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Voorwoord  

 

Daar waar we een jaar geleden nog niet de volle omvang van de gevolgen van de 

pandemie konden overzien, is nu duidelijk welke weerslag deze heeft op de 

samenleving.  

 

De crisis benadrukt hoe belangrijk een gezonde en duurzame lokale publieke 

omroepsector is.  Juist in tijden als deze willen we kunnen steunen op de informerende 

en verbindende functie van een publieke omroep op het lokale niveau, een omroep die 

letterlijk in de haarvaten van de samenleving zit. Talloze lokale omroepen organiseren 

ondanks de beperkingen geweldige initiatieven samen met de lokale middenstand en 

cultuur- en zorginstellingen. Nieuwe creatieve formats spelen in op de 

informatiebehoefte dichtbij huis.  

 

De lokale publieke omroep geeft hiermee een duidelijk signaal af. Een signaal dat 

inmiddels ook terecht door de politiek is opgevangen en erkend. Als een van de weinige 

sectoren kregen de lokale media een noodfonds, naast de generieke steunmaatregelen. 

Het geeft tegelijkertijd aan dat we ook naar de toekomst toe zuinig zullen moeten 

omspringen met de omroepfunctie op het lokale niveau. De lokale publieke omroep is 

niet een laag die je zomaar even inwisselt voor iets anders. De lokale verbinding, de 

kennis van de lokale gemeenschap en de issues die spelen in de ruim 350 gemeenten in 

Nederland vergt een duurzame investering. En vertrouwen. Een vertrouwen dat ook 

afgelopen jaar helaas nog te vaak op de proef werd gesteld.  

 

De noodmaatregelen in deze coronacrisis hebben de lokale publieke omroep hard 

geraakt door onder meer een sterke terugval in inkomsten. Terwijl tegelijkertijd meer 

dan ooit een beroep wordt gedaan op de journalistieke capaciteit van de omroepen. De 

crisis heeft andermaal aangetoond dat er snel naar een structurele oplossing moet 

worden toegewerkt, waarbij de financiering van de lokale publieke omroep aansluit bij 

de wettelijke taak die onze sector uitvoert. Alles staat gereed. De politiek is nu aan zet. 

 

Marc Visch 

Directeur-bestuurder  
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Opdracht, missie en visie van de NLPO 
 

Opdracht 

 
De NLPO is het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale publieke media-

instellingen in Nederland. De stichting is in 2015 opgericht met als belangrijkste doel 

het stimuleren en faciliteren van en het voorwaarden stellen aan de realisatie van een 

Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA) voor iedere Nederlander, door lokale 

publieke media-instellingen die hun verankering hebben in artikel 2.1 en 2.3 van de 

Mediawet. 

 

De NLPO treedt op als belangenbehartiger en vertegenwoordiger van de lokale 

omroepsector naar overheden en andere stakeholders, onder meer het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat (EZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Commissariaat 

voor de Media (CvdM), het Agentschap Telecom (AT), Buma/Stemra, Sena, de 

Regionale Publieke Omroep (RPO) en de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). 

 

Daarnaast voert de NLPO collectieve taken uit die de randvoorwaarden scheppen voor 

een goed functionerende lokale omroepsector en een structurele bijdrage leveren aan 

de kwaliteit en continuïteit van de lokale publieke media-instellingen. 

 

Missie en visie 

 
De lokale publieke omroep volgt samen met de betrokken inwoners de politieke en 

maatschappelijke agenda’s en controleert zo politiek, gemeentebestuur, organisaties, 

instellingen en bedrijven. De lokale publieke omroep attendeert belanghebbenden op 

zaken die voor hen van belang zijn en heeft daarmee een agenderende functie. De 

missie van de NLPO is erop gericht om deze functie van de lokale publieke omroep als 

waakhond van de lokale democratie te stimuleren en deze relevant en levensvatbaar te 

maken en te houden. 

 

De NLPO wil dat bereiken door te werken aan de vorming van zo’n 80 streekomroepen 

die op een adequate en duurzame wijze worden bekostigd. Zij opereren op 

streekniveau voor het verzorgen van een wettelijk vastgesteld Lokaal Toereikend 

Media-Aanbod en organiseren hun nieuwsgaring op hyperlokaal niveau. Zij werken 

samen met landelijke en regionale omroepen aan de journalistieke en nieuwsproductie 

op alle geografische schaalniveaus, op efficiënte en effectieve wijze. De NLPO faciliteert 

hen centraal voor professionalisering en collectieve diensten. 

 

De missie brengt - naar het oordeel van de NLPO - met zich mee dat de taken van de 

NLPO voor de professionalisering en de samenwerking van de lokale publieke media-
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instellingen op het terrein van technische, facilitaire en administratieve voorzieningen 

een media wettelijke grondslag krijgen, gelijkend op die van de NPO en de RPO. De 

NLPO zet zich daar ook in 2021 voor in. Streekomroepen kunnen samen met de NLPO 

op die manier meer continuïteit en professionaliteit realiseren, waardoor de positie van 

de lokale publieke omroep als lokale waakhond is geborgd. Gezien de snelle 

veranderingen in het publieke medialandschap is het cruciaal dat de lokale publieke 

omroepen hun stem via de NLPO nog beter kunnen laten horen: enerzijds kunnen zij 

rekenen op een goede en adequate vertegenwoordiging, anderzijds verwachten 

overheden en andere publieke organisaties dat de NLPO zijn achterban aan gemaakte 

afspraken houdt. 
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Activiteiten in 2020 
 

Transitie van lokaal naar streek 

 

Campagne  

 

Met het project Campagne richtte de NLPO zich in 2020 op de verbetering van 

de randvoorwaarden voor onder meer een adequate bekostiging van de lokale 

omroep, een wettelijke verankering van het LTMA, het vergroten van het 

draagvlak voor de streekvorming bij gemeenten en andere overheden en de 

versterking van samenwerking binnen het bestel. Voor de realisatie van de 

doelen van de NLPO speelt het project een cruciale rol om het complexe 

speelveld van lokale overheden en omroepen en landelijke politiek te overzien 

en hierin waar mogelijk te interveniëren. 

 

In 2020 stonden met name drie zaken centraal: samenwerking binnen het 

bestel, nieuw onderzoek in relatie tot de lokale media, en de steunmaatregelen 

met betrekking tot de COVID-19 pandemie.  

 

Samenwerking binnen bestel 

 

Als de coronacrisis iets heeft aangetoond dan is het dat een Lokaal Toereikend 

Media -Aanbod van politiek, bestuurlijk en maatschappelijk belang is. Lokale 

journalistiek is veel meer dan het controleren van de lokale overheid. Het is het 

vertellen van verhalen uit de directe leefomgeving. Het is verbinden. Het is een 

onafhankelijk en betrouwbaar platform van meningen, opinies en belevingen. 

De NLPO heeft gedurende de crisis dan ook op alle mogelijke manieren lokale 

omroepen bijgestaan en het belang van de derde laag in het publieke bestel 

onder de aandacht gebracht van politiek en bestuur in Den Haag en in het land. 

Bovendien heeft de NLPO statistieken en ervaringen verzameld en gedeeld over 

de impact van de crisis op het lokale omroepbedrijf en de wijze waarop 

noodsteunmaatregelen wel en niet kunnen helpen. Hierover is goed contact 

onderhouden tussen de NLPO, het ministerie van OCW en het 

Stimuleringsfonds. 

 

In 2020 is verder veel aandacht uitgegaan naar de samenhang en 

samenwerking in het mediabestel rond de lokale journalistiek. Vanuit de NLPO 

is begin 2020 in dat kader ook een werkbezoek aan de BBC in het Verenigd 

Koninkrijk geïnitieerd en georganiseerd met een afvaardiging van OCW, NOS, 

RPO, Stimuleringsfonds en lokale omroepen. Het doel was om meer te weten 

te komen over de Local Democracy Reporting Service die is opgezet voor de 
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versterking van de lokale journalistiek in het VK. In de eerste helft van 2020 

heeft de NLPO eraan meegewerkt om een dergelijk project, gericht op 

samenwerking tussen lokale en regionale omroepen ten behoeve van een 

versterking van de lokale journalistiek, ook in Nederland te organiseren. 

Gedurende het jaar is verder nagedacht over de opzet en invulling van het 

project. Het project is in januari 2021 van start gegaan met tijdelijke financiële 

ondersteuning vanuit het Ministerie van OCW.  Zie ook de paragraaf Pilot: 

Samenwerking lokaal-regionaal 

 

Onderzoek en advies 

 

De NLPO heeft in 2020 een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van twee 

belangrijke adviezen in opdracht van OCW door de Raden voor Openbaar 

Bestuur en Cultuur en van het VNG Expertiseteam Vitalisering lokale 

journalistiek. De adviezen bieden waardevolle inzichten in het belang van de 

lokale omroepen, hun kwetsbare financiële positie en daarmee de noodzaak 

om extra te investeren. In 2017 pleitten VNG en NLPO al om minimaal 30 

miljoen euro extra per jaar vrij te maken om onder andere 

streekomroepvorming mogelijk te maken. De onderzoeksrapporten 

ondersteunen die oproep en gaan nader in op de samenwerking in het bestel.  

