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Lokale omroepen
lijden onder de crisis:
minder inkomsten uit
reclame en subsidies
worden beknot. ‘We
worden bestraft.’
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Medewerkers van Omroep Brabant

(lo)kale
omroep

‘B
randweer in helft
van de gevallen te
laat’, bracht regio-
nale omroep RTV
Utrecht twee we-
ken geleden op te-

levisie. Verslaggever Marc van Ros-
sum had besloten ‘even een kijkje te
gaannemen’ bij een vergadering van
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en
stuitte op dit nieuws. ‘Er was daar
nog nooit een journalist langs ge-
weest. Er heerste lichte paniek’, zegt
redactiechef Wim Kramer. ‘Er werd
zelfs besloten voortaan een agenda
te maken, voor als er eventueel weer
eens een journalist zou langsko-
men.’
Wroeten in lokale organisaties of

aanschuiven bij raadsvergaderin-
gen; het geld en de mankracht is er
steeds minder bij de regionale pu-
blieke omroep. Bovenop de dalende
reclame-inkomsten door de econo-
mische crisis zijn er nog de zware be-
zuinigingen. Als het aan de provin-
cies ligt, krijgen zeven vande dertien
regionale omroepen met subsidie-
kortingen te maken. Wat betekent
dit voor het al verschraalde regiona-
lemedialandschap?
De bezuinigingen maken deel uit

van een breed pakket aan subsidie-
kortingen in de provincies op onder
meer cultuur, vrije tijd en maat-
schappelijke participatie. De subsi-
diekorting loopt uiteen van 5 pro-
cent per omroep tot 15 procent, zoals
bij RTV Utrecht. ‘We moeten 1,5 mil-
joeneuro inleveren, dat is eenenorm

bedrag. Fors meer dan bij andere
omroepen’, zegt RTV Utrecht-direc-
teur Paul van der Lugt over de subsi-
diekorting die met ingang van ja-
nuari 2012 geldt. ‘We worden be-
straft, zo voel ik dat.’
Waar gaan de omroepen op bezui-

nigen? ‘Onze functie als calamitei-
tenzender komt mogelijk in gevaar’,
zegt Gerard Milo, directeur van Om-
roepWest, een van de twee regionale
omroepen in Zuid-Holland. Daar-
naast zal deomroepminder gaanon-
dertitelen voor doven en slechtho-
renden. ‘En we zullen mensen moe-
ten ontslaan.’
Volgend jaar krijgt de omroep

5 procent minder basissubsidie.
Hierdoor loopt OmroepWest in 2012
zo’n 1,1 miljoen euro mis. Vanaf 2013
looptdekortingop tot 10procent. Bij
RTV Rijnmond zal men de besparing
zoeken in een vacaturestop. Volgens
directeur Eric Wehrmeijer zal dat
echter niet genoeg zijn. ‘Je ontkomt

er bij deze bedragen niet aan om in
de programmering te schrappen.’
Er moet efficiënter gewerkt wor-

den bij de omroepen, klinkt het van-
uit de provincies. Volgens de omroe-
pen zit daar weinig rek in. ‘Dat heb-
ben we al ver doorgevoerd’, meent
Van der Lugt van RTV Utrecht. Hij
somt op: alle cameramensen zijn tot
journalist omgeschoold zodat ze in
hun eentje als camjo op stap kun-
nen, de eindregie van zes personen is
teruggebracht tot één persoon. ‘We
hebben hier 29 mensen rondlopen
om een hele provincie te verslaan op
radio en televisie’, aldus redactiechef
Wim Kramer.
Voor één uur televisie krijgt de re-

gionale omroep 65.000 euro. ‘Dat
lijkt heel wat, maar vergeleken met
landelijke omroepen is het niets,
nog niets eens eentiende’, aldus Van
der Lugt.
Omroep Brabant, waar ongeveer

150mensen in vaste dienst werken,
heefthet afgelopen jaaral eenreorga-
nisatie achter de rug met vijf ge-
dwongen ontslagen. ‘Hilversum kan
heel wat leren van ons op het gebied
van efficiëntie’, zegt Gerard Schuite-
man van koepelorganisatie Regiona-
leOmroepOverleg enSamenwerking
(ROOS). ‘Bij de regionale omroepen is
er een nieuwsredactie die voor zowel
tv, radio als internet produceert. En
bij de meeste omroepen monteert
men thuis op de eigen laptop.’
In 2004 hebben Omroep West en

RTV Rijnmond al eenderde van het
personeel, in totaal 42 mensen, ont-

‘Onze functie als
calamiteitenzender komt

mogelijk in gevaar’

