blijven. 

Toekomst printmedia 

De fusiegolf van de laatste jaren is voorlopig niet tot een eind gekomen. De 

respondent verwacht dat er in Nederland uiteindelijk plaats zal zijn voor een 

vijftal grotere uitgeverijen van landelijke én regionale dagbladuitgaven. Aan 

de onderkant van de markt, de huis-aan-huisbladen, zal ruimte blijven 

bestaan voor kleinschaliger initiatieven. 

Midden/ eind jaren '80 was er sprake van dat de twee VNU-uitgaven De 

Limburger en het Dagblad voor Noord-Limburg 'geïntegreerd' zouden 

worden. Deze fusie werd aanvankelijk afgehouden door de kleinste partner, 

het Dagblad voor Noord-Limburg. Op korte termijn zal het toch tot een 

dergelijke integratie van beide uitgaven komen, volgens de respondent, 

overigens op verzoek van het Dagblad voor Noord-limburg. Deze 

werkmaatschappij ziet zich voor de nabije toekomst geconfronteerd met 

investeringen voor nieuwe drukfaciliteiten en is daarvoor met de andere VNU

partner in zee gegaan. Hierdoor zal er voor wat betreft VNV één provinciaal 

dagblad gemaakt gaan worden met één centrale directie en hoofdredactie, 

gezeteld in NIaastricht, maar met twee regio-afdelingen in Venlo en 

Roermond. De definitieve indeling van de redactie over de huidige 

regiokantoren moet nog plaatsvinden, aldus de respondent. Uiteindelijk zullen 

onder de titel De Limburger verschillende edities gebracht blijven worden, in 

dezelfde verspreidingsgebieden als nu. 
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Ter verhoging van de aantrekkelijkheid van het dagblad zal De 

Limburger in de. toekomst toe gaan werken naar meerkleurendruk. 

Bovendien zal in de kwaliteit van de redactie, zowel qua faciliteiten als de 

kwaliteit van de journalisten, geïnvesteerd gaan worden. De Limburger streeft 

naar verdieping van de opiniërende verslaggeving alsmede het uitdiepen van 

de achtergrondverslaggeving. De concurrentie met actuele media zoals radio 

en televisie is een oneigenlijke, dus vindt men bij De Limburger dat men die 

niet moet aangaan. Inhoudelijk kan wel geconcurreerd worden met de 

landelijke dagbladen. De redenatie die hier achter steekt is de volgende: alles 

wat de landelijke dagbladen kunnen, zoals goede buitenlandse en 

binnenlandse verslaggeving en doelgroep-publikaties in de vorm van bijlagen 

enz., kunnen de regionale dagbladen ook; maar regionale dagbladen bieden 

de consument meer, namelijk regionaal en lokaal nieuws; het nieuws van 

dichtbij. Overigens wil de respondent die opgave niet onderschatten. Het zal 

een moeilijke klus blijken om zowel aandacht te blijven besteden aan het 

kleine lokale nieuws als aan (inter)nationaal nieuws. Het produkt moet wel als 

regionaal dagblad herkenbaar blijven. 

Door middel van een editiestelsel voor het provinciale dagblad denkt 

De Limburger aantrekkelijk en interessant te blijven voor de Limburger van 

Mook tot Vaals. Daarbij wordt niet alleen gedacht aan een constructie met 

kopbladen, maar men denlct ook in de richting van een flexibele pagina

opmaak die per editie en zelfs binnen een editie kan verschillen. Dus 

paginawisseling, maar ook kolomwisseling behoort in de toekomst tot de 

mogelijkheden. Daardoor kan het dagblad de lezer ook op de lokale 

betrokkenheid blijven aanspreken. Daarnaast zal men, zo schetst de 

respondent, de consument blijven aanspreken door middel van het inmiddels 

redactioneel volwaardige huis-aan-huisblad. Het ldeine lokale nieuws zal met 

name in de bladen opgenomen blijven, maar ook daar kan de kwaliteit nog 

vooruit. Huis-aan-huisbladen hebben hun waarde als lokaal nieuws- en 

advertentiemedium bewezen. Advertentiecombinaties bij de huis-aan

huisbladen zijn een extra instrument om de adverteerder te lokken, maar het 

opzetten van grote regionale huis-aan-huisbladen, met een gelijke 

redactionele inhoud ziet, de respondent niet zitten. Daarmee gaat immers de 

lokale uitstraling, wat nu de kracht is van het huis-aan-huisblad, verloren. 

Doordat de huis-aan-huisbladen zo'n sterke positie in de markt hebben, ziet 

de respondent weinig ruimte voor nieuwe initiatieven, zoals nieuwe 

nieuwsbladtitels. 

Recente ontwikkelingen elektronische media 

De dagbladbedrijven in Nederland hebben zich op de kabelkrant verkeken, 

zo luidt de analyse van de respondent. Door de, door de wetgever opgelegde, 

beperkingen heeft het medium niet echt een kans gehad. De kijkcijfers bleken 



De mediasituatie in 12 gemeenten 

na verloop van tijd overal tegen te vallen en de adverteerders hielden het na 

een tijd ook voor gezien. Op de kabelkrant in Maastricht die door De 

Limburger werd geëxploiteerd, was het verlies op jaarbasis uiteindelijk 

f 400.00,00. Dat verlies is mede veroorzaakt door de grote concurrentie die 

haar door de onafhankelijke kabelkrantexploitant TV-Gazet werd aangedaan. 

Door in veel gemeenten in Limburg een kabelkrant te exploiteren kon hij de 

kosten beperkt houden. Bovendien kon dit bedrijf met minder apparatuur en 

op basis van een lagere kwaliteit blijven draaien, terwijl De Limburger aan 

haar stand verplicht is, zo meent de respondent, kwaliteit te leveren, zowel 

inhoudelijk als op het gebied van de vormgeving. Er werden twee 

redacteuren en een acquisiteur op de kabelkrant gezet, maar het mocht niet 

baten. De Limburger is inmiddels met de kabelkrant gestopt. 

Recentelijk zijn lokale en regionale omroep om de hoek komen kijken 

als een mogelijkheid voor uitgevers om zich te bekwamen in elektronische 

media. De invoering van reclame op de regionale en lokale omroep is de 

respondent echter een doorn in het oog. De huidige wetgeving wordt door de 

respondent gekenschetst als een non-wetgeving: het is vlees noch vis. De 

overheid durft klaarblijkelijk geen duidelijke keuze te maken tussen een 

commercieel bestel of een publiek bestel voor de lokale en regionale omroep. 

De huidige regeling is het gevolg. Een regeling, die te veel onduidelijkheden 

bevat en waar niemand gelukkig mee is, volgens de respondent. 

De onduidelijkheid van de regeling en de interpretatieverschillen, 

alsmede de zaak Someren c.s en mogelijke arbitragezaken bij het 

Commissariaat voor de Media, hebben er toe geleid dat De Limburger zich 

afwachtend opstelt. De bemoeienis van de VNG keurt de respondent af. Hij 

vraagt zich af waar de VNG het recht en het inzicht aan ontlcent om een 

dergelijk advies aan haar leden te verstrekken. 

lVlet de regionale omroep zijn in een prettige sfeer op centraal niveau 

afspraken gemaakt en iedere lokale omroep die zich bij De Limburger meldt 

zal worden ontvangen en er zal naar geluisterd worden, maar het bedrijf zal 

zelf vooralsnog geen initiatieven ontplooien. Iedere situatie zal opnieuw 

worden bekeken. De Limburger heeft geen vast stramien waarlangs het 

beleid ten aanzien van de lokale omroepen wordt gevoerd. Bij omroepen uit 

grotere gemeenten zal de opstelling anders zijn dan bij kleinere omroepen. 

Zo is het wezenlijker dat er wordt ingegaan op de voorstellen van de lokale 

omroep uit Weert, dan dat men zich druk maakt over de situatie in Wittem, 

aldus de respondent. De gemeente vVittem is te klein om zich druk over te 

maken. De Limburger heeft in \tVittem geen vaste adverteerders, de enige die 

incidenteel in De Limburger adverteert is de gemeente. Dat was ook al zo 

voor dat de lokale omroep daar actief was. Een eventueel verlies aan 

inkomsten in de gemeente Wittem hoeft het bedrijf niet te vrezen. Bovendien 

interesseert het de respondent niet zo erg. Het credo bij De Limburger blijft: 

schoenmaker blijf bij je leest, ofwel uitgever, blijf bij je krant. 
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Toekomst elektronische media 

Het probleem dat krantebedr~jven met de elektronische media hebben, komt 

voor een groot deel voort uit de onbekendheid met het medium. De 

respondent vindt een beleid ten aanzien van deze media ook meer een zaak 

van het concern dan van de dagbladbedrijven. ]'vlet name de kabelkrant zou 

vanuit het concern gecoördineerd moeten worden. Door de koppeling van 

kabelnetten en uitwisseling van data tussen verschillende kabelkranten, 

waarbij wellicht ook nog een tekstvoorziening achter de kabelkrant wordt 

aangebracht, is de kabelkrant mogelijk exploitabel te maken. Zelfs de meest 

gunstige scenario's stemmen de respondent somber en hij verwacht niet dat 

De Limburger op korte of middellange termijn nog deel zal nemen aan 

experimenten met kabellcranttoepassingen of interactief gebruik van de kabel. 