Aanvullend op de adviezen van de Raden de VNG heeft de NLPO ook zelf 

onderzoek laten verrichten naar de maatschappelijke impact van de lokale 

omroep. De resultaten worden in 2021 verwacht. 

 

Streekomroepvorming 

 

In het convenant tussen de NLPO en de VNG is vastgelegd wat een eigentijds Lokaal 

Toereikend Media-Aanbod is. Voor de meeste lokale omroepen een onhaalbare opgave 

met de huidige beschikbare mensen en middelen. Het vormen van een landelijk 

dekkend netwerk van ongeveer tachtig streekomroepen is een middel dat door de 

NLPO wordt ingezet om dat doel te bereiken.  

 

Met de introductie van het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen heeft de NLPO de 

omroepen een instrument in handen gegeven om zich te kunnen onderscheiden als 

een omroep die voldoet aan het verzorgen van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod. 

Streekomroepen die voldoen aan alle criteria van een LTMA komen in aanmerking voor 

het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen. Met dit keurmerk wil de NLPO de 

kwaliteit en professionaliteit, de efficiency en het productaanbod bij lokale omroepen 

bevorderen.  

 

In het Jaarplan 2020 zette de NLPO in op het realiseren van minimaal 40 
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streekomroepen conform de definitie van de sector. Daarbij moesten minimaal 3 

nieuwe omroepen voldoen aan de eisen van het Lokaal Toereikend Media-Aanbod en 

daarmee ook in aanmerking komen voor het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen. 

De NLPO stimuleert dat door álle streken actief aan de streekvorming wordt gewerkt 

en ondersteunt het proces actief, monitort, stuurt bij en deelt de ervaringen. Er was 

een pakket aan ondersteunende activiteiten gepland gericht op de omroepen én 

gemeenten waarbij de prioriteit lag bij omroepen en gemeenten waarvan de aanwijzing 

binnen 2 jaar verloopt én streekomroepen die bijna voldoen aan het LTMA en dus in 

aanmerking kunnen komen voor het Keurmerk. 

 

Corona gooide echter roet in het eten. Het oppakken van de noodzakelijke 

berichtgeving over en rond corona door de lokale omroepen en het plotsklaps 

wegvallen van financiële middelen zorgden voor andere prioriteitstellingen door de 

lokale omroepen, gemeenten en de NLPO. Als nooit tevoren werd tijdens de 

coronacrisis zichtbaar welke belangrijke informerende en verbindende functie lokale 

omroepen vervullen. Tegelijkertijd werd andermaal de financiële kwetsbaarheid van de 

sector duidelijk.  

 

In april 2020 besloot de NLPO daarom de lokale omroepen financieel te ondersteunen 

door alle omroepen een korting te geven op de jaarbijdrage aan NLPO. Deze directe 

bijdrage van de NLPO werd mogelijk door een aantal projectactiviteiten van de 

brancheorganisatie niet, of alleen gedeeltelijk door te laten gaan. Deze maatregel had 

ook gevolgen voor de omvang en aard van de geplande ondersteuning richting 

streekomroepvorming en het Lokaal Toereikend Media-Aanbod. Met name de 

budgetten voor het inzetten van externe procesbegeleiding, de totstandkoming van 

een interactieve kaart en de communicatie rond streekvorming en LTMA werden 

teruggebracht tot nihil. 

 

Ondersteuning vond nog vooral op afstand plaats. De inhuur van derden voor externe 

procesbegeleiding door met name Media Adviseurs Nederland (MANL) werd beperkt 

tot het afronden van lopende opdrachten. Verder zijn er in 2020 alternatieve (digitale) 

oplossingen om diensten en producten alsnog te kunnen leveren. Zo werd er veel 

overlegd via videobellen en waren vertegenwoordigers van de NLPO digitaal aanwezig 

bij raadsvergaderingen en informatiebijeenkomsten van gemeenten en omroepen om 

het belang van een goede lokale omroep voor het functioneren van de lokale 

democratie uit te dragen. Ook werd een animatievideo over de procedure rond de 

aanwijzing gemaakt voor gemeenten. Op deze manier zijn o.a. de volgende omroepen 

en gemeenten in de volgende streken in 2020 door de NLPO en/of MANL ondersteund 

(de nummers verwijzen naar de kaart status streekomroepvorming in bijlage 2): 

 

➔ Zuid-Kennemerland (43): het aflopen van de aanwijzing voor Zandvoort. 

➔ Noord-Kennemerland & Alkmaar (39): verkennend onderzoek mogelijkheden 
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samenwerking omroepen BUCH-gemeenten en HAL-gemeenten. 

➔ IJmond (42): procesbegeleiding omroepen en gemeenten richting streekomroep 

IJmond. 

➔ Stedendriehoek (23): verkennend onderzoek samenwerkingsmogelijkheden. 

➔ Zuidwesthoek (64): verkennend onderzoek samenwerkingsmogelijkheden. 

➔ Waterweg-Noord (54): verkennend onderzoek samenwerkingsmogelijkheden. 

➔ Gouwe & Hollandse IJssel (33): bemiddeling tot stand komen samenwerking. 

➔ FoodValley (27): verkenning samenwerking. 

➔ Het Vechtdal (16): procesbegeleiding vorming streekomroep in federatief 

verband. 

➔ De Meierij (68): verkennend onderzoek. 

➔ Duin & Bollenstreek (46): verkennend onderzoek. 

➔ Eemland (31): bemiddeling samengaan omroepen in de streek tot streekomroep 

Eemland1. 

➔ Zaanstreek (41): begeleiding proces nieuwe aanwijzing, o.a. samengaan 

partijen, deelname voorlichtingsbijeenkomst.  

 

Ondanks de COVID-19 pandemie is ook in 2020 het aantal streekomroepen en 

samenwerkingsverbanden gegroeid. Eind 2020 waren er 32 streekomroepen gevormd. 

Dat betekent dat er in 32 streken sprake was van één stadsomroep of één fusie omroep 

of één streek brede samenwerking conform de NLPO-kaart ‘Streekomroepen van 

Nederland’. In 36 streken wordt er wel samengewerkt maar is deze samenwerking nog 

niet streek breed. In 7 streken komt de samenwerking niet of lastig van de grond, in 1 

streek is nog helemaal geen lokale omroep actief. 

 

Keurmerk Nederlandse Streekomroepen als onderdeel van het project 

streekomroepvorming  

 

Er zijn een geen nieuwe keurmerken uitgereikt in 2021. Dit heeft slechts ten dele te 

maken met COVID-19. De belangrijkste oorzaak is nog steeds het ontbreken van 

financiële middelen om journalistieke krachten aan te nemen. Daarnaast blijkt een te 

strenge interpretatie van de “streekeis” onnodige drempels op te werpen voor de 

doorontwikkeling van grotere aantallen omroepen richting Keurmerk. Daarom is in 

2020 opnieuw gekeken naar de invulling van dit criterium samen met de partijen die 

eerder betrokken waren bij de totstandkoming van het Keurmerk zoals de VNG, NVJ en 

een werkgroep vanuit de aangesloten omroepen. Dit heeft geresulteerd in een eerste 

inhoudelijke aanpassing van het Keurmerk. In deze versie 2.0. blijft samenwerking in de 

streek een belangrijk onderdeel van het keurmerk maar krijgt het bieden van een lokaal 

toereikend media- aanbod (LTMA) met professionele journalistiek een wat grotere rol. 

Hier is voor gekozen omdat het aanbieden van LTMA het uiteindelijke doel is van de 

sector. Versie 2.0 van het keurmerkeisenpakket treedt per 1 februari 2021 in werking. 

Er ligt ook een advies om in 2021 nogmaals kritisch te kijken naar streken met meer 
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dan 6 gemeenten en de mogelijkheden voor een zelfscan met documententoets door 

de NLPO. 

 

Door de aanpassing van de streekeis en het feit dat in 2020 en 2021 twintig omroepen 

extra financiële middelen ontvangen van het Ministerie van OCW voor het aannemen 

van met name journalistieke medewerkers is de verwachting dat in 2021 een tiental 

nieuwe streekomroepen in aanmerking komen voor het Keurmerk. 

 

Onderzoek streekomroepvorming  

 

Tijdens de laatste ledenvergadering van de vereniging OLON werd door de leden de 

motie “streekvorming lokale omroepen” aangenomen. Hierin wordt het bestuur van de 

OLON, in de rol van College van Omroepen van de NLPO, opgeroepen om de NLPO o.a. 

te adviseren een pauze in te lassen bij de vorming van streekomroepen en eventueel 

het zijn van een streekomroep uit de eisen van het keurmerk te halen. Deze pauze zou 

moeten worden gebruikt voor het uitvoeren van een onafhankelijk, extern en openbaar 

onderzoek naar de stand van zaken en de resultaten van de ingezette koers naar 

streekvorming. Directeur-bestuurder Marc Visch gaf al tijdens de ledenvergadering aan 

dat de NLPO graag tegemoetkomt aan een dergelijk evaluerend onderzoek maar dat 

vooralsnog de ingezette koers niet zal worden gewijzigd. In het eerste kwartaal van 

2021 wordt een brede onderzoeksopdracht uitgewerkt waarin ook een antwoord 

wordt gezocht op de in de motie geformuleerde vragen. 