VERSCHRALING VAN HET REGIONALE MEDIALANDSCHAP

Regioradio populair
Regionale radio is geliefd: in de periode juli en augustus 2011 was het gezamenlijk marktaan-

deel van de regionale radio van alle dertien regionale omroepen 12,8 procent. Ter vergelij-
king: het marktaandeel van Radio 538 daalde met 0,3 procent naar 11,8 procent.

interviewen in Eindhoven een deelnemer aan het Occupy-kamp.

slagen om met minder mensen de-
zelfde hoeveelheid productie te ma-
ken. Gerard Milo: ‘Efficiency is ge-
woon een eufemisme voor niet te
hoeven uitleggen waarom je iets
kort.’
De subsidiekorting komt volgens

de omroepen in een tijd waarin al
sprake is van een verschraling van
het regionale medialandschap. De
regionale kranten in Nederland ver-
loren in twintig jaar eenderde van
hun oplage, terwijl hun dekking bij-
na halveerde en de concurrentie tus-
sen titels vrijwel verdween. ‘Wij zijn
nu vaak de enige in de regio die aan-
dacht heeft voor nieuws op lokaal ni-
veau, zoals de gemeentepolitiek’,
zegt Van der Lugt van RTV Utrecht.
‘Als die onderzoeksjournalistiek
wegvalt, is dat een aderlating.’
‘Of wemenig college van B&Wheb-

ben laten vallen met onze berichtge-
ving? Nou nee’, zegt directeur Gert
Bielderman van Omroep Brabant.

‘Daarvoor zijn we gewoon te krap be-
zet.’ Om daar verandering in te bren-
gen, wordt er hard gewerkt aan een
samenwerkingsverband met regio-
nale dagbladen zoals het Brabants
Dagblad en Het Eindhovens Dagblad.
‘Wij hebben audiovisuele kennis
voor hun website, zij mankracht en
kennis voor onderzoeksjournalis-
tiek.’
Hoewel de waakhondfunctie van

de regionale publieke omroep is af-
genomen, wil Bielderman ontkrach-
tendathet bereik vandeomroepma-
gertjes is. ‘Als carnavalszender vol-
gen we veertig tochten live. Op een
zondagmiddag zorgt dat voor 1 mil-
joen kijkers, op de 2,4 miljoen men-
sen in de provincie. Het programma
De Kamer van Brabant trekt op een ge-
middelde zondagmiddag 600 dui-
zend kijkers.’ Toch blijkt hetmoeilijk
om dagelijks een sterke positie in te
nemen in de vechtmarkt van de vele
zenders die er zijn.

Eric Wehrmeijer van RTV Rijmond:
‘Onze omroep kost 5,80 euro per jaar
per inwoner en trekt 1,9 miljoen kij-
kers permaandmet eenbedrag van 7
à 8 miljoen per jaar. Dat zie ik ze in
Hilversumniet doen.’
Door de economische crisis liepen

de reclame-inkomsten sterk terug.
BijOmroepBrabantvanruimvier ton
naar drie ton. Net zoals in de cultuur-
sector klinkt ook hier het geluid dat
omroepen zichzelf meer moeten be-
druipen. Maar dat gaat ten koste van
de kwaliteit, vindt Bielderman. ‘Kijk
maar naar de commerciële zender
hier in Brabant, Brabant 10. Ze heb-
ben een economisch programma,
maar dat is echt HarryMens-plus.’
Bovendien is de publieke omroep

aan allerlei regels gebonden. ‘Voor-
dat je het weet staat Brussel op de
stoep in verband met concurrentie-
vervalsing. Op de website mogen we
maar één lullig kolommetje reclame
zetten.’

Nederland telt dertien regionale publieke omroepen
die door de provincie worden bekostigd. Was de ver-
houding tussen provincies en regionale omroepen al-
tijd goed, nu staan de verhoudingen op scherp. Om-
roep Brabant stapte naar de rechter om de bezuinigin-
gen aan te vechten. Volgens hen zijn deze onrechtma-
tig omdat hierbij de Mediawet wordt overtreden. Daar-
in staat dat de provincie verplicht is de regionale om-
roep te bekostigen zodat het in 2004 vastgelegde ni-
veau kan worden gehandhaafd.

De provincies vinden dit een te eenzijdige lezing van
de Mediawet. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) is van
mening dat ‘meer vrijheid op zijn plaats zou zijn’ wat
betreft de besteding van het provinciefonds. Binnen
drie weken wordt uitspraak gedaan door de bestuurs-
rechter in Den Bosch.
Zeven omroepen krijgen mogelijk met forse bezuingin-
gen te maken: Omroep Brabant, RTV Noord-Holland,
RTV West en RTV Rijnmond, RTV Utrecht, Omroep
Gelderland en RTV Noord.

Omroep Brabant naar rechter om subsidie