De negatieve herinneringen met het in Zuid-Limburg aangelegde totaal net 

liggen daarvoor nog te vers in het geheugen. 

De huidige inrichting van de kleinschalige omroep levert in de ogen van 

de respondent alleen maar problemen op. Het zou beter zijn, wanneer de 

overheid allereerst een duidelijke keuze maakt tussen publieke of commerciële 

kleinschalige omroep en daarna aan de inrichting van het bestel gaat werken. 

Wanneer er gekozen wordt voor een commerciële exploitatievorm kan 

kleinschalige radio alleen bekostigd worden wanneer er gestreefd gaat worden 

naar grotere verzorgingsgebieden. Alleen wanneer lokale omroepen zich gaan 

richten op gewesten en agglomeraties hebben ze kans van slagen hebben. In 

een kleinere context zullen de inkomsten uit reclame te gering zijn. Drie 

omroeplagen is in Nederland te veel, aldus de respondent. Nederland zou er 

bij gebaat zijn wanneer er een koppeling zou ontstaan tussen het regionale 

net een de landelijk omroep, waarbij beide organisatorisch onafhankelijk van 

elkaar opereren en waarop zo nu en dan ruimte wordt gemaakt voor een 

lokale invulling. Wanneer radio op een dergelijke manier wordt opgezet is ze 

ook beter uit publieke middelen te financieren. Een situatie waar de 

respondent vrede mee kan hebben. Regionale televisie vergt in de optiek van 

de respondent een andere benadering. Hij is er van overtuigd dat iets 

dergelijks niet zonder de steun van de uitgevers tot stand kan komen. De 

uitgevers hebben de ervaring met informatievergaring in de regio en kunnen 

door middel van investeringen in gekoppelde kabelnetten waarop regionale 

televisie gecombineerd wordt met interactieve kabeltekst-toepassingen wellicht 

er voor zorgen dat e.e.a. exploitabel blijft. 

Epiloog 

De kleine Limburgse gemeente is voor de grote Limburgse uitgever 

nauwelijks een interessant gebied. Zowel het Limburgs Dagblad als De 

Limburger heeft er abonnees, maar uit de gemeente heeft men nauwelijks 
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aanbod aan advertenties. De lokale omroep in vVittem exploiteert al jaren 

een kabelkrant, waar reclame op gevoerd wordt. De opbrengsten uit de 

reclame vloeien via een aparte stichting naar de omroep. De omroep geeft te 

kennen weinig behoefte aan een samenwerkingsovereenkomst met de 

uitgevers te hebben. Er zijn dan ook geen onderhandelingen gaande. Wellicht 

dat door de voorgenomen uitbreiding van het verzorgingsgebied van de 

omroep/ kabelkrant met de gemeenten Vaals en Gulpen, de uitgevers meer 

geïnteresseerd raken in de situatie in VVittem. 
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Lijst van rifkortingen 

LIJST VAN BELANGRIJKSTE AFKORTINGEN 

AMVB 

ANP 

BRTS/BEO 

CBS 

CEBUCO 

CRM 

CVDM 

DGP 

FGDP 

FPC 

HELOS 

HDC 

IMC 

KB 

KLO 

LOA 

LOH 

LOKATEL 

LOS 

NDP 

NDU 

NKP 

NNP 

NOS 

ODC 

OLON 

OOG 

ORN 

PZC 

RlVIKB 

RONO 

ROOS 

ROOZ 

RSH 

RTL 

SLOS 

SLOT 

SLOTH 

SLOW 

SROB 

SRON 

SON 

STER 
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Algemene Maatregel van Bestuur 
Algemeen Nederlands Persbureau 
Bredase Radio en Televisie Stichting/Breda en 
omstreken 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Centraal Bureau voor Courantenpubliciteit 
(ministerie van) Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
werk 
Commissariaat voor de Media 
Drents-Groningse Pers 
Fries-Gronings-Drentse Pers 
Friese Pers Courantengroep 
Heterense, Elstse en Lentse Omroep Stichting 
Hollandse Dagbladen Combinatie 
Instituuut voor Massacommunicatie 
Koninklijk Besluit 
(dienst) Kijk- en Luisteronderzoek (van de 
Nederlandse Omroepprogramma Stichting) 
Stichting Lokale Omroep Almelo 
Stichting Lokale Omroep Hoogeveen 
Stichting Lokale Radio en Televisie Den Haag 
Stichting Lokale Omroep Spakenburg 
Vereniging de Nederlandse Dagbladpers 
Nederlandse Dagbladunie 
Vereniging de Nederlandse Kabelkrantpers 
Vereniging de Nederlandse Nieuwsbladpers 
Nederlandse Omroep(programma) Stichting 
Oostelijke Dagbladen Combinatie 
Organisatie voor Lokale Omroepen in Nederland 
Stichting Omroep Organisatie Groningen 
Stichting Omroep Reclame Nederland 
Provinciale Zeeuwse Courant 
Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf 
Regionale Omroep Noord-Oost 
Stichting Regionaal Omroep Overleg en 
Samenwerking 
Regionale Overijsselse Omroep Zieken 
Stichting Radio Stad Harlingen 
Radio Tele Luxembourg 
Stichting Lokale Omroep Steenvvijk 
Stichting Lokale Omroep Texel 
Stichting Lokale Omroep Tholen 
Stichting Lokale Omroep Wittem 
Stichting Regionale Omroep Brabant 
Stichting Regionale Omroep Noord 
Stichting Omroep Nijmegen 
Stichting Ether Reclame 



TK 

VND 

VNG 

VNV 

VOF 

WRR 

wvc 
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Tweede Kamer 
Verenigde Noordhollandse Dagbladen 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
Verenigde Nederlandse Uitgevers 
Vennootschap Onder Firma 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringbeleid 
(ministerie van) Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 



BIJLAGE I DAGBLAD ONDERNEMINGEN EN OPLAGEN DAGBLADEN IN 

NEDERLAND! 

Naam Dagbladholding (oplage/marktaandeel rggr) 
Naam Dagbladwerkmaatschappij 

Naam Dagblad 
-'ondertitel! editie' 

NV Holdingsmaatschappij De Telegraaf, Amsterdam (84o}8r/r8,3%) 
BV Dagblad De Telegraaf, Amsterdam 

De Telegrarif 
BV De Courant Nieuws van de Dag, Amsterdam 

De Courant Nieuws van de Dag 
Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad BV, Heerlen 

Limburgs Dagblad 

Nederlandse Dagbladunie BV, Rotterdam (77o.8oo/r6,8%) 
Algemeen Dagblad 
NRC Handelsblad 

Dagblad van Rijn en Gouwe BV, Alphen aan den Rijn2 
Rijn en Gouwe 

BV De Dordtenaar, DordrechF 
De Dordtenaar 

Brabants Nieuwsblad BV, Roosendaal 
Brabants Nieuwsblad 

VNU Dagbladengroep BV, Nijmegen (769.7r8/r6,8%) 
Brabant Pers EV, 's-Herlogenbosch 

Brabants Dagblad 
Eindhovens Dagblad 
Helmonds Dagblad 
Het Nieuwsblad 

Uitgeversmaatschappij Dagblad voor Noord-Limburg BV, Venlo 
Dagblad voor Noord-Limburg 

Uitgeversmaatschappij De Gelderlander BV, Nijmegen 
De Gelderlander 

Uitgeversmaatschappij De Limburger BV, Maastricht 
De Limburger 

Uitgeversmaatschappij De Stem BV, Breda 
De Stem 
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Wegener NV, Apeldoorn (60'.~,206h3,I%) 
Uitgeverij Onnes BV, Amersfoort 

Amerifoortse Courant 
Veluws Dagblad 

vVegener Uitgeverij Gelderland BV, Apeldoorn 
Apeldoornse Courant 
Noord Veluws Dagblad 
Gelders Dagblad 

