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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN
KONINKRIJKSRELATIES
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 4 april 2022
De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) en de Raad voor Cultuur (RvC)
hebben op 12 november 2020 – op verzoek van mij en de (toenmalige)
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media – het adviesrapport «Lokale media: niet te missen» uitgebracht.1 In dit adviesrapport
gaan de raden in op de vraag hoe het gaat met het lokale nieuws via
kranten, nieuwsbladen, omroepen en websites in ons land. Daarnaast
beantwoorden de raden de vraag of burgers genoeg informatie krijgen
over hun directe omgeving, en of het lokale bestuur scherp wordt
gehouden door de waakhond die lokale media moeten zijn. En zo niet, hoe
we er dan voor kunnen zorgen dat lokale media wel weer kunnen doen
wat van ze wordt verwacht.
De raden constateren dat, hoewel de functies van lokale media essentieel
zijn voor het functioneren van de lokale democratie en samenleving,
lokale media deze functies lang niet overal in Nederland goed kunnen
uitvoeren. In minder dichtbevolkte gebieden zijn er te weinig journalisten
en kwalitatieve lokale media, is hun financiële positie precair en schiet
hun bereik te kort. Om die problemen op te lossen pleiten de raden in het
advies voor duidelijke en concrete afspraken, meer samenwerking en een
stevigere financiering.
Vanwege een omissie is het adviesrapport destijds niet aan uw Kamer
aangeboden. Bijgevoegd doe ik u daarom mede namens de Staatssecretaris Cultuur en Media het adviesrapport «Lokale media: niet te missen»
van de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur
toekomen. Hiermee geef ik invulling aan toezegging T02945. Op
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https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2020/11/12/adviesrapport-lokalemedia-niet-te-missen.
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1 september 2020 heb ik u per brief geïnformeerd hoe de inhoudelijke
opdracht van die toezegging betrekking had op de advisering door de
ROB en RvC.2
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
H.G.J. Bruins Slot
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