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Modelbrief verzoek incidentele bijdrage energiekosten 

 

Inleiding 

Een verzoek van een lokale publieke omroep aan zijn gemeente om (gedeeltelijke) compensatie van 
de sterk gestegen energiekosten kan verschillend worden ingekleed. De modelbrief gaat ervan uit dat 
de omroep direct nadat de gemeente de brief heeft ontvangen contact met de gemeente opneemt. 
In dat gesprek geeft de omroep aan om welk bedrag het gaat en stelt aan de orde op welke wijze de 
gemeente behulpzaam kan zijn de gestegen energielasten te verlichten. 

Het hangt van de omstandigheid af, die per omroep verschilt, hoe de omroep zo’n verzoek kan 
inkleden en hoe de gemeente de omroep tegemoet kan komen.  

Handvatten 

De lokale omroep kan in zijn overleg met de gemeente aangeven: 

- wat het verschil aan energiekosten is dat de omroep extra zal moeten dekken; 
- wat eventueel de reguliere bekostigingsbijdrage van de gemeente aan de omroep is, en de 

verhouding tot de gestegen energielasten; 
- dat de gemeente de enige verantwoordelijke overheid is voor de bekostiging van de lokale 

publieke omroep; 
- dat er op dit moment geen regelingen zijn (noch die voor Kleingebruikers (huishoudens, 

Zzp’ers en kleine ondernemers) noch voor Energie-intensief MKB) waar de lokale publieke 
omroep gebruik van kan maken. 

De lokale omroep kan in zijn overleg met de gemeente bovendien aangeven: 

- welke activiteiten de lokale omroep wellicht zal moeten staken als gevolg van de gestegen 
energielasten; 

- welke personele en financiële consequenties de gestegen energielasten wellicht hebben en 
die zo mogelijk een bedreiging vormen voor de continuïteit van de lokale omroeporganisatie. 

De lokale omroep kan in zijn overleg met de gemeente ten slotte met voorstellen komen die het leed 
van de onvoorziene energielasten kunnen verlichten: 

- de gemeente verlaagt de huursom van het door de omroep van de gemeente gehuurde; 
- de gemeente verhoogt eenmalig de bekostiging voor 2022 en 2023 op grond van de 

Mediawet tot het niveau van de zorgplicht (indien dit nog niet van toepassing is) of een 
hoger niveau; 

- de gemeente verleent de omroep een tijdelijke subsidie ter compensatie van de gestegen 
energielasten.    

Uiteraard zijn er naast de bovenstaande handvatten meer oplossingen te bedenken waarmee een 
gemeente de omroep ter wille kan zijn. Het verdient aanbeveling deze eventuele andere oplossingen 
te overdenken voordat contact met de gemeente wordt opgenomen.  
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De modelbrief     

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [naam gemeente] 

Geacht college, 

Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende. 

Evenals vele huishoudens en ondernemers binnen uw gemeente is ook de lokale publieke omroep 
voor uw gemeente, [naam lokale omroep], geconfronteerd met de sterk gestegen energiekosten. 
Deze kosten, die door de omroep niet konden worden voorzien, leggen een dusdanig beslag op onze 
begroting dat zij de journalistieke kwaliteit en het voortbestaan van de omroep bedreigen.  

Uiteraard doen wij er alles aan om de kosten zo laag mogelijk te houden. Niettemin vrezen wij dat de 
omroep binnen afzienbare tijd niet meer in staat is de huidige informatievoorziening naar de 
inwoners van [naam gemeente] te garanderen en te kunnen voldoen aan de mediawettelijke eisen.  

Wij verzoeken u daarom om met ons te zoeken naar een goede oplossing voor [naam omroep] 
binnen de mogelijkheden die uw gemeente heeft. Wij nemen daarvoor spoedig contact met u op. 

Met vriendelijke groet, 

Namens [naam omroep] 

 

 

[Naam voorzitter] 

  

(Datum)   

  