Gelderse Dagblad Uitgeverij BV, Arnhem 
Al71hemse Courant 
GrarifSchaPbode 
Nijmeegs Dagblad 
Gelders Dagblad 

Drents-Groningse Pers BV, Assen 
Drentse Courant 
Winschoter Courant 
De Noord-Ooster 

Deventer Dagblad Combinatie BV, Deventer 
Denventer Dagblad 
Zutphens Dagblad 
Sallands Dagblad 
Gelders-Overijsselse Courant 

Uitgeversmaatschappij Dagblad Tubantia BV, Enschede 
Dagblad Tuballtia 
Dagblad van het Oosten 
Hengelo's Dagblad 

Uitgeverij/Drukkerij Twentsche Courant BV, Hengelo 
T wentsche Courant 
OveriJ'sseis dagblad 

DV Utrechts Nieuwsblad v/hJohan de Liefde, Houten 
Utrechts .Nieuwsblad 
Tielse Courant 

Tijl Krantenuitgeverij BV, Zwolle 
Zwolse Courant 
Nieuw Kamper dagblad 
Het Dagblad 
Het Nieuwe Land 

Perscombinatie NV, Amsterdam (S60,2ooh2,2%) 
Het Parool BV, Amsterdam 

Het Parool 
Trouw/Kwartet BV, Amsterdam 

Trouw 
de Volkskrant BV, Amsterdam 

de Volkskrant 



Bijlage 1 

Hollandse Dagbladcombinatie BV, Haarlem (268.002/5,8%) 
Verenigde Noordhollandse Dagbladen BV, Alkmaar 

Noordhollands Dagblad 
- Alkmaarsche Courant 
- Dagblad voor West-Friesland 
- Helderse Courant 
- Dagblad Kennemerland 
- Enkhuizer Courant 
- Schager Courant 
- Dagblad Zaanstreek 
- Nieuwe Noordhollandsche Courant 

Uitgeversmaatschappij Haarlems Dagblad BV, Haarlem 
Haarlems Dagblad 
IJmuidet Courant 
Bevenvijkse Courant 
Haarlemmemzeers Dagblad 

Uitgeversmaatschappij Leidsch Dagblad BV, Leiden 
Leidsch Dagblad 
Alphens Dagblad 

Fries-Gronings-Drentse Pers BV, Leeuwarden/Groningen 

(250.647/5,5%) 
Nieuwsblad van het Noorden BV, Groningen 

Nieuwsblad van /zet Noorden 
Friese Pers Courantengroep BV, Leeuwarden 

Leeuwarder Courant 

Sijthoff Pers BV, Rijswijk (198.170/4,3%) 
A. Sijthoff BV, Rijswijk 

Haagsclze Courant 
Goudsclze Courant 
Delfische Courant 
r'Vestland.rclze Courant 

vVesterpers BV, Rijswijk 
Het Bimzen/zqf 
Leidselze Courant 

Rotterdams Dagblad cv, Rotterdam (II5.747h,5%) 
Rotterdams Dagblad 

Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant BV, Vlissingen (62-431/r,4%) 
Provinciale Zeeuwse Courant 

Dagblad De Gooi- en Eernlander BV, Hilversum (53.837/r,2%) 
De Gooi- en Eenzlander 
Dagblad van Almere 
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Refonnatorisch Dagblad BV, Apeldoorn (53.06Ih,2%) 
Rifomwtorisch Dagblad 

Nederlands DagbladlGerefonneerd gezinsblad BV, Barneveld 
(25'521 / 0,6%) 

Nederlands Dagblad/ Geriformeerd gezinsblad 

Provinciale Persvereniging voor Friesland, Leeuwarden 
(22-7 19/0 ,5%) 

Friesch Dagblad 

Het Financieele Dagblad BV, AlTIsterdalTI (38'°47)3 
Het Financieele Dagblad 

NV SDU v/h Staatsdrukkerij/Uitgeverij, 's-Gravenhage (14.400)3 
Nederlandse Staatscourant 

De regionale dagbladen in Nederland4 verschijnen in een totale oplage van 
2.6°5.°58. Op grond van dit totaal zijn de oplagecijfers en marktaandelen op 
de regionale dagbladenmarkt als volgt verdeeld: 

VNU Dagbladengroep BV (769.718/29,5%) 
vVegener NV (602.206/23,1%) 
Hollandse Dagbladcombinatie BV (268.002/10,3%) 
Fries-Gronings-Drentse Pers BV (250.647/9,6%) 
Sijthoff Pers BV (198.17°/7,6%) 
NV Holdingsmaatschappij De Telegraaf (136.281/5,2%) 
Nederlandse Dagbladunie BV (125.300/4,8) 
Rotterdams Dagblad cv (I15-747/4,4%) 
Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant BV (62.431/2,4%) 
Dagblad De Gooi- en Eemlander BV (53.837/2,1%) 
Provinciale Persvereniging voor Friesland (37.324h,4%) 

1. Bronnen: NDP (1992). Jamverslag Nederlandse Dagbladpers in 1991, Amsterdam: cigen 

bcheer; CEBUCO (1991). Dagbladell oplage-specificatie, Amsterdam: eigen beheer. 

2. Dagblad van Rijn en Gouwe BV en BV De Dordtenaar hebben dezelfde directie. 

3. Oplagecijfers 1991; niet in de berekening van hct marktaandeel meegenomen. 

Niet opgenomen in CEBUCO (1991). Bron: Anoniem (1992). Arlfomedia Halldboek. 

Allalyse van de Nederlandse media, Amsterdam: Samsom. 

4. Regionalc dagbladen in N edcrland: alle bovenstaande titels minus De Telegraaf, 

Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad, Het Parool, Trouw, de Volkskrant, 

Reformatorisch Dagblad, Nederlands Dagblad/Gercformecrd gezinsblad, Het 

FinancieeIe Dagblad en Nederlandse Staatscourant. 
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BIJLAGE 2 REGIONALE OMROEPEN IN NEDERLAND (EDITIES, BEREIK) 

Naam omroep (plaats studio) Gemiddeld % Gemiddelde Marktaandeel 
dagbereik luister- (%) 

dichtheid (%) 

Omrop Fryslàn (Leeuwarden) 146.000 30,4 7,0 31 

Radio Noord (Groningen) 149.000 33,1 8,3 34 

Radio Drenthe (Assen) 126.000 35,0 9,1 36 

Radio Oost (Hengelo/Zwolle) 254.000 30,6 6,4 31 

- editie Salland (Deventer) 
- editie Twente (Hengelo) 

Omroep Gelderland (Arnhem) 283.000 19,4 3,8 21 

- editie Veluwe (Apeldoorn) 
- editie Achterhoek (Doetinchem) 
- editie Rivierenland (Tiel)/ 
Midden Gelderland (Nijmegen) 

Radio Utrecht (Utrecht) 81.000 9,8 2,0 12 

Omroep Flevoland (Lelystad) 32.000 17,8 3,7 18 

Radio Noord-Holland (Haarlem) 216.000 II,2 2,6 17 
- editie Noord-Holland Noord (Alkmaar) 
- editie Noord-Holland Zuid (Haarlem) 
- editie Amsterdam (Amsterdam) 

Radio West (Rijswijk/Den Haag) 208.000 15,5 3,0 18 

Radio Rijnmond 
(Rotterdam/Dordrecht) 418.000 32,9 7,6 37 

Omroep Zeeland 
(Oost-Souburg/ Axel) 45.000 15,5 5,7 28 

Omroep Brabant (Eindhoven) 406.000 22,8 6,1 24 
- editie Zuid-oost (Eindhoven) 
- editie Noord-oost (Den Bosch) 
- editie Midden (Tilburg) 
- editie West (Breda) 
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Omroep LiIllburg (Maastricht) 14°.000 3,8 15 
- editie Noord en Midden (Venlo) 
- editie Zuid (Maastricht) 

Totalen 20,7 

Bron: ORN (1992). lrifimnatiemap Omroep Reclame Nederland 1992, Amsterdam: Omroep Reclame 
Nederland. 
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BIJLAGE 3 LIJST VAN RESPONDENTEN 

Dagbladondernelllingen; concerns/holdings 
Sijthoff Pers BV: 

Th. S. Bakker, directeur; mw. 1. Hoenderop, stcifinedewelker (12 februari 1992) 

VNU Dagbladengroep BV: 

drs. J. Scholten, directeur (12 mei 1992)1 

Wegener NV: 

drs. J. c. Houwer!, directeur (24 maart 1992)1 

Dagbladondernelllingen; werklllaatschappijen 
Drents-Groningse Pers BV: 