 

Overleg Commissariaat voor de Media 

 

Tijdens het reguliere bestuurlijk en ambtelijk overleg met het Commissariaat voor de 

Media stond de ingewikkelde procedure voor de aanwijzing van (streek)omroepen 

veelvuldig op de agenda evenals de (te) beperkte wettelijke eisen die gelden voor 

aanwijzing als publieke lokale media-instelling. Het Commissariaat voor de Media 

verwacht in de eerste helft van 2021 een herziene verbeterde aanwijzingsprocedure 

vast te stellen. 

 

Pilot: Streekomroepen 

 

Op 1 maart 2020 zijn twintig lokale omroepen van start gegaan met de pilot 

Journalistieke professionalisering lokale publieke mediadiensten. Dit is tot stand 

gekomen met een subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) met 

als doel om de lokale nieuwsvoorziening bij de omroepen te verbeteren.  

 

Voorafgaand aan de start van de pilot heeft de NLPO een bijeenkomst georganiseerd 

voor vertegenwoordigers van de pilotomroepen. Het doel was om de lange 
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termijndoelstellingen van de lokale omroepsector te bespreken en de wensen van de 

omroepen rondom de begeleiding vanuit de NLPO te inventariseren.  

 

De NLPO heeft tevens een loket geopend voor de lokale publieke omroepen waarvan 

een aanvraag door het SvdJ is afgewezen. Zij kregen adviezen over de 

beroepsmogelijkheden bij het fonds.  

 

Het SvdJ monitorde in 2020 de resultaten van de pilot. Het SvdJ heeft hierbij 

onderzocht of de omroepen zich aan de doelstellingen houden en in welke mate de 

hoeveelheid content is toegenomen.  

 

Gedurende het jaar vond er geregeld overleg plaats met eerst de directie van SvdJ en 

de projectleider van de SvdJ voor deze regeling. De NLPO maakte afspraken over het 

fonds en de rol van de NLPO als brancheorganisatie in de begeleiding van de 

omroepen, waarbij het SvdJ de primaire begeleiding verzorgt en de NLPO vanuit de 

eigen verantwoordelijkheid omroepen bijstaat.  

 

Onderzoek naar maatschappelijke relevantie 

 

Naast het onderzoek van het SvdJ, koos de NLPO ervoor om gedurende het eerst 

pilotjaar een onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de maatschappelijke 

relevantie van de lokale omroepen die aan deze pilot deelnemen. Hierbij gaat het om 

de publieke betekenis die de lokale omroepen hebben voor de lokale gemeenschap. 

Deze keuze is gemaakt omdat de officiële opdracht van de lokale publieke omroepen 

breder is dan enkel de nieuwsvoorziening waar het SvdJ op focust. Het onderzoek zal 

onder meer een analysekader opleveren voor de maatschappelijke bijdrage van de 

lokale publieke omroep. 

 

Coronacrisis zorgt voor aanpassingen in de financiering  

 

De start van de pilot begin maart viel samen met het begin van de coronacrisis en de 

eerste lockdown. De deelnemende lokale omroepen kregen van het SvdJ toestemming 

om de subsidie tijdelijk in te zetten voor verslaggeving over de gevolgen van 

coronacrisis op lokaal niveau. Het bereik van de lokale omroepen, gemeten door de 

NLPO in een steekproef, was in het voorjaar enorm gestegen. In overleg met het SvdJ 

hebben de deelnemende omroepen na de zomer hun oorspronkelijke projecten weer 

(volledig) opgestart.  

 

Gedurende het voorjaar werd al snel duidelijk dat de deelnemende omroepen evenals 

andere lokale omroepen in verband met de coronacrisis veel externe inkomsten 

(commerciële inkomsten uit reclameverkoop en inkomsten uit cofinanciering met 
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lokale publieke organisaties en gemeenten) misliepen. De minister van OCW besloot 

het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening in het leven te roepen waar ook 

lokale omroepen compensatie konden aanvragen. Het ministerie financierde dit 

steunfonds vanuit het bedrag dat voor 2021 voor deze pilot was gereserveerd en uit 

het bedrag dat voor 2020 beschikbaar was voor het experiment Verbetering Lokale 

journalistiek door samenwerking van lokale en regionale omroepen. In het late najaar 

stelde het Ministerie van OCW voor de periode maart tot december 2021 (kortere 

periode dan aanvankelijk de bedoeling) een bedrag beschikbaar voor deze 

laatstgenoemde pilot.  

 

Pilot: Samenwerking lokaal-regionaal 

 

In het voorjaar van 2020 heeft de minister het besluit genomen om het bedrag van 4,5 

miljoen euro, dat beschikbaar was voor het experiment om de lokale journalistiek te 

versterken door samenwerking tussen lokale en regionale omroepen, te bestemmen 

voor het tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening.  

 

Een start van de uitvoering van het experiment was daardoor in 2020 niet meer 

mogelijk.  

 

Coronacrisis: budget naar steunfonds, gesprekken tijdelijk gestopt 

 

Begin 2020 werden de gesprekken tussen de NLPO, het Ministerie van OCW, de RPO en 

de NOS, die in 2019 nog geen overeenstemming over de invulling van deze pilot 

opleverde, weer voortgezet. Vanwege de enorme drukte bij de verschillende 

deelnemers als gevolg van de start van de coronacrisis en de lockdown (van ministerie 

tot omroepen) en de keuze het budget voor 2020 in te zetten voor het Steunfonds 

werden de gesprekken hierover tussen begin maart en begin september stilgelegd. De 

NLPO drong aan op hervatting van de gesprekken, en dit leidde in december tot een 

akkoord over de werkwijze in dit experiment.  

 

De minister van OCW maakte in januari 2021 het akkoord bekend. In het voorjaar van 

2021 start de samenwerking waarbij ruim 60 journalisten geplaatst zullen worden bij 

lokale en regionale omroepen om de lokale journalistiek te versterken. De journalisten 

komen in dienst bij de NOS. De inhoudelijke aansturing vindt plaats door de 

hoofdredacties van de betreffende lokale en regionale omroepen. Twee 

kwartiermakers, een namens de lokale omroepen en een namens de regionale 

omroepen, starten het project in de eerste maanden van 2021 op. Een projectleider 

neemt later het stokje over voor de periode van een jaar.  
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Behartigen van collectieve belangen  

 

Stakeholdermanagement en PR & Communicatie algemeen 

 
Naast het feit dat de lokale omroep in 2020 nog duidelijker op de kaart werd gezet 

door de (politieke) erkenning van het cruciale belang van de lokale 

informatievoorziening tijdens de coronacrisis, zorgde de financiële en personele 

situatie van veel lokale omroepen voor de nodige druk en problemen door het 

wegvallen van belangrijke inkomsten.  

 

Mede dankzij het overleg met de betrokken ministeries kon de NLPO in de gesprekken 

meesturen op het Tijdelijk noodfonds informatievoorziening dat werd uitgevoerd door 

het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ). De partijen waren goed op de 

hoogte van de uitzonderlijke positie waarin veel omroepen verkeren. Dankzij goede 

relaties en informatievoorziening die zorgde voor begrip en bewustwording dat er actie 

diende te worden ondernomen om de lokale omroep te ondersteunen. Het tijdelijk 

noodfonds was het eerste noodfonds in deze crisis die sector breed werd uitgerold.  

 

In 2020 is ook gestart met een update van de omgevingsanalyse in aanloop naar 

verkiezingsjaar 2021 en is tevens gericht op de meerjarenstrategie. De analyse geeft 

inzicht in welke stakeholders van belang zijn en hun standpunten.  

 

Leveren van collectieve diensten  

 

Ook in 2020 heeft de NLPO de omroepen ondersteund en voordeel geboden door het 

aanbieden van collectieve diensten. Randvoorwaarde voor deze diensten is dat het 

moet leiden tot effectiever opererende (streek)omroepen die voor hun 

verzorgingsgebied een Lokaal Toereikend Media-Aanbod bieden. 

  

De collectieve diensten die de NLPO aanbiedt vallen uiteen in drie categorieën:  

➔ Diensten die noodzakelijk zijn om de uitzendingen/het media-aanbod mogelijk 

te maken, zoals aansluiting bij de Stichting Reclame Code, Nicam en 

overeenkomsten met rechtenorganisaties als Buma/Stemra en Sena. 

➔ Aansluiting bij de MediaHub voor de distributie van het aanbod. 

➔ Overige diensten die betrekking hebben op collectieve afspraken met 

organisaties over diensten die de programmering van de omroep ondersteunen 

en die optioneel afgenomen kunnen worden door omroepen. Hieronder vallen 

NOS Radiojournaal, ANWB Verkeersinformatie en Digi Pluggen.  

 

De NLPO voert de onderhandelingen met de partijen voor veelal meerjarige afspraken 

en verzorgt de facturatie en administratie. De externe contractant is verantwoordelijk 

voor de feitelijke levering van de dienst. Er wordt continu onderzocht welke andere 
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diensten kunnen worden toegevoegd. 

 

Hieronder volgt het overzicht van diensten die de NLPO in 2020 aanbood. De diensten 

op het gebied van (technische) infrastructuur zijn apart toegelicht in het hoofdstuk 

‘Infrastructuur’.  

