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GERRIT JAN WOLFFENSPERGER 

Lokaalomroepbeleid? 

Naarmate de technische apparatuur betaalbaar
der wordt en steeds meer mensen op de gemak
kelijk toegankelijke kabel zijn aangesloten, neemt 
lokale omroep steeds in omvang en verscheiden
heid toe. In de ether verdringen radiopiraten el
kaar in zo hevige mate, dat men in menige grote 
stad via de autoradio op elke straathoek een an
dere zender beluistert. Legale radio-initiatieven 
op de kabel nemen ook toe: zo heeft Amsterdam 
naast zijn regionale omroep STAD al een Con
certzender en een programma, verzorgd door de 
Amsterdamse kerken. Lokale omroep per televi
sie beperkt zich om voor de hand liggende rede
nen tot de kabel. Weliswaar zijn de meer dan 25 
kabelpiraten die Amsterdam heeft gekend, ver
dreven door het gezamenlijk geweld van auteurs
rechthebbenden en de minister van Verkeer en 
Waterstaat, het aantal legale gebruikers op lo
kaal niveau groeit. 

Een groot aantal experimenten is overge
bracht, variërend van popmuziek tot wijktelevi
sie; de eerste functionele omroep is er in de vorm 
van de door wvc gesubsidieerde minderheden
televisie, en een nieuwe poging te komen tot pro
fessionele, lokale televisie-omroep staat voor de 
deur. 

Dat brengt mij op de vraag, die ik in deze bij
drage centraal stel, en waarop naar mijn smaak 
tot nu toe nog geen helder antwoord is gefor-

muleerd: wie gaat in de toekomst de koek ver
delen, tussen diegenen, die omroep willen bedrij
ven, doch daarmee niet verder willen reiken dan 
de lokale gemeenschap? Anders gezegd: welk 
machtigingsstelsel moet er komen voor lokale om
roep? 

Alvorens mij op die vraag te storten een twee
tal beperkingen. Allereerst zal ik bij mijn betoog 
uitgaan van het kabelnet. Voor lokale omroep is 
het kabelnet zeer aantrekkelijk: de overbrengkos
ten zijn laag, en het 'dekkingspercentage van de 
kabel is hoog (landelijk meer dan 70%, in Am
sterdam meer dan 90%). Lokale televisie is, naar 
algemeen word t aangenomen, zelfs alleen maar 
mogelijk via de kabel. Overigens is lokale omroep 
ook voor de kabelexploitant aantrekkelijk: 
naarmate de consument kritischer tegen de abon
nementstarieven aankijkt, wordt het belangrijker 
om programma's te kunnen brengen, die niet op 
een andere manier zijn te ontvangen. 

In de tweede plaats wijs ik er op dat mijn vraag 
'wie geeft de machtiging voor lokale omroep' 
moet worden onderscheiden van een andere, 
maar verwante vraag: wie bepaalt de samenstel
ling van het hele pakket dat via een kabelnet 
wordt doorgegeven? Dit pakket omvat veel meer: 
het bevat immers een keuze uit het hele scala van 
buitenlandse programma's, satellieten, abonnee
tv-mogelijkheden, lokale omroep, publiekskanaai 
en ander lokaal gebruik, bijvoorbeeld voor be-
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jaardenbewaking. In dit scala neemt de lokale 

omroep slechts een beperkte plaats in. 
De gemeenteraad van Amsterdam heeft in 

haar meest recente medianota de samenstelling 
van het pakket in principe opgedragen aan een 

Amsterdamse programmaraad, waarvan de sa
menstelling nog nader moet worden geregeld. 
Gedacht wordt aan vertegenwoordigers van de 
abonnees, van aanbieders van software en van 
maatschappelijke organisaties. 