S.G. van del' Heijden, directeur (22 januari 1992) 

Friese Pers Courantengroep BV: 

H. van Setten, directeur (29 januari 1992) 

Nieuwsblad van het Noorden: 
drs. J. C. van Luyn, directeur (28 januari 1992) 

Tijl Krantenuitgeverij BV: 

HJ. Blom, hoqfd advertentie exploitatie/lid management-team (21 januari 1992) 

Uitgeverij Gnnes BV: 

D. :(eelenberg, directeur (20 februari 1992) 

Uitgeversmaatschappij De Limburger BV: 

A.A. Dekkm; directeur (I! februari !992) 

Uitgeversmaatschappij Dagblad Tubantia BV: 

drs. CJ. Baay, directeur (18 februmi 1992) 

Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad BV: 

mr. F.A.lvI. van Hellelnondt, directeur (II februmi 1992) 

Uitgeversmaatschappij De Stem BV: 

drs. J.H.lvI. Brader, directeur (16 januari 1992) 

Verenigde Noordhollandse Dagbladen NV: 

F. Kolde/man, hoqfd qfd. marketing services (14januari 1992)1; E. Stumpel, 
directiesecretaris (7 febnwri 1992) 

Nieuwsbladondernelllingen 
Barneveldse Drukkerij en Uitgeverij BV: 

drs. C.R. Rebel, directeur (26 februari 1992) 
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Boom Pers Couranten Uitgeverij BV: 
mr. A1.G. Boom, directeur (4jèbl1lari 1992) 

BV Drukkerij & Uitgeversmaatschappij v/h Langeveld & De Rooy: 
H. van Wijk, directeur (7 januari 1992) 

Drukkerij-Uitgeverij Vorsselmans BV: 
H": Vorsselmans, directeur (3 maart 1992) 

Eendrachtbode: 
H;: Heijboer; directeur (IS januari 1992) 

Flevomedia BV: 
H.R.B.]. Drost, directeur (29janumi 1992) 

Uitgeverij De Bunschoter BV: 
B. Hartog, directeur (4 maart 1992) 

Kabelkrantuitgevers/-exploitanten 
Boom Pers Couranten Uitgeverij BV: 
mr. A1.G. Boom, directeur (4jèbruari 1992) 

Drukkerij Gerstel: 
H":G. Gerstel, directeur (29 januari 1992) 

Drukkerij-Uitgeverij Vorsselmans BV: 
W: Vorsselmans, directeur (3 maart 1992) 

Reclamebureau Dral: 
P. Dral, directeur (7 januari 1992) 

Sijthoff Pers BV: 
Th. S. Bakker, directeur; mw. 1. Hoenderop, strifmedewerker (12jèbl1lmi 1992) 

Uitgeverij De Bunschoter BV: 
B. Hartog, directeur (4 maart 1992) 

Huis-aan-huisbladuitgevers 
Naast alle dag- en nieuwsbladondernemingen: 

Gelderlander Weekbladpers: 
A.J.]. Lucas, directeur (19 maart 1992) 

Lokale Oxnroepen 
Bredase Radio en Televisie Stichting/BEo: 
J. de Werd, voorzitter a.i. (8 januari 1992) 

LOKATEL (Omroep Den Haag): 
E. Figee, voorzitter; F.M. Hoynck van Papendrecht, directeur (12jèbl1lmi 1992) 
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Omroep Nijmegen: 
H. van Dies!, directeur (IO april 1992) 

Stichting Lokale Omroep Almelo: 
A.H. Reijnders, coórdinatOl;·]. Hulsebosch, medewelker (II april 1992) 

Stichting Lokale Omroep Hoogeveen: 
A4. A4eeussen, voorzitter (21 januari 1992) 

Stichting Lokale Omroep Spakenburg: 
H;: Koelewijn, voorzitter/ pTOgrammamaker; FJ. Tóth, secretan's/ hoqfdredacteur (I9 

ftbruari 1992) 

Stichting Lokale Omroep Steenwijk: 
]. den Hamel; algemeen coó'rdinator; H. van Hien, programmamaker/ technicus/ mede
oprichter (9 januari 1992) 

Stichting Lokale Omroep Texel: 
C. Schrama, secretaris; R. Nooy, lid dageliJ''ks bestuur (7 januan' 1992) 

Stichting Lokale Omroep Tholen: 
]. Bijl, coördinator; mw. Bijl, medewerkster (I5 januari 1992) 

Stichting Lokale Omroep Wittem: 
R. GTOenveld, voorzit/er a.i. (6 ftbruari 1992) 

Stichting Omroep Organisatie Groningen (OOG): 
drs. KW van de Hoek, voorzitter (23 janllal1 1992) 

Stichting Radio Stad Harlingen: 
WC. Gerstel, voorzitter (29januari 1992) 

Regionale OIllroepen 
Stichting Regionale Omroep Brabant: 
drs. D. van Dam, directeur/ hoqfdredactellr (6 maart 1992) 

Stichting Regionale Omroep Noord: 
R. DiJ'ïdwÎs, directeur/ hoqfdredacteur (28 januan' 1992) 

Overkoepelende media-organisaties 
Nederlandse Nieuwsbladpers (NNP): 
drs. C.R. Rebel, voorzitter (26 ftbruari 1992) 

Nederlandse Kabelkrantpers (NKP): 
drs.]. Scholten, voorzitter (I7 december 199I) 

Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON): 
P. de Wit, directeur; drs. M. van de Voort, medewerker (I8 december 199I) 



j11edia in stad en streek 

Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS): 
B. Groenendijk, coó·rdinator (16 december 1991) 

Vereniging Nederlandse Dagbladpers (NDP): 
drs. R.F. Rijnyes, secretaris (17 december 1991) 

Totaal aantal beoogde interviews: 41 
Maximum aantal interviews bij volledige medewerking: 472 

Totaal aantal afgenomen interviews: 42 
Totaal aantal respondenten: 51 

Noten 
1. Het interview met de genoemde respondent is slechts gebruikt voor 

oriëntatie en/ of achtergrondinformatie. In het rapport is geen verslag 
van dit interview opgenomen. 

2. De volgende beoogde respondenten bleken binnen het tijdsbestek van 
het onderzoek hun medewerking aan het onderzoek niet te willen/ 
kunnen verlenen (tussen haakjes de desbetreffende onderzoeksgemeente): 
Dagblad De Gooi- en Eendander BV (Bunschoten); Fa. C. Pet BV (Hoogeveen); 
Drukkerij-Uitgeverij C.J. Thoma BV (Wittem); Brabants Nieuwsblad BV (Tholen); 
Uitgeverij Provinciaalse Zeeuwse Courant BV (Tholen). 
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BIJLAGE 4 LIJST VAN AANDACHTSPUNTEN BIJ DE AFGENOMEN 

INTERVIEWS 

De volgende vragen ZUil aan de benaderde respondenten van de betrokken media voorgelegd: 

Vraag I. Kunt in het kort een overzicht geven van recente ontwikkelingen 
van het medium waar U voor werkt/betrokken bij bent? Kunt U 
in die ontwikkeling de hoogte- en dieptepunten aangeven. 

Vraag 2. Kunt U een sterkte-zwakte-analyse maken van de huidige situatie 
waarin het medium waar U voor werkt/betrokken bij bent, 
verkeert? Hoe ziet U de verhouding met andere media? 

Vraag 3. Hoe zullen, naar Uw inschatting, in de nabije toekomst de 
ontwikkelingen voor het medium waar U voor werkt/betrokken bij 
bent verlopen? In welke gevallen wordt de positie van het medium 
bedreigd en in welke gevallen zal de positie van Uw medium 
versterkt worden? Wat is voor de ontwikkeling van het medium 
waar U voor werkt/betrokken bij bent het best mogelijke 
toekomstscenario? 

Vanuit de voor het medium specifieke situatie is op verschillende punten 
ingegaan. 

Bij de gesprekken met vertegenwoordigers van llitgeversmaatschaPPuá1 van dag- huÎs-aan
hllis- en nieuwsbladen zijn onder meer de volgende items aan bod gekomen: 

samenwerking binnen het bedrijf; 
samenwerking tussen bedrijven; 
samenwerking met anrlcre media; 
synergie; 
fusies en overnames; 
personcentratie en mediaconcentratie; mediacrossownership; 
knelpunten medium in de toekomst; 
mogelijkheden voor nieuwe onn"1ikkelingen persmedia; 
samenwerking met de lokale omroep; 
samenwerking met de regionale omroep; 
inhoud en uitvoering huidige reclameregeling; 
toekomstperspectief op kleinschalige omroep; 
wenselijkheid drie omroeplagen; 
beleidsopties. 

