
Drie burgemeesters in de studio van 
Dtv in Oss, waarvan er twee op voor 
hen vreemde bodem. Sjors Fröhlich 
(Vijfheerenlanden), Marianne 
Besselink (Bronckhorst) en Marieke 
Moorman (Bernheze) kwamen deze 
zomer niet voor een interview naar 
de studio, ze spraken over hun VNG-
ambassadeurschap voor de lokale 
omroepen en de NLPO, namens de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG). 

Het is inmiddels een paar maanden na de gemeenteraads-
verkiezingen, de burgemeesters hebben hun nieuwe colle-
ga’s door hun eerste periode van gewenning geholpen. Een 
mooi moment om invulling te geven aan het ambassadeur-
schap. Zeker omdat in het ten langen leste gesloten regeer-
akkoord serieus werk is gemaakt van de sector waarvoor ze 
ambassadeur zijn. 

Aanleiding voor de ontmoeting was de hoofdlijnenbrief van 
staatssecretaris Gunay Uslu, met daarin voor de lokale om-
roepen eindelijk zicht op financiering vanuit het rijk. Het 
maakt dat de lokale omroepen een serieuze stap richting 
professionalisering kunnen maken. 

De bijeenkomst was ook vooral een kennismaking met el-
kaar. Want de drie VNG-ambassadeurs voor de lokale publie-
ke omroep en streekvorming kwamen nooit eerder fysiek 
bij elkaar om over dit onderwerp te praten. “Het was heel 
nuttig om de sensoren af te stemmen”, verwoordt Marianne 
Besselink het gemeenschappelijke gevoel. Omdat het am-
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bassadeurschap een tijdje op een laag pitje stond was het 
tijd om de schouders eronder te zetten, concludeert Marieke 
Moorman. “Want het is meer dan ooit nodig om aandacht te 
vragen voor goede lokale omroepen en journalistiek. Na dit 
werkbezoek heb ik nog meer zin gekregen om daar vanuit 
gemeentelijk perspectief een bijdrage aan te leveren.”

Fröhlich denkt er net zo over. “Ik zie er zeer naar uit de am-
bassadeursrol verder op me te nemen. Ik hoop soms het pro-
ces een duwtje te kunnen geven en waar mogelijk collega’s 
een beetje bij te schijnen over de lokale omroep.” 

Tijdens het werkbezoek aan Dtv zijn de drie bijgepraat over 
de uitgangspunten van het beleid, waarin samenwerking in 
een streek een belangrijk onderdeel is. Als burgemeester 
staan ze boven de partijen en kunnen ze buiten hun eigen 
regio gemeenten met raad en daad meenemen als er wat 
speelt rondom samenwerking van lokale omroepen.

In hun verhaal naar andere gemeenten onderstrepen ze als 
VNG-ambassadeur ook de waarde van lokale omroepen én 
samenwerking van omroepen binnen een streek. Want, zo 
zegt de burgemeester van Vijfheerenlanden, Sjors Frölich: 
“Lokale journalistiek is de basis onder de lokale democratie. 
Het is goed en belangrijk dat politieke processen op lokaal 
niveau kritisch worden gevolgd.”

TIPS VOOR SAMENWERKING IN DE STREEK

‘Steek je licht op 
bij regio’s waar een 
streekomroep goed 
functioneert’
In verschillende gemeenten spreken omroepen van 
vaak zeer diverse achtergrond met elkaar over sa-
menwerking. Welk advies hebben de ambassadeurs 
voor betrokken omroep en gemeenten? 

Frölich: “Ga met elkaar aan tafel en zet op een rij wat 
je verwacht van je lokale omroep. Kijk vervolgens naar 
welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn.”
 
Moorman:  “Mijn eerste advies is om je licht op te gaan 
steken bij regio’s waar een streekomroep goed functi-
oneert. Er zijn inmiddels enkele uitstekende voorbeel-
den waar veel van geleerd kan worden en die inspiratie 
geven.  En ga het gesprek aan in je eigen regio (gemeen-
ten onderling, met eigen gemeenteraden en met de lo-
kale omroepen) over de opvattingen over samenwer-
kingsvormen: wat willen we en wat past ons? Doe dat 
samen met de omroepen.”

