
Een plek om het geld vandaan te
halen, heeft Van Dijk al: het aantal
communicatiemedewerkers bij de
overheidkangehalveerd. Alleen al de
rijksoverheid teltmeerdan600com-
municatiemedewerkers.
In structurele steun aan lokale en

regionale media ziet minister Van
Bijsterveldt geenbrood.Welwil zij in
een nieuwe mediawet die op komst
is samenwerking tussen publieke en
private media makkelijker maken.
Zo zouden bijvoorbeeld een lokale of
regionale krant de krachten kunnen
bundelen met een regionale om-
roep, die wel subsidie ontvangt.
In de praktijk blijkt dat gemeente-

geld dat voor lokale omroepen is be-
doeld niet daarvoor wordt ingezet.
DeOrganisatie van LokaleOmroepen
en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten hebben nu een conve-
nant gesloten dat ertoe moet leiden
dat het geld daadwerkelijk bij de om-
roepen terechtkomt en de kwaliteit
omhoog gaat.
Ook wordt de mogelijkheid ver-
kent om ‘regionale mediacentra’
te openen, waarin verschillende
media hun krachten bundelen.

gemeenteraadsvergaderingen zitten
steeds minder vaak journalisten. Ka-
merlid Jasper van Dijk (SP) pleit daar-
om voor een mediafonds dat lokale
en regionale media structureel kan
steunen. ‘Als macht niet goed gecon-
troleerd wordt, is dat een ondermij-

ning van de democratie.’

gericht omdat de stad behoefte had
aan een ‘echte’ Haagse krant. AD
Haagsche Courant is in feite geen lo-
kale krant, maar een Rotterdamse
krantmet Haagse inlegvellen. Ver-
slaggeversmoeten de stad en haar
identiteit kennen, het Hofplein van
de Hofweg kunnen onderscheiden.
En inside information is onontbeer-
lijk. Gemeentepolitiek is niet uit te
besteden aan freelancers, daarmoet
iemand voltijds bovenop zitten.’

Piet Bakker:
‘Zelfs de kleinste gemeente heeft het
budget van eenmiljoenenbedrijf.
Dat vereist expertise van de verslag-

SP-Kamerlid Jasper van Dijk pleitte
woensdag in een Kamerdebat voor
een mediafonds dat lokale en regio-
nale media structureel kan steunen:
‘Als macht niet goed gecontroleerd
wordt, is dat een ondermijning van
de democratie, ook lokaal en regio-
naal. Als de kritische journalistiek
niet op eigen benen kan staan, dan
kan een fonds wel helpen. Een dom-
me pers leidt tot dommemensen.’

Piet Bakker, lector Massamedia en
Digitalisering aan de Hogeschool
Utrecht:
‘Regionale kranten zijn duur in het
onderhoud. Landelijkemedia kun-
nen tenminste nog inspiratie bij el-
kaar opdoen en desnoods over-
schrijven wat er in andere kranten
staat. Regionale dagbladen kunnen
dat niet. Friesland is een van de laat-
ste gebieden in Nederlandwaar nog
verschillende regionale dagbladen
naast elkaar bestaan.’

Sjoerd van de Werf, verslaggever
Winterswijk, Aalte en Oost Gelre voor
De Gelderlander:
‘Toen ik in 1991 inWinterswijk kwam
werken, had ik op de redactie zes

collega’s en een secreta-
resse. Nu is de redactie
opgeheven enwerken de
resterende twee collega’s
en ik vanuit huis. ‘Het is
geen bezuinigingsmaatregel,
maar het bespaart wel geld’,
werd ons verteld. Het is even
wennen om tussenmijn boeken
te werken in plaats van tussen
mijn collega’s. We kunnenmet
zijn drieën nietmeer overal naar
toe. Wel naar de gemeenteraadsver-
gaderingen, want daar komt gega-
randeerd nieuws uit voort.’

Woordvoerster gemeente Nijmegen
(‘mijn naam hoeft niet in de krant’):
‘Ondanks de bezuinigingen bij uit-
geverWegener zijn verslaggevers
van De Gelderlander nog steeds bijna
altijd aanwezig bij de commissie- en
raadsvergaderingen. Al lijkt het tota-
le aantal vragen vanuit de pers lang-
zaam af te nemen, voor de lokale
media geldt dat nog hetminst. De
lokale politieke discussie wordt nog
steeds gevoed en gevoerd via de
krant en het blijft een belangrijk
middel voor bestuurders om het pu-
bliek te bereiken.’

Mike Ackermans, hoofdredacteur van
HDC Media:
‘Wij geven zeventien regionale dag-
bladen uit in het westen van het
land, waaronder het Noordhollands
Dagblad en hetHaarlems Dagblad,
met een totale oplage van 325.000
stuks. Zelfs Schagen heeft zijn eigen
krant. Dat is juist de kracht van ons
bedrijf. Terwijl landelijk het nieuws
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‘NOS-site afbreken lost niets op’
DeNOS hoeft vanminister Van Bijsterveldt haar nieuwssite – door kranten als oneerlijke con-
current gezien – niet in te perken. ‘Vergeleken bij Google of Facebook is de NOS een sardientje.’
Van onze verslaggeefster
Irene de Pous

DEN HAAGDe NOS hoeft zijn acti-
viteiten online niet in te perken
omdat er sprake zou zijn van con-
currentievervalsing. Dat zeimi-
nisterMarja Van Bijsterveldt van
OCWwoensdag in een overleg
met de Tweede Kamer over het
persbeleid. ‘Ik begrijp dat kran-
ten het nietmakkelijk hebben,
maar het is geen oplossing iets
anders daarvoor af te breken.’