BU· de exploitanten van kabelkranten ZU·n o.a. de volgende items aan bod gekomen: 

mogelijkheden en beperktheden medium; 
onafhankelijk of binnen een grotere bedrijfsstructuur; 
samenwerking met lokale televisie; 
commerciële mogelijld1eden; 
toekomstige onl:\"1ikkelingen met interactieve diensten/teletekstvoorzieningen; 
uitsluiting in reclameregeling. 



Media in stad en streek 

Bij de gesprekken met de vertegenwoordigers van de lokale (en regionale) omroepen, zijn o.a. 
de volgende items ter sprake gebracht: 

ontwikkeling medium; 
piraten- of 'welzijns'-achtergrond; 
huidige financiering; subsidies; 
verwachtingen ten aanzien van reclame-opbrengsten; 
samenwerking met uitgevers; 
inhoud en uitvoering huidige reclame-regeling; 
personcentratie en mediaconcentratie; mediacrossownership; 
knelpunten medium in de toekomst; 
mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen persmedia; 
samenwerking met de lokale, resp. regionale omroep; 
toekomstperspectief op kleinschalige omroep; 
wenselijkheid drie omroeplagen; 
keuze tussen publiek en commercieel; 
beleidsopties. 
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BIJLAGE 5 GEGEVENSMATRIX ONDERZOEKSGEII1EENTEN ~ W C'l 0 
AL BR EU GRA GRO HO NI] ST TE THO WI tTJ (û gell1eenten HA 

U1 
criteria C'l 
aktiviteit lokale omroep tTJ 

C'l 
- etherradio A A A A A 0 0 A 0 A A 0 

tTJ 

- kabelradio A A A A A A A A A 0 A 0 ~ 
- kabeltelevisie 0 a 0 A A 0 0 A A 0 

en 
0 a s;: 

- kabelkrant A A 
;,:. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g 
regionaal dagblad 2 2 2 2 2 2 ~ 
nieuwsblad 0 0 0 0 0 2 0 

aantal huis-aan-huisbladen 5 3 5 9 3 3 3 2 2 4 2 S 
aanw./ eigend. commerciële kabelkrant 

tTJ 
?;I 
N 

- niet aanwezig 0 0 0 0 0 
tTJ 

- dagbladuitgever A ;>:i 
en 

- nieuwsblad uitgever A A A C'l 
tTJ 

- andere (hah-blad) uitgever A A ~ 
- andere exploitant A A tTJ 

Z 
provinciea OV NB UT ZH GR FR DR GE OV NH ZE Lr t;J 
inwonertal 62 18 16 8 z 

II9 444 170 45 I47 21 I3 I9 
urbanisatiegraad IV IV III IV IV IV IV IV IV I I III 

aantal beoogde respondenten 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 4 4 
aantal geïnterviewde respondenten 2 4b 3 2 4c 3 2d 2 3 3 3e 3f 
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~ 
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Legenda 

Gemeentenamen: AL=Almelo; BR=Breda; BU=Bunschoten; GRA= 's-Gravenhage; GRO=Groningen; HA=Harlingen; HO=Hoogeveen; NIJ=Nijmegen; 
ST=Steenwijk; TE=Texel; THO=Tholen;WI=Wittem. 

Aktiviteit/ aanwezigheid/ eigendom: A=regulier ontplooide aktiviteit, aanwezigheid, cq eigendom; a=incidenteel ontplooide aktiviteit; o=niet aanwezig; (bij 
dagbladen, nieuwsbladen en huis-aan-huisbladen is het totale beschikbare aantal titels vermeld). 

Provincienamen: DR=Drenthe; FR=Friesland; GE=Gelderland; GO=Groningen; LI=Limburg; NB=Noord-Brabant; NH=Noord-Holland; 
OV=Overijssel; UT=Utrecht; ZE=Zeeland; ZH=Zuid-Holland. 

Inwonertal: in hele duizendtallen. 

Urbanisatiegraad: I =plattelandsgemeente; II =verstedelijkte plattelandsgemeente (niet in onderzoek aanwezig); III =forensengemeente; IV =stedelijke 
gemeente. 

Noten 

a. doordat beoogde respondenten uit de gemeente Almere niet bereid bleken aan het onderzoek deel te nemen, is deze gemeente afgevoerd van de 
lijst en werd de gemeente Almelo toegevoegd; 

b. als extra respondent is Omroep Brabant toegevoegd; 
c. als extra respondent is gezien de mediasituatie in Groningen de SRON benaderd; 
d. de directie van Fa. Pet BV bleek niet bereid aan het onderzoek deel te nemen; 
e. Brabants Nieuwsblad BV en Provinciaalse Zeeuwse Courant BV bleken binnen de termijn van het onderzoek niet bereid aan het onderzoek deel te 

nemen, als extra respondent is Uitgeverij-Drukkerij Vorsselmans BV benaderd; 
[ de directie van Uitgeverij Thoma BV bleek niet bereid binnen de termijn van het onderzoek deel te nemen. 
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BIJLAGE 6 LOKALE OMROEPEN MET EEN VERGUNNING TOT UITZENDEN RECLAME 

(TOT SEPTEMBER 1992) 

Getneentenaam 

naatn lokale omroep 

Inwoners 

Hooge en Lage Zwaluwe 3.736 
f)e ;(waluwse Omroep Stichting 

Fijnaart en Heijningen 5.4°° 
\'tielzting Lokale Omroep 
Fijnaart en Heijningen 

J;erlicum 5.646 
\lichting Lokale Omroep 
;lerlicum 

\ alkenisse 6.069 
\'ichting Lokale Omroep 
; "rllkenisse 

( ;rave 6.518 
I >reniging Lokale Omroep Grave 

Omgeving (LOGO) 

: mksland 7.124 
\, lehting Lokale Omroep Flakkee 

I kino 7.288 
I/lchting Heino Kabel Televisie 

\ieuwkoop 7.29° 
,liéJztÎng Lokale Omroep 

\n'uwkoop 

'>Itijen 8.647 
JnlToepstichting 'Radio Strijen 
_ukaat 

~IJpe 8.758 
/1' Izting Lokale Omroep 
,'),Istline-.<Jjpe 

Datutn 

vergunning 

Iü-04-92 

18-°5-92 

24-07-92 

19-06-92 

°5-02-92 

13-12-91 

°4-II-91 

24-07-92 

18-°5-92 

24-Iü-91 

Dekking dagbladen en 

nieuwsbladen (in %) 

*De Stem: 53 

*Brabants Nieuwsblad: 

64 
*De Stem: 9 

*Brabants Dagblad: 64 

*Provinciale Zeeuwse 
Courant: 59 

*De Gelderlander: 50 

*Eilanden Nieuws; 42 

*Zwolse Courant: 53 
*Dagblad Tubantial 
Twentsche Courant: 16 

*Rijn en Gouwe: 52 

*De Dordtenaar: 19 
*Rotterdams Dagblad: II 

*Noord-Hollands 

Dagblad: 73 

Participerende uitgever(s) 

dagblad/nieuwsblad 

*NederIandse Dagbladunie 
BV: Brabants Nieuwsblad BV 

*VNU Dagbladengroep BV: 

Uitgeversmaatschappij 
De Stem BV 

* Eilanden Nieuws 



J\;fediain stad en streek 

Gern.eentenaarn. 

naam lokale omroep 

Inwoners 

Bergambacht 8.908 
Studio Bergambacht 

Beek en Donk 9.304 
Beek en Donkse Lokale Omroep 
Kontakt (BLOK) 

Geffen 9.365 
Stichting Lokale Omroep Giffèn, 
Nulmlll, Vinkel 

Oostflakkee 9·375 
Stichting Radio 'Vrije Vogel' 

Vlist 9-424 
Stichting Lokale Omroep 
Vlistam 

Anna-Paulowna IO·366 
Lokale Omroep Tsmina 

Goedereede IO·53° 
Stichting Lokale Radio Omroep 
de Vrijbuiter 

Beuningen IO.800 
Stichting Lokale Omroep 
Beuningen Radio Exclusiif 

Valburg 11.925 
Stichting Lokale Omroep 
Valburg 

Sint-Michielsgestel 12-465 
Gestelse Lokale Omroep Stichting 
(GLOS)- Radio Benelux 