 

Centrale diensten  

 

Via het OLON-lidmaatschap waren de lokale omroepen in 2020 automatisch 

aangesloten bij de SRC (Stichting Reclame Code) en het NICAM (Kijkwijzer). Lokale 

omroepen die reclame uitzenden zijn verplicht zich aan te sluiten bij de SRC en indien 

er televisie wordt aangeboden is ook de aansluiting bij het NICAM verplicht. De NLPO 

onderhandelt hierover en sluit deze collectief af. 

 

Buma/Stemra  

 

Via de NLPO regelen de lokale omroepen hun verplichtte afdracht aan de Buma/Stemra 

voor het muziekgebruik. Hierdoor wordt recht gedaan aan de rechthebbenden van 

muziek die Buma/Stemra vertegenwoordigt. Het dekt voor de lokale omroepen alle 

relevante media platforms, behalve (vooralsnog) Facebook. Door deel te nemen aan 

deze collectieve regeling is de afdracht lager en hoeft de omroep niet zelf te 

onderhandelen met Buma/Stemra.  

 

Ten gevolge van de coronacrisis besloot de NLPO in 2020 enkel het eerste kwartaal van 

de afdracht in rekening te brengen bij de lokale omroepen. De overige kwartalen nam 

de NLPO voor haar rekening om de omroepen te compenseren in de schade die zij 

leden gedurende deze crisis. 

 

Sena 

 

Lokale omroepen rekenen via de NLPO de verplichte afdracht af voor Sena. Door deze 

collectieve regeling is de afdracht lager en hoeft de omroep niet zelf te onderhandelen 

met Sena. In navolging van de in 2019 gerealiseerde overeenkomst met de 

Buma/Stemra zijn de NLPO en Sena in kwartaal 4 van 2020 – als gevolg van de corona 

crisis later dan verwacht - gestart met het overleg over een nieuwe overeenkomst 

vanaf 2021. Insteek van de onderhandelingen zijn nieuwe gunstigere voorwaarden en 

een eenduidige en overzichtelijke rekenmethode, die voor minder administratieve 

rompslomp zorgt. Verwachting is dat er in kwartaal 2 van 2021 een nieuwe 

overeenkomst is. 
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Overige diensten  

 

ANWB Verkeersinformatie 

Lokale omroepen kunnen via de NLPO een abonnement nemen op de overname van de 

verkeersinformatie van de ANWB. De omroepen die een abonnement hebben 

afgesloten voor deze dienst kunnen dagelijks ieder half uur een actueel (regionaal) 

verkeersbulletin overnemen, dat zij downloaden van een speciale ANWB-server. Eind 

2020 maakten 85 omroepen gebruik van deze collectieve dienst. Dit aantal is gelijk aan 

2019. 

 

Digi Pluggen 

Ook kunnen lokale omroepen via de NLPO een abonnement nemen op Digi Pluggen. 

Digi Pluggen is het promotiesysteem voor de Nederlandse muziekindustrie. Het aanbod 

bestaat uit nationaal en internationaal repertoire. Omroepen die een abonnement 

hebben op deze collectieve dienst zijn altijd voorzien van de nieuwste muziek. Eind 

2020 maakten 95 omroepen gebruik van deze collectieve dienst. Dat is één deelnemer 

minder dan eind 2019. 

 

NOS Radionieuws 

Lokale omroepen kunnen via de NLPO een abonnement nemen op het NOS 

Radiojournaal. Hierbij kunnen lokale omroepen voor één tarief gebruikmaken van de 

volgende producten: NOS Radiojournaal (Radio 2 bulletin), NOS op 3 bulletin en het 

NOS-hoofdpunten-bulletin. Eind 2020 maakten 148 omroepen gebruik van deze 

collectieve dienst. Eind 2019 bedroeg dit aantal 147. 

 

Kijk- en luisteronderzoek  

De NLPO bood ook in 2020 in samenwerking met het onderzoeksbureau DVJ Insights 

een standaard kijk- en luisteronderzoek voor lokale omroepen aan. Een unieke kans om 

te weten wat het bereik is in het uitzendgebied. Het onderzoek biedt omroepen 

onmisbare informatie om de beleidsmatige beslissingen te nemen maar ook om 

programmering nóg beter te kunnen inrichten. Door standaardisatie kan het onderzoek 

snel en kosten-efficiënt worden uitgevoerd. In 2020 hebben twee lokale publieke 

omroepen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Door de coronacrisis en daaruit 

voortkomende (andere) prioriteiten lag dit aantal lager dan voorgaande jaren. 
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Faciliteren efficiency & effectiviteit 

 

Doorontwikkelen technische infrastructuur 

 

MediaHub Lineair 

 

De MediaHub Lineair faciliteerde in 2020 de distributie van alle radio- en tv-kanalen 

van de aangesloten omroepen naar onder meer: VodafoneZiggo, CAIW, Deltakabel, 

Tele2, T-Mobile, KPN, Telfort, Edutel, Lijbrandt Telecom, Fiber.nl, Stipte en Solcon. In 

2020 waren meer dan tachtig lokale omroepen aangesloten op de MediaHub. Dit is 

meer dan de helft van alle lokale publieke omroepen in Nederland die zowel een radio- 

als een tv-kanaal exploiteren.  

 

Naast de distributie maakt de live-streaming faciliteit (CDN) onderdeel uit van de 

MediaHub. Het betreft de faciliteit waarmee de radio- en televisiekanalen van de 

aangesloten omroep online kunnen worden aangeboden op een website en/of in een 

mobiele app. De oorspronkelijke aanbieder (Streamone) besloot gedurende 2020 de 

dienstverlening hiervoor niet te verlengen. Omdat levering ervan onderdeel uitmaakt 

van onze service heeft Red Bee een platform opgetuigd zodat de NLPO de contractuele 

afspraken met omroepen na kan komen. 

 

Gezamenlijke app 

 De in 2016 speciaal voor lokale omroepen ontwikkelde gezamenlijke app voor de 

radio- en tv-kanalen van de omroepen op de MediaHub werd helaas weinig gebruikt. 

Daarom werd in 2020 besloten deze stop te zetten, gelijktijdig met de overgang naar 

het nieuwe platform voor live streaming. De overgang naar het eerder genoemde 

nieuwe streamingplatform (CDN) betekende ook dat de app flink zou moeten worden 

bijgewerkt. En dat was niet zinvol meer.  

 

Doorontwikkeling MediaHub 2.0. 

Waar de dienstverlening van de huidige MediaHub (introductiejaar 2015) vooral een 

lineaire dienst voor radio en tv is, zien we een duidelijke verschuiving in de manier 

waarop content van lokale omroepen aangeboden dient te worden. Hoewel live en 

lineair nog steeds een belangrijke rol spelen worden ‘on-demand’, website en social 

media steeds belangrijker. Om in te kunnen spelen op deze veranderende wensen 

stond een nieuwe MediaHub hoog op de prioriteitenlijst van 2020.  

 

Gedurende het hiervoor in 2019 ingezette voorbereidende traject ontstond echter de 

wens om meer tijd te nemen voor inventarisatie van de wensen van de aangesloten 

omroepen en andere stakeholders. De overeenkomst met de huidige aanbieder (Red 

Bee Media) werd daarom in het voorjaar verlengd tot eind 2020. Door de coronacrisis 

en personele wisselingen is daarna nogmaals besloten om de bestaande 
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dienstverlening van de huidige MediaHub te verlengen, ditmaal tot juni 2021 met een 

maximale uitloop tot oktober 2021. 

Het ingezette inventarisatieproces heeft in november 2020 alsnog geleid tot een 

uitgebreid Programma van Eisen, waarna half december de aanbesteding voor de 

MediaHub 2.0. is gepubliceerd op aankondigingsplatform TenderNed. Begin kwartaal 

twee van 2021 verwacht de NLPO een keuze te maken voor de aanbesteding van de 

MediaHub 2.0.  

 

DAB+ 

 

Om uit te zenden via DAB+ is voor de lokale omroepen, zowel de publieke als de 

commerciële, de zogenaamde laag 6 ingericht. Het Agentschap Telecom (AT) heeft een 

tijdlijn vastgesteld van wanneer de frequenties in laag 6 worden vrijgegeven. Helaas 

duurt het nog tot 31 augustus 2022 voordat er een definitieve regeling is voor lokale 

omroepen.  

 

Vooruitlopend daarop is er op aandringen van de NLPO wel een tijdelijke regeling 

geïnitieerd die gebruik van DAB+ tot eind augustus 2022 mogelijk maakt voor een deel 

van de lokale (streek)omroepen. Op 10 maart 2020 ging de aanvraagperiode voor 

‘tijdelijke lokale vergunningen op DAB+’ van start, waarna vanaf 1 april kon worden 

gestart met uitzenden. Binnen de tijdelijke verdeling zijn er 22 multiplexen. Elke 

multiplex wordt in eerste instantie opgedeeld in 12 delen, zes voor lokale publieke 

stations en zes voor commerciële partijen. Vergunninghouders dienden per DAB-

allotment een samenwerking af te sluiten om de netwerken in de lucht te brengen. Dit 

verliep helaas niet in alle gevallen even soepel. 