De onlineactiviteiten van de NOS lig-
gen onder vuur, omdat de nieuwssite
een oneerlijke concurrent zou zijn
van kranten en commerciële nieuws-
sites. Frank Volmer, directeur van de
Telegraaf MediaGroep, zei eerderbest
de concurrentiestrijd van de Volks-
krant te willen verliezen, maar niet
van een partij die met belastinggeld
wordt betaald. Ook de hoofdredac-
teur van de Volkskrant, Philippe Re-
marque, noemde de NOS een ‘grote
marktverstoorder’.
Nieuwssites en kranten die klagen

overde staatsgesteunde concurrentie

De minister wil de lokale en
regionale media geen struc-

turele steun geven.

Rechter stopt De Telegraaf

De Telegraafmoet per direct stoppen
met het publiceren van de weekgege-
vens van tv-programma's. Dat oor-
deelde de rechtbank in Amsterdam
woensdag nadat de Nederlandse Pu-
blieke Omroep (NPO), RTL Nederland
en SBS Broadcasting een kort geding
hadden aangespannen tegen het dag-
blad.
De Telegraaf gaf de afgelopen twee
weken bij wijze van proef bij de za-
terdagkrant een eigen tv-gids uit.

Ook de komende vier zaterdagen
was de krant van plan dat te doen.
De zenders zijn verbolgen, omdat de
krant zonder toestemming en zonder
te betalen de programma-informatie
publiceerde, terwijl die auteursrech-
telijk is beschermd. De Telegraaf
heeft uitsluitend toestemming voor
het gebruiken van de tv-gegevens
van de volgende dag. De rechter leg-
de het dagblad een dwangsom op
van 200.000 euro per publicatie. ANP

PEILING REGIONALE PERS IN ZWAAR WEER

‘De redactie is
opgehevenen ik
werknu thuis’
De SP wil staatssteun
voor noodlijdende
regionalemedia.
Hoemoeilijk
hebben ze het
eigenlijk?

versnipperd
raakt over veel ver-
schillendemedia en kanalen,
blijft er een duidelijke behoefte aan
een krant waarin het regionale
nieuws wordt gebundeld. We zien
het aantal abonnees wel licht dalen,
maarminder hard dan bij andere re-
gionale kranten.’

Coos Versteeg, oprichter en hoofdre-
dacteur van de weekkrant Den Haag
Centraal (oplage 9.000 exemplaren).
Moet, na de teloorgang van de Haag-
se Courant in 2005, weer een ‘echte
Haagse krant’ zijn:
‘Ik heb Den Haag Centraal in 2007 op-

gevers. Het is bij wijze van spreken
gemakkelijker om een artikel over
Panama te schrijven dan over het
nieuwe bestemmingsplan van de ge-
meenteWinterswijk.’

Coos Versteeg:
‘We zitten nog steeds in eenmoeilij-
ke periode. Maar zonder 400.000
euro aan overheidssteun haddenwij
zelfs al nietmeer bestaan. Subsidie
is dus wel een optie. Zolang het
maar door onafhankelijke organen
wordt geregeld. Hetmoet niet zo
zijn dat een redacteur bij de wethou-
dermoet gaan bedelen.’

Merijn van Nuland

van de NOS-site moeten hun pijlen
richten op Facebook en Google, dat
zijn de grote vissen die het geld weg-
kapen, vindt Van Bijsterveldt. ‘De re-
clame-inkomsten vandeNOS-site zijn
daarmee vergeleken een sardientje,
of nog kleiner.’

Eerlijker speelveld
De oproep van kranten voor een eer-
lijker speelveld voor onlinenieuws
vond wel gehoor bij de verzamelde
Kamerleden van VVD, PVV, Groen-
Links enD66. DeNOS zou op internet
geen STER-reclamemeermogen heb-
benenzichnietmogenprofilerenals
beste nieuwssite van Nederland,
vond de VVD. Het btw-tarief voor on-
linemedia zou omlaag moeten wor-
den bijgesteld naar het lage tarief
voor printmedia, zei GroenLinks.
Het debat verzandde al gauw in de

vraag wat de rol van de publieke om-
roep eigenlijk moet zijn. Een gaten-
vuller voor als demarkt faalt in infor-
matievoorziening(tegenstandersvan
een volwaardige NOS-nieuwssite)
of een autonome nieuwsvoorzie-
ning die zonder internet geampu-
teerd is (voorstanders van de NOS-

nieuwssite). Het laatste kamp werd
bevolkt door de SP en deminister.
Terwijl het landelijk dringen is bij

de onlinenieuwsvoorziening, heerst
er lokaal en regionaal juist een
schrikbarende schaarste als het gaat
om onafhankelijke journalistiek. Op
tribunes van de