Heumen 12.626 
Stichting Lokale Omroep 
Heumen (SLOH)/ Uiligue FM 

Datum 

vergunning 

20-01-92 

27-03-92 

29-06-92 

05-03-92 

01-06-92 

13-11-91 

16-04-92 

01-06-92 

13-02-92 

30-01-92 

13-11-91 

Dekking dagbladen en 

nieuwsbladen (in %) 

*Goudsche Courant: 32 

*Eindhovens Dagblad/ 
Helmonds Dagblad: 56 

*Brabants Dagblad: 53 

* Eilanden Nieuws: 27 

*Goudsche Courant: 45 
*Rijn en Gouwe: 13 

*Noord-Hollands 
Dagblad: 62 

*Eilanden Nieuws: 41 

*De Gelderlander: 47 

*De Gelderlander: 50 

*Brabants Dagblad: 62 

*De Gelderlander: 57 

Participerende uitgever(s) 

dagblad/nieuwsblad 

* Eilanden Nieuws 

*Eilanden Nieuws 



Bijlage 6 

GetneentenaaD1. 

naaIll lokale OIllroep 

fexel 
Wielzting Lokale OmroefJ Texel 

Rijnsburg 
Wielzting Omroep RiJizsburg 
,OR) 

\lbrandswaard 
lIadio Omroep Stichting 
lIbrandswaard (ROSA) 

! háven, Î'Vestervoort 
/okale Omroep Dlliven-
I Vestel7Joort! Radio Aktiif 

~ederlek 

'lichting VROLEK 

I:OXlneer 

Iloxmeerse Lokale Omroep 
\Iidzting (BLOS) 

\ [iddelharnis 
\'ichting Radio SlIperstar-
i Tidde/hamis 

\sten 

I den Lokaal 

! !uissen 

/,',/dio Televisie Stichting 
//I/issen- Trend FM 

( .cnnep 
/Olkale Omroep Gennep e.o. 

'''1illneren 

,IRIS 

Inwoners 

I2.668 

I3·44I 

I3· 679 

I4·003 

I+064 

I4·492 

I5·063 

I5·093 

15.356 

16.3°5 

16.621 

DatuIll 

vergunning 

3I-OI-92 

IO-08-92 

I2-I2-9I 

°5-°3-92 

23-0I-92 

0I-1I-91 

I9-12-9 I 

I6-04-92 

°5-02-92 

18-°5-92 

°9-IO-9 I 

Dekking dagbladen en 

nieuwsbladen (in %) 

*Texelse Courant: 95 
*Helderse Courant: 28 

*Leidsch Dagblad: 32 

*Rotterdams Dagblad: 24 

*De Gelderlander: 4.0 
*Arnhemse Courant:I3 

*Rotterdams Dagblad: 

I5 
*Goudsche Courant: 6 

*De Gelderlandcr: 5I 

* Eilanden Nieuws: 40 

*Eindhovens Dagblad! 
Helmonds Dagblad: 52 

*Dc Gelderlander: 53 
*Arnhemse Courant: 25 

*Dc Gelderlander: 42 
*Dagblad voor Noord-
Limburg: 8 

*Eindhovens Dagblad! 
Helmonds Dagblad: 50 

Participerende uitgever(s) 

dagblad/nieuwsblad 

*BV Drukkerij' & Uitgevers-
maatschappij' v!h Langeveld & 

De Rooy: Texelse Courant 

* Eilanden Nieuws 



Aledia in stad en streek 

Gexneentenaall1. 

naalll lokale omroep 

Inwoners 

Drunen 16.751 

Dl71nense Omroep Stichting 

Schagen 16·779 
Stichting Stad Schagen Radio 

Diemen 17.119 
Diemer Omroep Stichting 

Groesbeek 18.143 
Stichting Lokale Omroep 
Groesbeek 

Tegelen 18.566 

Stichting Lokale Omroep Tegelen 

Rijneveld 19. 680 

Stichting Omroep Rijneveld-
Radio I nul 6 

Budel, lVIaarheze 20.709 
Eude/se Lokale Omroep Stichting 

Culemborg 21.532 
Stichting Radio Culemborg 

Krimpen aan de IJssel 22·559 
Stichting Lokale Omroep 
lGimpen aan de ijssel 

Datulll 

vergunning 

12-02-92 

24-04-92 

23-01-92 

09-07-92 

24-07-92 

20-01-92 

16-07-92 

01-06-92 

03-02-92 

Dekking dagbladen en 

nieuwsbladen (in %) 

*Brabants Dagblad: 56 

*Schager Courant: 69 

*Courant Nieuws van 
de Dag: 13 

*Het Parool: 10 

*De Gelderlander: 56 

*Dagblad voor Noord-
Limburg: 61 

*Rijn en Gouwe: 21 

*Leidsch Dagblad/ 
Alphens Dagblad: 20 

*Leidsche Courant: 8 

*Haagsche Courant: 7 

Budel: 
*Eindhovens Dagblad/ 
Helmonds Dagblad: 39 

lVIaarheze: 
*Eindhovens Dagblad/ 
Helmonds Dagblad: 57 

*Culemborgse Courant: 65 
*Utrechts Nieuwsblad: 18 

*Rotterdams Dagblad: 21 

*De Dordtenaar: 15 

Participerende uitgever(s) 

dagblad/nieuwsblad 

*Verenigde Noordhollandse 
Dagbladen BV: 

Noordhollands Dagblad: 
Schager Courant 

*VNU Dagbladengroep BV: 

Uitgeversmaatschappij 
Dagblad voor Noord-
Limburg BV 

*GraJlSche Industrie Verschoor BV: 

Culemborgse Courant 

*Rotterdams Dagblad cv 



Bijlage 6 

Getneentenaam 

naatn lokale omroep 

Inwoners 

Leiderdorp 22.577 
LeiderdOlpse Omroep Stichting 

,')liedrecht 22.696 
Radio Sliedrecht 

,')karsterliin 24.386 
\'ticlzting Lokale Omroep 
\'karsterlán 

l\aarn 24·773 
Roulette Omroep Stichting 

.\funspeet 24.853 
,lichting Lokale Radio Nunspeet 

lIst, Heteren 25.565 
! !eterense, Els/se en Lell/se 
( hllroep Stichting 

'IELos)-Keizerstad I07 

I ;eldrop 26·°44 
\lichting Lokale Omroep 
, ,ddrop-lvlistral 

Ileemstede, Bennebroek 26. I07 
i'lzdio De Branding (Heenzstede) 

J \"esel, Belfeld, Swalmen 26. 285 
\Iichting Omroep lvIaas & 
( '!"ens 

Datutn 

vergunning 

16-°7-92 

21-°5-92 

12-06-92 

24-07-92 

13-°3-92 

II-03-92 

13-II-91 

06-°5-92 

°5-°3-92 

Del<king dagbladen en 

nieuwsbladen (in %) 

*Leidsch Dagblad: 42 

*De Dordtenaar: T9 

*Leeuwarder Courant: 58 
*]ollster Courant: 56 
*Friesch Dagblad: 7 

*Baarnsche Courant: 69 
*De Gooi- en 
Eemlander: 23 

*Zwolse Courant:13 

EIst: 
*De Gelderlander: 47 
*Arnhemse Courant: 7 
Heteren: 
*De Gelderlander: 29 
*Arnhemse Courant: 20 

*Eindhovens Dagblad/ 
Helmonds Dagblad: 50 

*Haarlems Dagblad: 50 

Beesel: 
*Dagblad voor Noord-
Limburg: 37 
*De Limburger: 26 
Belfeld: 
*Dagblad voor Noord-
Limburg: 68 
Swalmen: 
*De Limburger: 69 

Participerende uitgever(s) 

dagblad/nieuwsblad 

* D11Ikkerijl Uitgeverij F.D. 
Hoekstra: ]ouster Courant 

* Dl7lkken} Bakker: Baanzsche 
Courant 



Nledia in stad en streek 

GerneentenaaIfl 

naalll lokale onrroep 

Papendrecht 
Radio Salsa Omroep Stichting 

Deurne 

Inwoners 

26.504 

29.513 
Stichting Lokale Omroep Deurne 

Valkenswaard 29.991 
Stichting Lokale Omroep 
Valkenswaard 

Hellevoetsluis 30.396 
Hel/euoelse Omroep Stichting 
(HOS) 

Goes 31.423 
Stichting Omroep Goes 

Etten-Leur 32.304 
Lokale OmroejJ Ellen-
Leurl Radio Europa 

Berkel en Rodenrijs 32.392 
Stichting LOBERO/RTB-3 

de Bilt 32.696 
Stichting Lokale OmroejJ De 
Bilt/ Bilthoven (STILOB) 