Besselink richt zich tot de omroepen: “Begin eens te 
denken wat je bindt: dat is je passie voor lokale media. 
Daar begin je die gesprekken. Wat zijn je huidige vraag-
stukken en waar kun je gezamenlijk een stap maken die 
je zelfstandig niet kunt maken. En kijk pas dan wat je 
mogelijk zou kunnen verliezen, en hoe je dat gezamen-
lijk kunt oplossen.” Haar conclusie: “Een van de grote 
winstpunten is dat je meer kunt besteden aan journa-
listieke capaciteit.”



Moorman vult aan: “Ze maken de lokale democratie zicht-
baar en transparant, duiden wat er gebeurt, volgen het lo-
kaal bestuur kritisch en brengen debat en discussie op gang. 
Tevens geven lokale media zicht op de actualiteit, op wat 
er in een samenleving gebeurt. Ze bieden een podium aan 
lokale initiatieven en activiteiten. Dat organiseert trots en 
verbindt.”

Met andere woorden: “Het is beslist in het belang van ge-
meenten dat er een sterke lokale omroep is”, geeft Fröhlich 
aan. De beweging die nu op gang komt biedt kansen, ziet 
Besselink: “Dat geeft ruimte aan meer journalistieke krach-
ten.”

Het gesprek faciliteren
“Samenwerking en de handen ineenslaan kan ervoor zorgen 
dat de kwaliteit toeneemt”, vult Moorman aan. Ze schetst de 
rol die een gemeente kan spelen: “Soms kan het helpen als 
gemeenten die met elkaar een streek vormen, het gesprek 
tussen verschillende omroepen op gang brengen of facilite-
ren.” Besselink: “Een gemeente kan als neutrale partij tussen 
omroepen kijken waar de voordelen liggen.’ 

Bovendien heeft het kabinet geld beschikbaar gesteld voor 
professionalisering van lokale omroepen en versterken van 
de informatiepositie van gemeenten. Moorman: “Ook daar-
om is het belangrijk dat gemeenten een rol spelen.”

Gemeenten belangrijk 
bij ontwikkeling omroepen

Gemeenten zijn voor effectieve samenwerking tus-
sen omroepen belangrijk, onderstreept Toos Basti-
aansen, beleidsadviseur Streekvorming van NLPO. 
“Zij gaan over de representativiteit, moeten dat 
ook goedkeuren. Het is belangrijk dat gemeenten 
mee blijven kijken.” 

Ook voor de gemeenten zelf is dat belangrijk, stelt 
burgemeester Marianne Besselink van Bronckhorst: 
“Zeker omdat de verantwoordelijkheden gaan ver-
anderen is het goed dat een groepje namens de ge-
meenten op de bok zit. Al verandert de verantwoor-
delijkheid, het blijft jouw streekomroep.”

Naast vraagbaak voor bestuurders uit andere ge-
meenten in de omgeving, maken de drie ook het be-
lang van een sterke lokale omroep duidelijk richting 
bestuurlijk Den Haag. “Daarom zijn wij blij met deze 
ambassadeurs vanuit de VNG”, stelt Bastiaansen. 
“Zij weten wat de hindernissen en drempels zijn.”

Hun achtergrond en insteek is verschillend, merk-
te Bastiaansen. “Marieke Moorman zit in een regio 
waar samenwerking wat verder is. Zij kan aange-
ven dat de vrees voor het verliezen van een eigen 
identiteit onterecht is. Marianne Besselink maakt 
onderdeel uit van het zogenoemde P10-overleg, van 
de grootste plattelandsgemeente. Daarmee geeft ze 
input vanuit de gemeenten waar de grootste gaten 
zitten als het gaat om krachtige lokale journalistiek. 
Sjors Fröhlich is afkomstig uit de media en brengt die 
expertise mee.”