 

Helaas is het gebied van de tijdelijke regeling slechts minimaal, waardoor slechts een 

kwart van de beoogde streekomroepen nu te ontvangen is via DAB+. Om gedurende 

2022 alle lokale omroepen een plek te geven op DAB+ zal door AT verder gewerkt 

worden aan de definitieve invulling. De NLPO monitort dit proces en trad ook in 2020 in 

overleg hierover met alle betrokken partijen. Blijvend aandachtspunt voor de NLPO is 

dat lokale omroepen vaak moeite hebben om de kosten voor uitzenden via DAB+ zelf te 

dragen. Financiering vanuit het rijk van deze dienst blijft dan ook in 2021 een 

belangrijke prioriteit. Temeer omdat de uitrol van DAB+ voor de overige lagen in het 

publieke bestel wel door het ministerie wordt gefinancierd. 
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Uitwisseling financiële kerngegevens omroepen 

 

De ambitie van de NLPO was om in 2020 samen met andere belanghebbenden te 

komen tot afspraken over het efficiënt verzamelen en beschikbaar stellen van 

(financiële) kengetallen over de sector. Daarvoor is een convenant met 

belanghebbende partijen – Commissariaat voor de Media, OCW, VNG en NLPO - ten 

aanzien van het verzamelen en uitwisselen van gegevens noodzakelijk. Dit alles binnen 

de bandbreedte van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en rechtdoend aan 

ieders rol in de keten. Voor de NLPO zijn deze cijfers op verschillende manieren van 

belang. Niet alleen voor duiding van de activiteiten in de sector, maar ook voor het 

maken van goede collectieve afspraken en de financiële afwikkeling daarvan met de 

aangeslotenen.  

 

In 2020 heeft het Commissariaat voor de Media aangegeven het voortouw te willen 

nemen in de totstandkoming van een dergelijk convenant. Helaas leidde dit niet meer 

tot een concreet resultaat in 2020. Het Commissariaat heeft aangegeven dat het 

project in 2021 de volle aandacht krijgt zodat we de ambities in 2021 ook concreet tot 

uitvoering kunnen brengen. 

 

Verzamelen en analyseren sectordata 

 

Een belangrijke taak van de NLPO is het verzamelen van relevante en betrouwbare en 

dus actuele data over de sector, deze te duiden en beschikbaar te stellen, enerzijds aan 

stakeholders ter onderbouwing van onze sectordoelstellingen en anderzijds aan de 

omroepen zodat zij deze kunnen gebruiken ter verbetering van hun bedrijfsvoering. De 

NLPO heeft deze gegevens ook nodig om goede collectieve afspraken te kunnen 

maken. 

 

Elk jaar worden middels de jaarlijkse branchemeter de kerngegevens van de publieke 

lokale omroepen geactualiseerd, zo ook in 2020. In 2020 waren hierin aanvullend op de 

gebruikelijke vragen betreffende NAW-gegevens, uitzendkanalen en financiële 

kerngegevens aandacht voor het aantal vrijwilligers en het aantal betaalde 

medewerkers van de omroepen, al dan niet via een dienstverband op overeenkomst 

tot opdracht.  

 

Het budget voor het tweejaarlijks bereikonderzoek dat voor 2020 was gepland is 

ingezet voor aanvullend onderzoek naar de resultaten van de 20 experimenten rond 

streekomroepen. 

 

Gedurende 2020 is tweemaal geïnventariseerd wat de financiële impact is van de 

coronacrisis op de sector. Deze is ingebracht bij OCW heeft geleid tot aanvullende 

specifieke steunmaatregelen voor de sector in 2020. 
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Werven van fondsen 

 

Nederland kent vele fondsen met allemaal een eigen invalshoek en aanpak om publieke 

doelen nationaal en lokaal te ondersteunen. Binnen de publieke lokale omroep sector 

valt te denken aan de subsidieregelingen van het Stimuleringsfonds voor de 

Journalistiek, het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten en aanvullende 

financieringsmogelijkheden bij ministeries - in het bijzonder OCW, BZK en EZK - en 

mogelijk andere organisaties. 

 

Begin april 2020 kwam daar het Steunfonds Lokale Informatievoorziening bij. Dit fonds 

werd door het kabinet opgezet om extra steun te geven aan lokale media gedurende 

de coronacrisis. Het initiëren ervan kwam mede tot stand doordat de NLPO een 

uitgebreide inventarisatie van de schade hield onder de aangesloten lokale omroepen. 

Vanuit het fonds konden de lokale publieke media-instellingen en andere lokale media 

een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in de vorm van een krediet ter dekking 

van de noodzakelijke kosten om daarmee de continuïteit van de informatievoorziening 

te waarborgen. De tegemoetkoming bedroeg 0,33 cent per huishouden met een 

minimumbedrag van € 4.000 voor een periode van 3 maanden. Door het indienen van 

een ‘omzettingsverzoek’ kon het verstrekte krediet worden omgezet in steun, op 

voorwaarde dat de aanvrager dit bedrag daadwerkelijk nodig had om de continuïteit 

van de informatievoorziening te waarborgen. Nieuwsorganisaties konden aanvragen 

indienen voor de periodes 15 maart – 15 juni 2020, 15 juni – 15 september 2020 en 15 

september – 15 december 2020. In totaal is er tijdens de eerste periode aan 181 lokale 

publieke omroepen een krediet toegewezen. Dat aantal liep in de perioden erna terug 

naar ongeveer 130 lokale omroepen. 

 

Naast het steunfonds vanuit de overheid waren er ook fondsen van onder meer Google 

en Facebook, met eenzelfde doel als bovengenoemde steunfonds. De NLPO heeft de 

lokale omroepen waar nodig geholpen met hun aanvraag bij de genoemde 

steunfondsen. 

 

Stimulering kwaliteit en democratie 
 

Professionalisering en deskundigheidsbevordering 

 

Alle opleidingen die de NLPO organiseert en aanbiedt zijn gericht op het verstevigen of 

realiseren van het LTMA en om de omroepen binnen de sector verder te ontwikkelen 

als vernieuwende en vooruitstrevende mediaorganisaties.  

 

Het project professionalisering liep in 2019, als gevolg van personele krapte, vertraging 

op. In 2020 werd de focus en prioriteit bepaald door de gevolgen van de coronacrisis. 

Zowel binnen de NLPO als bij de lokale publieke omroepen. Hierdoor konden in 2020 
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niet alle doelen worden behaald doordat veel van onze inzet naar de ondersteuning 

van de omroepen is gegaan. Bij de omroepen lag de focus op het verkrijgen van steun 

(zie: werven van fondsen) en het binnen moeilijke omstandigheden continueren van de 

journalistieke taak. Wel is er door de NLPO in het laatste half jaar van 2020 actief 

gewerkt aan de opstart van een hernieuwd trainingsaanbod. Zo is in het najaar van 

2020 een opdracht verstrekt voor een onderzoek naar opleidingsbehoeften bij 

aangeslotenen. Dit met als doel om (opnieuw) richting te geven aan de 

doorontwikkeling van het aanbod van cursussen, opleidingen en workshops, zodat die 

aansluiten bij omroepen die willen voldoen aan het lokaal toereikend media-aanbod. 

 

Daarnaast is, om in korte tijd een groot aantal (vrijwillige) medewerkers te kunnen 

(bij)scholen, in 2020 gewerkt aan de ontwikkeling van een tweetal e-learnings. De 

cursus journalistieke vaardigheden gaat over de basisbeginselen van de journalistiek. In 

deze digitale training leren omroepmedewerkers de basisprincipes van de journalistiek, 

zoals het belang van een goede lokale nieuwsvoorziening, hoor- en wederhoor, 

invalshoeken kiezen en een kritische houding. Lancering van deze e-learning staat 

gepland voor februari 2021. 

 

Als tweede is er in de tweede helft van 2020 gewerkt aan e-learning politieke 

verslaggeving. Binnen die cursus is er aandacht voor het politieke speelveld. De e-

learning bestaat uit 15 modules (inclusief video`s en praktijkopdrachten) en is ontstaan 

uit een wens van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) en de inhoudelijk 

verantwoordelijken bij de pilotomroepen. Het SvdJ heeft ook bijgedragen aan de 

financiering van de e-learning. Oplevering staat gepland voor het einde van het eerste 

kwartaal van 2021. 

 

Integratie OLON-NLPO; herinrichting governance  

 

De uitvoering van taken ten behoeve van de lokale omroepsector is de afgelopen jaren 

geleidelijk aan overgegaan van de vereniging OLON naar de stichting NLPO. De 

vertegenwoordiging van de lokale publieke omroepen (gemeenschappelijk, 

gesegmenteerd en individueel) in het beleid en de activiteiten van de NLPO verloopt  

via het College van Omroepen, een statutair orgaan van de NLPO dat tot de 

statutenwijziging van de stichting in 2020 bestond uit het bestuur van de vereniging 

OLON. 

 

De besturen van de NLPO en de OLON hebben besloten om in 2020 beide 

rechtspersonen te integreren om een meer gestroomlijnde organisatie te realiseren. 