Heemskerk 33.362 
Stichting Lokale Oll1roe}J 
Heemskerk 

Uden 34.156 
Stichting Lokale Omroep Uden, 
Volkel en Odiliapecl-Omroep 
Kersen land 

316 

Datulll 

vergunning 

05-03-92 

19-02-92 

10-03-92 

17-10-91 

05-06-92 

27-03-92 

09-10-91 

27-03-92 

19-06-92 

03-05-92 

Dekking dagbladen en 

nieuwsbladen (in %) 

*De Dordtenaar: 25 

*Eindhovens Dagblad/ 
Helmonds Dagblad: 54 

*Eindhovens Dagblad/ 
Helmonds Dagblad: 54 

*Rotterdams Dagblad: 15 

*Provinciale Zeeuwse 

Courant: 55 

*De Stem: 62 

*Rotterdams Dagblad: 9 
*Haagsche Courant: 5 

*Utrechts Nieuwsblad: 41 

*Dagblad Kennemerland: 

45 

*Brabants Dagblad: 43 

Participerende uitgever(s) 

dagblad/nieuwsblad 

*Uitgeverij Provinciale 
Zeeuwse Courant llV 

*Nederlandse Dagbladunie 
BV: Brabants Nieuwsblad BV 
*VNU Dagbladengroep BV: 
Uitgeversmaatschappij De 
Stcm BV 

*Verenigdc Noordhollandse 
Dag-bladen BV: 
Noordhollands Dagblad: 
Dagblad Kennemerland 

*VNU Dagbladengroep BV: 
Brabant Pers BV: Brabants 
Dagblad 



Bijlage 6 

GelUeentenaatn 

naam lokale omroep 

Iu\voners 

\Yijchen 3+206 
I Vijchense Omroep (wo) 

Hoogezand-Sappemeer 34.688 
!:adio ComjJagnie 

.\ Gddelburg 39. 105 
I lichting Stadsomroep 
\ liddelblilg 

[';atwijk, Valkenburg 43·°77 
I ''reniging Lokale OmToep 
I, 'ltwiJk en Valkenburg 

I',jswijk 48.886 
, ehting Omroep Rijswijk (SOR) 

I; lilnenmaas, Oud- 5°·99° 
: " ijel'land, Cromstrijen 
I/IJS Radio Hoekse/ze Waard 

, lystad 57.638 
I V-Radio Lelystad 

.. pelle aan de IJ sscl 58.3°7 
"ale Omroep Capelle aan de 

i· ,el 

\"..,en 59.918 
'" Izting Lokale Omroep Assen 

Datum 

vergunning 

10-06-92 

05-08-92 

°9-01-92 

10-08-92 

14-05-92 

II-03-92 

27-02-92 

°7-°4-92 

°3-°7-92 

Dekking dagbladen en 

nieuwsbladen (in %) 

*De Gelderlander: 52 

*Nieuwsblad van het 
Noorden: 46 

*Provinciale Zeeuwse 

Courant: 59 

Katwijk: 
* De Katwijksche Post: 77 
*Leidsch Dagblad: 34 
Valkenburg: 
*Leidsch Dagblad: 46 
* De Katwijksche Post: 23 

*Haagsche Courant: 41 

Binnenmaas: 
*Rotterdams Dagblad: 12 
*De Dordtenaar: 9 
Oud-Beijerland: 
*Rotterdams Dagblad: 20 
Cromstrijen: 
*Rotterdams Dagblad: 17 

*Het Nieuwe Land: 6 

*Rotterdams Dagblad: 20 

*Nieuwsblad van het 
Noorden: 40 
*Drentse Courant: 26 

Participerende uitgever(s) 

dagblad/nieuwsblad 

*Uitgeverij Provinciale 
Zeeuwse Courant BV 

* Drukkerij' Wouda BV: De 
KatwiJksche Post 

*Rotterdams Dagblad cv 

*Nieuwsblad van het 
Noorden BV 

*"Yegener NV: Drents-
Groningse Pers BV: Drentse 
Courant 



lvledia in stad en streek 

GeIlleentenaarn 

naaIll lokale onrroep 

Inwoners 

Helmond 
Stichting Loka/e Omroep en TV 

He/mond (SLOT) 

Venlo 
Stichting Stadsomroep Ven/a 

Schiedam 
Stichting Stadsomroep Schiedam 

Delft 
Vereniging Omroep Derft 

Amersfoort 
Vereniging 'De Stadsomroep , 

West-FIl'esland: Andijk, 
Wevershoof, Medemblik, 
Drechterland, Opmeer, 
Stede Broec, Wognum, 
Obdam, Wester
Koggenland, Noorder
Koggenland, Venhuizen 
Stichting Radio/ 1 èlevisie West
FIl'es/and 

3IS 

63.043 

63-475 

69.077 

88-739 

99-403 

IOO.200 

DatuIll 

vergunning 

14-05-92 

13-02-92 

19-12-91 

21-05-92 

03-03-92 

Dekldng dagbladen en 

nieuwsbladen (in %) 

*Eindhovens Dagblad/ 
Helmonds Dagblad: 45 

*Dagblad voor Noord-
limburg: 59 

*Rotterdams Dagblad: 19 

*Haagsche Courant: 33 

*Amersfoortse Courant: 

51 

Andijk: 
*Dagblad voor 
West -Friesland/ 
Enkhuizer Courant: 47 
Wervershoof: 
*Dagblad voor 
West-Friesland/ 
Enkhuizer COUïant: 53 
Medemblik: 
*Dagblad voor 
West -F riesland/ 
Enkhuizer Courant: 44 
Drechterland: 
*Dagblad voor 
West-Friesland/ 
Enkhuizer Courant: 60 
Opmeer: 
*Dagblad voor 
West-Friesland/ 
Enkhuizer Courant: 58 
Stede Broec: 

Participerende uitgever(s) 

dagblad/nieuwsblad 

*VNU Dagbladengroep BV: 
Brabant Pers BV: Helmonds 
Dagblad 

*VNU Dagbladengroep BV: 
Uitgeversmaatschappij 
Dagblad voor Noord
Limburg BV 

*Rotterdams Dagblad cv 

*Sijthoff Pers BV: A. Sijthoff 
BV: Haagsche Courant 

*Wegener NV: Uitgcverij 
Onnes BV: Amersfoortse 
Courant 

*Verenigde Noordhollandse 
Dagbladen BV: 
Noordhollands Dagblad: 
Dagblad voor West-Friesland 



Bijlage 6 

Gerneentenaatn 

naalll lokale Olnroep 

I )ordrecht 

"/ ichting Televisie Radio 
! !cr1roep l11nwestad (TROM) 

lileda 
:;Iedase Radio en 
1,levisiestichting-BEo 

\I'eldoorn 
\,I!chting Omroep Apeldoorn 

\llmegen 
;til'hting Lokale Omroep 
\!jlllegen 

Inwoners 

106.906 

II9·I74 

145·774 

Datulll 

vergunning 

21-°7-92 

°9-°7-92 

23-0I -92 

Dekking dagbladen en 

nieuwsbladen (in %) 

*Dagblad voor 
West-Friesland/ 
Enkhuizer Courant: 47 
Wognum: 
*Dagblad voor 
West-Friesland/ 
Enkhuizer Courant: 62 
Obdam: 
*Dagblad voor 
West-Friesland/ 
Enkhuizer Courant: 58 

'''' ester-Koggenland: 
*Dagblad voor 
West -Friesland/ 
Enkhuizer Courant: 59 
N oorder-Koggenland: 
*Dagblad voor 
West -Friesland/ 
Enkhuizer Courant: 54 
Venhuizen: 
*Dagblad voor 
West-Friesland/ 
Enkhuizer Courant: 61 

*De Dordtenaar: 48 

*De Stem: 59 

*Nieuwe Apeldoornse 
Courant/ 
Veluws Dagblad: 56 

*De Gelderlander: 49 

Participerende uitgever(s) 

dagblad/nieuwsblad 

*Nederlandse Dagbladunie 
BV: BV De Dordtenaar 

*VNU Dagbladengroep BV: 
Uitgeversmaatschappij De 
Stem BV 

*Wegener NV: ~Wegener 

Uitgeverij Gelderland BV: 
Nieuwe Apeldoornse 
Courant 

*VNU Dagbladengroep BV: 
Uitgeversmaatschappij De 
Gelderlander BV 



iVIedia in stad en streek 

GeIneentenaalll Inwoners 

naaIll lokale OIllrOep 

Groningen, Haren 167.994 
Stichting Omroep Organisatie 
Groningen (OOG) 

Rotterdam 571.374 
Stichting Lokale Radio en 
Teleuise Rotterdam 

Amsterdam 
SALTO 
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Datulll 

vergunning 

19-12-9 1 

27-0 9-9 1 

13-11-9 1 

Dekking dagbladen en 

niellwsbladen (in %) 

*Nieuwsblad van het 
Noorden: 39 

*Rotterdams Dagblad: 25 

*Het Parool: 20 

*Courant Nieuws van de 
Dag: 12 

Participerende uitgever(s) 

dagblad/nieuwsblad 

*Nieuwsblad van het 
Noorden BV 

*Rotterdams Dagblad cv 

*Perscombinatie NV: Het 
Parool BV 

*NV Holdingsmaatschappij 
De Telegraaf: BV De 
Courant Nieuws van de Dag 



PUBLIKATIES VAN HET BEDRIJFSFONDS VOOR DE PERS 

Tot dusver verschenen in de serie 
RAPPORTEN VAN HET BEDRI]FSFONDS VOOR DE PERS: 

RI 
TOETSING VAN PERSFUSIES, advies over de wenselijkheid en de mogelijkheden 
van wettelijke regelingen inzake persconcentratie d.d. 14 december Ig88. 
Gedrukte uitgave december Ig8g. g2 pag. 

ISBN go 346 215 61. 
Prijs: f 27,-. 

R2 
ADVIEZEN in Ig8g. Adviezen van het Bedrijfsfonds voor de Pers in Ig8g, 
uitgebracht aan de minister van vVelzijn, Volksgezondheid en Cultuur, over 
evaluatie compensatieregeling voor dagbladen, toetsing van persfusies, 
mediabeleid in komende kabinetsperiode, schets wetsvoorstel commerciële 
omroep en onderzoek concurrentieverhoudingen op de reclamemarkt. 
Gedrukte uitgave september IggO. g6 pag. 

ISBN go 346 235 3 x. 
Prijs: f 24,95. 

R3 
NADER ADVIES TOETSING VAN PERSFUSIES, advies d.d. 6 februari IggO. Gedrukte 
uitgave februari IggO. 40 pag. 

ISBN go 346 2I8 g8. 
Prijs: f I2,50. 

R4 
ADVIEZEN IN IggO. Adviezen van het Bedrijfsfonds voor de Pers in IggO, 
uitgebracht aan de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, over 
compensatieregeling voor dagbladen, media en allochtonen, reclame bij 
lokale en regionale omroep, landelijke commerciële omroep en steun aan 
nieuwe bladen. Gedrukte uitgave januari Igg!. I20 pag. 

ISBN go 346 247 22. 
Prijs: f 28,5°. 

R5 
HET BEDRIJFSFONDS VOOR DE PERS: EEN EVALUATIE. Advies d.d. 20 maart Igg2 
van het Bedrijfsfonds voor de Pers over de evaluatie van het persbeleid, met 
bijzondere aandacht voor het Bedrijfsfonds. Gedrukte uitgave april Igg2. 124 
pag. 

ISBN go 7I8 94 4IX. 
Prijs: f 29,50. 

32I 



Tot dusver verschenen in de serie 
STUDIES VAN HET BEDRIJFSFONDS VOOR DE PERS: 

SI 

BIJLAGEN TOETSING VAN PERSFUSIES, studies ten behoeve van het rapport van 
het Bedrijfsfonds voor de Pers over de wenselijkheid en de mogelijkheden van 
wettelijke regelingen inzake persconcentraties. 
Drs G.W. te Pas (Stichting 'Het Persinstituut'): Enkele aantekeningen over 
persconcentratie; 
mr G.A.I. Schuijt (Instituut voor Informatierecht): Grenzen en mogelijkheden 
van een persfusiecontroleregeling; 
mr A.P J.M. van Loon (Instituut voor Informatierecht): Rechtsvergelijkend 
onderzoek fusie- en persfusiecontroleregelingen. 
Uitgave december 1989. 166 pag. 

ISBN 90 346 218 20. 
Prijs: f 35,-. 

S2 

DE REDACTIONELE ZELFSTANDIGHEID VAN DAGBLADEN, studie van de Stichting 
'Het Persinstituut' ten behoeve van het Bedrijfsfonds voor de Pers over 
instrumenten ter meting en beoordeling van de zelfstandigheid van kranten. 
JJ. van Cuilenburg, K. Leeuwen G.W. te Pas: 
Communicatiewetenschappelijke aspecten; 
J.HJ. van den Heuvel: Bestuurskundige aspecten; 
E.C.M. Jurgens: Juridische aspecten. 
Uitgave januari 1990. 236 pag. 

ISBN 90 346 218 12. 
Prijs: f 39,75. 

S3 
MEDIA IN BEWEGING, concurrentieverhoudingen op de Nederlandse 
reclamemarkt, door KJ. Alsem, P.S.H. Leeflang enJ.C. Reuyl. Studie van 
de sectie Marktkunde en Marktonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen 
naar de aard en de omvang van de reclamebestedingen in de diverse media 
en meer in het bijzonder naar de verhoudingen in de concurrentie tussen 
ster, commerciële omroep en gedrukte media. 
Uitgave juni 1991. 280 pag. 

ISBN 90 71894 25 8. 
Prijs: f 49,50. 

s4 
TUSSEN KRANTEBEDRIJF EN MEDIACONCERN, een beleidsessay over pers en 
persbedrijf, door Jan van Cuilenburg, Hein van Haaren, Frits Haselhoff en 
Lou Lichtenberg. Studie naar de toekomstige maatschappelijke en 
economische positie van de pers op middellange termijn, in het licht van de 
informatisering van de samenleving en technologische ontwikkelingen op het 
terrein van communicatie en informatie. 
Uitgave januari 1992. 172 pag. 

ISBN 90 71894 401. 
Prijs: f 39,50. 
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OVERIGE PUBLIKATIES 
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prof. dr P.B. Boorsma. 80 pag. 
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financiële steunverlening uit het Bedrijfsfonds voor de Pers. Den Haag, 
februari 1992. 
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Den Haag, tel. 070 - 361 71 IJ. 

Exemplaren van de overige uitgaven zijn te bestellen door overmaking van 
de genoemde verkoopprijs + f 7,50 verzendkosten op rekening 24-07-64-188 
van Pierson, Heldring en Pierson, t.n.v. Otto Cramwinckel Uitgever, 
Herengracht 416, 
JOI7 BZ Amsterdam onder vermelding van het ISBN-nummer en het 
afleveringsadres. Ook verkrijgbaar bij de boekhandel. 



In de serie 'Studies voor het Bedrijfsfonds voor de Pers' worden werkstukken 
gepubliceerd die in opdracht en ten behoeve van de werkzaamheden van het 
Bedrijfsfonds voor de Pers tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid 
voor de inhoud van de studie berust bij de auteur(s). De opdracht tot de 
studie en de publikatie en uitgave hiervan behoren tot de 
verantwoordelijkheid van het Bedrijfsfonds voor de Pers. 

HET BEDRIJFSFONDS VOOR DE PERS 

Het Bedrijfsfonds voor de Pers is een bij de wet (Mediawet) ingesteld 
zelfstandig bestuursorgaan. Het heeft tot taaIe 1. financiële steun te verlenen 
aan persorganen, 2. onderzoek met betrekking tot het functioneren van de 
pers te verrichten of te doen verrichten en 3. de minister van wvc te 
adviseren over de uitvoering van de "Mediawet, voor zover dit voor de 
taakuitoefening van het Bedrijfsfonds van belang is. Het Bedrijfsfonds voor de 
Pers wordt geleid door een bestuur, bijgestaan door een secretariaat. 

Samenstelling van bestuur en secretariaat Bedrijfsfonds voor de Pers bij het 
uitbrengen van deze studie: 

Bestuur 
J. Kassies, voorzitter 
mr "V. e.D. Hoogendijk, vice-voorzitter 
drs].B.H.M. Beks 
prof. dr]J. van Guilenburg 
prof. dl' S.W. Douma 
drs HJA.M. van Haaren 
prof. dl' F. Haselhoff 

Secretariaat 
drs L.H.A. Lichtenberg, secretaris 
dIs G.W.M. Bu~is, plaatsvervangend secretaris 
mevr. mI drs vVo Vermeulen Naayen, beleidsmedewerkster 
mevr. G.M.M. Wissink, administratief medewerkster. 

Secretariaat Bedrijfsfonds voor de Pers 
Prinsessegracht Ig, 2514 AP Den Haag 
Telefoon: (070) 3617Il1, Telefax: (070) 3617108 
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