Voorwaarde voor ontbinding van de OLON was dat de invloed van de individuele 

omroepen goed geborgd zou zijn binnen het College van Omroepen. De 

statutenwijziging van de NLPO in 2020 waren in dit proces een belangrijke mijlpaal 

omdat de taken en bevoegdheden van het College hierin zijn aangepast. Het College 
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van Omroepen heeft binnen de NLPO immers alleen legitimiteit als er vertrouwen 

bestaat in het vermogen namens alle lokale publieke omroepen te spreken. 

 

In 2020 is aan de integratie uitvoering gegeven, doordat de leden van de vereniging 

OLON zich op 14 november 2020 hebben uitgesproken voor ontbinding van de 

vereniging. Alle voorbereidende werkzaamheden zijn door het NLPO-bureau begeleid. 

Doordat de sector nu één samenwerkings- en coördinatieorgaan heeft kan de NLPO 

daadkrachtiger inzetten om de gewenste bestelwijziging te realiseren en te begeleiden.  

 

Uitvoering beheertaken 

 

Reguliere dienstverlening OLON 

 

De NLPO heeft in 2020 wederom, conform de overeenkomst tussen beide partijen, 

algemene- en projectondersteuning geleverd aan de OLON. De NLPO rapporteerde per 

kwartaal zowel inhoudelijk als financieel schriftelijk over de voortgang aan het OLON-

bestuur. Daarnaast besprak de NLPO de voortgang van de activiteiten tijdens het 

bestuurlijk overleg tussen beide organisaties, dat tot aan de ontbindingsvergadering 

van 14 november 2020 om de zes weken plaatsvond.  

 

Alle beheertaken die de NLPO in 2020 heeft uitgevoerd voor de OLON hebben in het 

teken gestaan van ofwel de bijdrage die de OLON heeft geleverd aan het gezamenlijke 

OLON/NLPO coronaproject ofwel de ontbinding van de vereniging.  
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De organisatie NLPO  
 

Positionering NLPO – OLON: ontbinding OLON 

 
De uitvoering van taken ten behoeve van de lokale publieke omroepsector is met 

ingang van de oprichting van de NLPO ook formeel overgegaan van de vereniging OLON 

naar de stichting NLPO. De vertegenwoordiging van de lokale publieke omroepen 

(gemeenschappelijk, gesegmenteerd en individueel) in het beleid en de activiteiten van 

de NLPO verloopt via het College van Omroepen, een statutair orgaan van de NLPO dat 

sinds de oprichting van de stichting bestaat uit het bestuur van de vereniging OLON. 

 

De besturen van de NLPO en de vereniging OLON hebben in 2019 besloten om in 2020 

een meer gestroomlijnde en toekomstbestendige sectororganisatie te realiseren en de 

vereniging OLON te ontbinden. Het OLON-bestuur stelde daarbij als voorwaarde dat de 

ledeninvloed binnen de NLPO via het College van Omroepen goed geborgd zou zijn. 

Immers het College van Omroepen heeft binnen de NLPO alleen legitimiteit en kans 

van slagen als zijn bevoegdheden, met name het behartigen van de belangen van alle 

lokale publieke omroepen, ook statutair is geborgd. De nadruk in het proces lag dan 

ook op de aanpassing van de NLPO-statuten op 25 juni 2020 die de taken en de 

verantwoordelijkheden van het College van Omroepen fors uitbreidde.  

 

De Algemene Ledenvergadering van de OLON diende in te stemmen met de ontbinding. 

Voorafgaand aan deze ALV organiseerde de NLPO op verzoek van het OLON-bestuur in 

september en oktober 2020 goedbezochte ledenbijeenkomsten in Breda, Haarlem en 

Zwolle om de omroepen door het OLON-bestuur te laten te informeren over de 

voorgenomen ontbinding en vragen hierover te beantwoorden.  

 

De ontbindingsvergadering vond plaats op 31 oktober 2020. De NLPO organiseerde 

deze vergadering in verband met de verder aangescherpte COVID-19 maatregelen 

digitaal en in aanwezigheid van een notaris. Op deze vergadering was niet het statutair 

vereiste aantal leden aanwezig om de ALV een besluit tot ontbinding te kunnen laten 

nemen. Door het niet aanwezig zijn van het vereiste quorum was een tweede 

ontbindingsvergadering noodzakelijk. De NLPO organiseerde deze eveneens digitaal op 

14 november 2020. Op deze vergadering stemde 84% van de aanwezige omroepen 

voor ontbinding van de vereniging OLON. Bij deze gelegenheid stemde de ALV tevens in 

met het voorstel over de bestemming van het batig saldo. De NLPO is door de ALV 

aangewezen als vereffenaar en neemt de afwikkeling en de kosten van de ontbinding 

van de OLON voor haar rekening. De NLPO is de uitvoerder van het OLON-liquidatie 

saldo (bestemmingsfonds campagne ad € 30.000, en bestemmingsfonds OLON-

Leerstoel ad € 103.198).  
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Voor de omroepen is er met de ontbinding van de OLON in praktische zin niets 

veranderd. De meeste taken en verantwoordelijkheden zijn al jaren bij de NLPO 

ondergebracht. De omroepen blijven aangesloten bij de NLPO en de dienstverlening 

blijft onveranderd. De NLPO is in 2021 gestart met het oproepen van omroepen zich 

kandidaat te stellen voor het College van Omroepen of voor een van de 

klankbordgroepen. Het College van Omroepen wordt ter waarborging van de 

continuïteit nu nog gevormd door de voormalige bestuursleden van de OLON. 

 

Met de ontbinding van de OLON kwam er een einde aan de vereniging die sinds de 

oprichting in 1981 heeft gezorgd voor eenvormigheid van de sector en deze als geheel 

sterker heeft gemaakt. 

 

Bestuurlijke organisatie NLPO 

 

De NLPO kent statutair drie organen. Twee sturende, te weten een raad van toezicht en 

een raad van bestuur en een adviserende, te weten het College van Omroepen. Zoals 

aangegeven zijn in 2020 de statuten gewijzigd, met name in het kader van de 

aanpassing van de samenstelling, de taken en de bevoegdheden van het College van 

Omroepen.  

 
Raad van Bestuur 
 
De raad van bestuur van de NLPO bestaat uit een directeur-bestuurder. De raad van 

bestuur wordt benoemd door de raad van toezicht. 

 

Sinds september 2017 vervult Marc Visch de functie van directeur-bestuurder. De 

directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het besturen van de NLPO. Ten behoeve 

van de uitvoering van de activiteiten van de OLON voerde hij bestuurlijk overleg met 

het OLON-bestuur en ten behoeve van de NLPO-activiteiten voerde hij advies-overleg 

met het College van Omroepen. De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de 

raad van toezicht van de NLPO.  

 

De directeur-bestuurder van de NLPO formuleert het beleid en geeft hiërarchisch 

leiding aan de medewerkers in dienst van de NLPO.  

 

Het salaris van de directeur-bestuurder is door de raad van toezicht vastgesteld en viel 

in 2020 binnen de gestelde kaders als vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens.  

 

De directeur-bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan daarna 

eenmalig opnieuw voor een termijn van maximaal vier jaar worden benoemd. De 

huidige termijn van de directeur bestuurder loopt medio 2021 af. De raad van toezicht 

neemt in overleg met de directeur-bestuurder een besluit over de verlenging. 
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Raad van Toezicht  
 
De raad van toezicht bestaat statutair uit maximaal vijf personen.  

 

Met ingang van de statutenwijziging van 25 juni 2020 heeft het College van Omroepen 

bij een vacature in de raad van toezicht, met uitzondering van die van de voorzitter, in 

eerste aanleg het exclusieve recht een voordracht tot benoeming te doen. Een lid 

wordt voorgedragen na overleg met de partners in het publieke bestel (de Stichting 

Nederlandse Publieke Omroep en Stichting Regionale Publieke Omroep) en met de 

vertegenwoordiging van de lagere overheid (de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten). De raad van toezicht zal in beginsel bij de benoeming de voordracht 

volgen, tenzij hij zwaarwegende redenen heeft om daaraan geen gevolg te geven. In de 

statuten is een uitgebreide regeling opgenomen voor het geval de voordrachten 

worden afgekeurd. De vier leden van de raad van toezicht benoemen de voorzitter.  

 

De leden van de raad van toezicht worden vanwege hun kennis en/of hun ervaring 

(‘kwalificaties’) in bepaalde branches en/of met bepaalde werkzaamheden 

(‘domeinen’) geselecteerd en gekozen. De kwalificaties en het domein worden bij 

aanstelling vermeld. De raad van toezicht stelt profielschetsen op voor de kandidaat-

leden en de onafhankelijk voorzitter. Hij bewaakt bij de samenstelling zelf dat alle 

benodigde kennisgebieden en competenties zijn vertegenwoordigd, dat aan alle 

integriteitsvereisten is voldaan en dat hij als geheel effectief kan functioneren. 

Het aantal leden van de raad van toezicht kan uitsluitend worden gewijzigd nadat het 

College van Omroepen daaraan schriftelijk zijn goedkeuring heeft verleend. 

 

De raad van toezicht heeft de taak om toezicht te houden op het beleid en 

functioneren van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken bij de 

NLPO. Daarbij staat de raad van toezicht de directeur-bestuurder met advies terzijde. 

Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich uitsluitend 

naar het belang van de stichting.   

 

De volgende besluiten en beslissingen van de directeur-bestuurder behoeven de 

goedkeuring van de raad van toezicht. 

➔ Het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan; 

➔ Het jaarlijks vaststellen van de begroting; 

➔ Het jaarlijks vaststellen van het jaarverslag; 

➔ Het aangaan van verplichtingen die bedragen van één miljoen euro te boven 

gaan; 

➔ Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de NLPO met een 

andere rechtspersoon of vennootschap, indien deze samenwerking of 

verbreking van ingrijpende betekenis is voor de NLPO of voor de lokale publieke 

media-instellingen; 
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➔ Collectief ontslag van een aanmerkelijk aantal werknemers; 

➔ Het vaststellen van ingrijpende wijzigingen in de arbeidsomstandigheden van 

een aanmerkelijk aantal werknemers 

➔ De benoeming van de accountant. 

 

De raad van toezicht is voorts belast met: 

 

➔ het vaststellen van de jaarrekening van de NLPO; 

➔ het wijzigen van de statuten van de NLPO op voorstel van de directeur-

bestuurder; voor zover de wijziging van de statuten betrekking heeft op (delen 

van) een artikel of artikelen op grond waarvan het College van Omroepen een 

goedkeurings-, voordracht- of adviesrecht is toebedeeld, kan een wijziging 

uitsluitend geschieden nadat het College van Omroepen daartoe vooraf op 

schrift goedkeuring heeft verleend.  

 

De raad van toezicht heeft in 2020 vier reguliere vergaderingen en één 

themabijeenkomst georganiseerd. Van deze vijf bijeenkomsten hebben er drie fysiek 

plaatsgevonden en twee digitaal. De geplande werkbezoeken van de raad van toezicht 

hebben in 2020 als gevolg van de COVID-19 beperkingen niet plaatsgevonden.  

 

Bericht van de raad van toezicht 

 

In januari 2020 heeft de raad van toezicht een themabijeenkomst georganiseerd. 

Samen met de directeur-bestuurder van de NLPO en de toenmalige OLON-

bestuursleden/leden College van Omroepen, is onder leiding van een externe jurist 

onderzocht wat de bestuurlijke en governance technische mogelijkheden waren om de 

positie van het College van Omroepen statutair te versterken. Op deze bijeenkomst is 

de basis gelegd voor de statutenwijziging van 25 juni 2020.  

 

Per 1 juli 2020 heeft Wilma Haan haar functie als lid van de raad van toezicht 

neergelegd in verband met haar benoeming als adjunct-hoofdredacteur in 

hoofdredactie van de NOS. Functies die conform statutaire bepalingen van de NLPO 

niet samengaan. Direct na het ontstaan van de vacature heeft de raad van toezicht een 

profiel opgesteld en aan het College van Omroepen, met inachtneming van de nieuwe 

statuten, verzocht te komen met een voordracht van een kandidaat.  

 

Op 15 oktober 2020 heeft de raad van toezicht in een besloten vergadering de 

voordracht van het College van Omroepen van een nieuw lid van de raad van toezicht 

besproken. Op de vergadering van 20 november 2020 is de voordracht van het College 

van Omroepen gevolgd en is Andra Leurdijk benoemd als lid van de raad van toezicht 

met het profiel “journalistiek”.  
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De voorzitter van de raad van toezicht heeft in 2020 op regelmatige basis overleg 

gevoerd met de directeur-bestuurder en samen met hem gesprekken gevoerd met 

externe stakeholders zoals de NOS. De leden van de raad van toezicht hebben de 

ledenvergaderingen van de OLON bijgewoond.  

 

De leden van de raad van toezicht zijn per 31 december 2020:  

➔ Paul Luijten (Associate Director Hill + Knowlton Strategies); 

➔ Jan Hoek (Adviseur/Toezichthouder); 

➔ Pedro van Looij (Hoofd Interne & Externe Communicatie ASR Nederland N.V.); 

➔ Andra Leurdijk (Consultant media & cultuurbeleid, eigenaar FORALLMEDIA); 

➔ Marianne Schuurmans-Wijdeven (Burgemeester gemeente Haarlemmermeer).  

 

Het huishoudelijk reglement van de raad van toezicht en het rooster van aftreden (per 

20 november 2020, zie tabel hieronder) staan vermeld op de website van de NLPO. Bij 

ieder lid staat ook het LinkedIn-profiel vermeld voor een overzicht van de overige 

activiteiten en nevenfuncties. Naar het oordeel van de NLPO is er geen sprake van 

onverenigbare functies. 

 

Lid rvt Paul 
Luijten 

Jan 
Hoek 

Andra 
Leurdijk 

Pedro  
van Looij 

Marianne 
Schuurmans- 
Wijdeven 

Domein Voorzitter* Media Lokale  
omroepen 

Lokale 
omroepen 

Lokale 
overheden 

Rooster van aftreden      
 

  

Datum benoeming 25-3-2016 31-8-2018 20-10-2020 12-6-2015 24-11-2017 

Jaar/datum (mogelijke) 
herbenoeming 

20-3-2020 2022 2024 2019 2021 

Uiterlijk jaar van 
aftreden 

2024 2026 2028 2023 2025 

 

*De voorzitter is onafhankelijk en niet vanuit een specifiek domein gekozen. De 

voorzitter draagt zorg voor het goed functioneren van de raad van toezicht en is 

namens de raad van toezicht het primaire aanspreekpunt voor de directeur-bestuurder. 

 

De leden van de raad van toezicht ontvingen in 2020 een vaste vergoeding per 

bijeenkomst, te weten € 500 voor de algemene leden en € 750 voor de voorzitter en 

vallen binnen de gestelde kaders als vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens. 

 

De raad van toezicht volgt de Governancecode Publieke Omroep 2018 van de NPO (die 

is vastgelegd in zijn huishoudelijk reglement) en heeft de bepalingen en aanbevelingen 

van die code in 2020 nageleefd.  

 

In 2019 heeft de raad van toezicht Astrium Accountants B.V. tijdens de vergadering van 
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24 mei 2019 voor vier jaar benoemd als controlerend accountant van NLPO. 

 

Bij gelegenheid van een bijeenkomst op 15 oktober 2020 heeft de raad van toezicht zijn 

jaarlijkse interne evaluatie gehouden. Het jaarlijkse gesprek met de directeur-

bestuurder heeft begin 2021 plaatsgevonden.  

 

Aandachtspunten voor 2021 zijn de voortgang van projecten, de behoefte aan een 

voortgangsrapportage en de herijking van de meerjarenstrategie van de NLPO. De 

risicoanalyse van de NLPO zal permanent op de agenda van de raad van toezicht staan. 

Tijdens de hierboven genoemde interne evaluatie is vastgesteld dat het 

stakeholdermanagement, waarbij de netwerken van de raad van toezicht betrokken 

zijn, ook in 2021 een aandachtspunt is. Zodra de beperkende maatregelen inzake 

corona zijn ingetrokken hecht de raad van toezicht eraan om in 2021 werkbezoeken bij 

lokale omroepen af te leggen. Ook heeft de raad van toezicht aangegeven in 2021 

graag kennis te willen maken met de nieuwe leden van het College van Omroepen van 

de NLPO. 

 

College van Omroepen 

 

Het College van Omroepen (College) is het adviesorgaan van de NLPO, dat namens de 

aangesloten lokale omroepen overlegt met de raad van bestuur/directeur-bestuurder 

van de NLPO. Het College bestond in 2020 tot de wijziging van de statuten van de NLPO 

op 25 juni 2020 uit de vier leden van het bestuur van de OLON. Vanaf de 

statutenwijziging is er sprake van een overgangssituatie die duurt tot de verkiezing van 

nieuwe CvO-leden in 2021. De nieuwe leden zullen op 12 maart 2021 worden 

benoemd. Tot die tijd vormen de oud-OLON-bestuursleden het College om de 

continuïteit te waarborgen. De drie nieuwe leden van het CvO zijn op 12 maart 2021 

benoemd. 

 

In 2020 ging de aandacht van het College hoofdzakelijk uit naar de uitwerking van de 

ambitie om de activiteiten van de vereniging OLON en de stichting NLPO in 2020 samen 

te voegen, de organisatie, taken en werkwijze van het College te herzien en de 

vereniging OLON te ontbinden. Een ambitie die in 2020 is gerealiseerd.  

 

Het College heeft op grond van de nieuwe NLPO-statuten tot taak:  

 

➔ de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleidsmatige 
zaken die voor de aangeslotenen van belang zijn; 

➔ de raad van bestuur zijn goedkeuring of afwijzing kenbaar te maken over een 

door de raad van bestuur voorgestelde wijziging van de NLPO-statuten voor 

zover de voorgestelde wijziging het College raakt;  



  

28 

➔ het exclusieve recht om de eerste voordracht te doen van de leden van de raad 

van toezicht, met uitzondering van de voorzitter, waarvan twee leden worden 

voorgedragen na overleg met de partners in het publieke bestel (thans de 

Stichting Nederlandse Publieke Omroep en Stichting Regionale Publieke 

Omroep) en de vertegenwoordiging van de lagere overheid (thans de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten); 

➔ tenminste twee bijeenkomsten per boekjaar te laten organiseren door de NLPO 

voor de aangeslotenen van de NLPO;  

➔ tenminste vier keer per jaar bijeen te komen voor formeel overleg 

➔ voorzitterschap van de klankbordgroep.  

 

Met bovenstaande wijzigingen is de versterkte adviesrol van het College geformaliseerd 

en nader uitgewerkt in een nieuw huishoudelijk regelement dat op de website van de 

NLPO is gepubliceerd.  

 

Formeel kwam het College in 2020 vier keer bij elkaar voor structureel overleg. 

 

Per 31 december 2020 zijn de leden van het College:  

 

➔ Gert-Jan Weierink; 

➔ Eric Horvath; 

➔ Flip van Willigen; 

➔ John Weg. 

 

Het nieuwe rooster van aftreden zal na de eerste bijeenkomst van het nieuwe College 

worden vastgesteld en op de website van de NLPO worden gepubliceerd.  

 

Bij de voorbereiding van de College-verkiezingen heeft Gert-Jan Weierink zijn positie als 

collegelid beschikbaar gesteld aangezien de aanwijzing van de lokale omroep waarvan 

hij bestuurslid was (RTV Zwolle FM) niet is verlengd. Derhalve worden er begin 2021 

drie nieuwe leden geworven volgens onderstaand voorlopig rooster van aftreden. 
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Rooster van aftreden College van Omroepen inclusief overgangsperiode: 

 

Categorie* 1 1 2 2 3 3 

Persoon Vacature John 
Weg** 

Vacature Vacature Flip van 
Willigen** 

Eric 
Horvath** 

Datum 
benoeming 1e 
termijn 
vacatures – 
12/3/2021 

12/3- 2021 12/03-2021 12/3-2021 12/3-2021 12/3-2021 12/3-2021 

Datum 
(mogelijke) 
herbenoeming 

03- 2026 03- 2024 03-2026 03-2024 03-2026 03-2024 

Uiterlijk jaar van 
aftreden 

03- 2030 03- 2028 03-2030 03-2028 03-2030 03-2028 

totaal 9 jaar 7 jaar 9 jaar 7 jaar 9 jaar 7 jaar 

 

* Categorie kiesgroepen: 

1. = vertegenwoordiging tot €150.000 

2. = vertegenwoordiging €150.000 - €500.000 

3. = vertegenwoordiging hoger dan €500.000  

** voor deze collegeleden, die vanuit de overgangsperiode zitting hebben in het College 

van Omroepen, is een herverkiezing gepland in 2022 om ervoor te zorgen dat ook deze 

leden met het mandaat van de achterban hun plek innemen in het College van 

Omroepen.  

 

De leden van het College van Omroepen kregen in 2020 alleen een 

reiskostenvergoeding. Zij ontvingen voor 2020 geen vergoeding voor hun 

werkzaamheden.  

 

Klankbordgroepen 

 

Voorheen konden zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht 

klankbordgroepen instellen maar het ontbrak aan een nadere aanduiding van de 

samenstelling en de taken. Op grond van de nieuwe statuten van de NLPO is deze 

bevoegdheid voorbehouden aan de raad van bestuur. De raad van bestuur zal in ieder 

geval de klankbordgroepen instellen waarin de strategische doelen, die zijn benoemd in 

het jaarplan, zijn ondergebracht. Elke klankbordgroep zal ten minste bestaan uit de 

verantwoordelijk NLPO-medewerker en een lid van het College van Omroepen. De raad 

van bestuur heeft de samenstelling, de wijze van benoeming, de werkwijze, de 

besluitvorming en de niet formele adviestaak van de klankbordgroepen vastgelegd in 

het huishoudelijk reglement voor de klankbordgroepen, commissies en werkgroepen.  
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Ten behoeve van elke klankbordgroep stelt de verantwoordelijke NLPO-medewerker 

een startdocument op met de nadere definiëring van de onderscheiden domeinen en 

de formulering van de doelstellingen van de verschillende klankbordgroepen op lange 

en op korte termijn alsmede met de beperkingen die daarbij gelden. Tevens stelt de 

NLPO-vertegenwoordiger een profiel op van de beoogde leden van de 

klankbordgroepen. Op grond van dit startdocument zullen de onderscheiden 

klankbordgroepen in 2021 met hun werkzaamheden beginnen.  

 

Van 14 december 2020 tot en met 14 januari 2021 konden medewerkers van de lokale 

publieke omroep zich aanmelden voor een van de klankbordgroepen van de NLPO. De 

NLPO was onder de indruk van het aantal aanmeldingen en de motivatie die er leeft bij 

de omroepen. Na zorgvuldige selectie op basis van onder meer expertise van de 

deelnemers, motivatie, diversiteit en geografische spreiding, zijn de klankbordgroepen 

samengesteld. De klankbordgroepen zijn op dit moment actief op de volgende 

gebieden:  

 

➔ Sectorontwikkeling Algemeen 

➔ Collectieve diensten 

➔ Professionalisering 

➔ Lokaal Toereikend Media-Aanbod 

 

De samenstelling van de vier klankbordgroepen is gepubliceerd op de NLPO-website.  

 

De klankbordgroepen hebben de volgende taken: 

 

➔ een bijdrage leveren aan de afstemming van de beleidsvorming en de 

beleidsbepaling van de NLPO ten behoeve van de lokale omroepsector; 

➔ de ontwikkelingen volgen, door mee te kijken en mee te denken, op de 

onderscheiden domeinen teneinde zowel intern als extern draagvlak te creëren 

voor het beleid van de NPLO; 

➔ de directeur-bestuurder, al dan niet via het College, bijstaan en input leveren bij 

zijn beleidsbepaling en besluitvorming op de onderscheiden domeinen en die 

voor de aangeslotenen van belang zijn; 

➔ de directeur-bestuurder en het College gevraagd en ongevraagd adviseren over 

aangelegenheden binnen het desbetreffende domein die gehele lokale 

omroepsector aangaan. Het door de directeur-bestuurder nog in 2020 vast te 

stellen huishoudelijk reglement bevat onder meer bepalingen over de 

samenstelling, de wijze van benoeming en de werkwijze. 
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Financieel verslag 2020  
 

Balans per 31 december 2020 
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Staat van baten en lasten over 2020  
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WNT-verantwoording 2020 
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Bijlage 1. Kengetallen lokale publieke media-instellingen per 31 
december 2020 
 

Op 31 december 2020 telde Nederland 236 lokale publieke media-instellingen.  

 

Onderstaande tabel laat zien hoeveel lokale publieke media-instellingen actief waren in 

Nederland in de periode 1985-2020. Na het hoogtepunt in 1995 loopt het aantal lokale 

publieke media-instellingen langzaam terug. Dit kan met name worden verklaard door 

het proces van gemeentelijke herindelingen en de fusies van lokale omroepen tot 

streekomroepen.  

 

Aantal lokale publieke media-instellingen: 1985 - 2020 

 

1985 77 

1990 255 

1995 376 

2000  320 

2005 298 

2010 286 

2015 264 

2020 236 

 

De 236 lokale omroepen hadden samen voor 341 gemeenten een zendtijdaanwijzing. 

Daarmee had ruim 96% van de 354 gemeenten die Nederland in 2020 telde een eigen 

lokale omroep.  

 

In onderstaande tabel staat het aantal gemeenten met een lokale publieke media-

instelling afgezet tegen het totaal aantal gemeenten in Nederland in de periode 1995 - 

2019. Het aantal gemeenten is teruggelopen van 633 gemeenten in het jaar 1995 naar 

354 in 2020. Het aantal gemeenten met een lokale publieke media-instelling daalde in 

diezelfde periode van 481 naar 341. 
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Gemeenten in Nederland met een lokale publieke media-instelling 

Jaar Gemeenten Gemeenten met 

omroep 

Percentage gemeenten met 

omroep 

1995 633 481 76% 

2000 537 453 84% 

2005 467 410 88% 

2010 430 390 91% 

2015 393 358 91% 

2020 354 341 96% 

 

Het percentage van de gemeenten waar een lokale publieke media-instelling actief is 

groeit ten opzichte van het totaal der gemeenten: in 1995 was in 76% van de 

gemeenten een lokale omroep actief, in 2020 is dit percentage gestegen tot 96%. 

 

Het landelijk bereik (het aantal mensen woonachtig in een gemeente met lokale 

omroep) was 16.938.258 personen. Daarmee was 97,3% van de Nederlandse bevolking 

(17.407.758 personen) woonachtig in een gemeente met een lokale omroep. 

 

Het dekkingspercentage van de lokale publieke media-instellingen (het aantal inwoners 

van Nederland dat woonachtig is in een gemeente met een lokale publieke omroep) is 

al jaren stabiel en boven de 90%, maar maakt in 2020 een extra sprong omhoog.  

 

Dekkingspercentage lokale publieke media-instellingen: 2000 - 2020 

2000 90% 

2005 93% 

2010 93% 

2015 91% 

2020 97% 
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Bijlage 2. Kaart overzicht status streekomroepvorming per januari 2021  
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