Huidige situatie 

Het overbrengen van lokale omroep, hetzij radio, 
hetzij televisie, wordt op dit ogenblik geregeld 
door de zogenaamde Kerstbeschikking, een 
stukje ministeriële gelegenheidswetgeving geba
seerd op artikel 48 van de Omroepwet. Daarin 
wordt bepaald dat lokale omroep via de kabel 
kan worden bedreven bij wijze van experiment, en 
uitsluitend door een culturele instelling die represen
tatief is voor de gemeente. 

De eerste eis, die van het experimentele karak
ter, heeft in de loop van de tijd aan betekenis 
ingeboet. Het tweede vereiste, dat van de repre
sentatieve culturele instelling (hierna aan te dui
den als r.cj. ), is daarentegen middels uitspraken 
van het ministerie, de Raad van State en de ci
viele rechter, geworden tot een tamelijk knellend 
keurslijf. 

Zo werd in '982 in twee rechterlijke uitspra
ken, beide met betrekking tot Amsterdam, uit
gemaakt dat ten eerste een gemeente als mach
tiginghouder niet buiten de r.cj. om zélf omroep 
op het kabelnet mag bedrijven, en ten tweede dat 
als de r.c.i. eenmaal beschikt over een machtiging 
van wvc, haar in beginsel de toegang tot de kabel 
niet ontzegd kan worden. Voeg daarbij het ge
vestigde standpunt van het ministerie, dat per 
gemeente maar één r.c.i. kan worden aangewe
zen, en het beeld is compleet. Op dit moment 

heeft een instelling, die (door de minister, na ad

vies van de gemeen te ) is aangewezen een mono
polie met betrekking tot het gebruik van de ka
bel. Ieder ander die lokale omroep wil bedrijven, 
moet zich wenden tot die r.c.i., die dan de mo

gelijkheid (maar niet de plicht) heeft om die an
der onder de paraplu van zijn machtiging te ne
men, en zonodig bij de minister extra zendtijd 
aan te vragen. 

Nu moet ik voorop stellen dat in elk geval de 
Amsterdamse r.c.i., Radio STAD, nimmer mis
bruik van haar monopoliepositie heeft gemaakt. 
Toch leidt de beschreven situatie tot rare conse
quenties. Op radiogebied kent Amsterdam twee 
omroepen, die structureel uitsturen op de kabel: 
Kerk in Mokum en de Concertzender. Een aan
vraag voor een popzender loopt. Al deze 'omroe
pen' kunnen in het huidige systeem alleen func
tioneren bij de gratie van hun grote broer die, 
ook al is er een zee van ruimte op de kabel, ten 
behoeve van hen zendtijduitbreiding moet aan
vragen. 

Veel merkwaardiger is het nog ten aanzien van 
televisie. Toen de stichtingsraad van Radio 
STAD representatief werd verklaard voor Am
sterdam dacht men alleen aan radio; de subsidie
voorwaarden van STAD sluiten het maken van 
televisie uit. Tóch moet STAD, door zijn mono
polie, alle televisie-experimenten noodgedwon
gen onder zijn hoede nemen. Minderheden-tv, 
wijktelevisie en lokale televisieomroep, het is al
lemaal slechts mogelijk als radio ST AD bereid is 
de aanvraag bij wvc in te dienen. 

Voorstellen 

Wie in het vele dat tot nu toe is geschreven over 
het mediabeleid op zoek gaat naar een heldere 
structuur voor lokale omroep, vindt slechts wat 
verspreide gedachten. Ik doe daar een greep uit. 

Het meest geëlaboreerde standpunt over de 
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bevoegdheden ten aanzien van lokale omroep is 

te vinden in het in 1982 verschenen rapport 'Sa
menhangend Mediabeleid' van de Wetenschap
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid. 

Binnen een door de wet gesteld kader zouden 

zoveel mogelijk beslissingen over lokale omroep 
moeten worden genomen op gemeentelijk niveau. 
Om te voorkomen dat 'de gemeenteraad een fo

rum word t voor discussies over inhoud van pro
gramma's' zou die bevoegdheid kunnen worden 
opgedragen aan bijvoorbeeld een commissie ex 
artikel 61 van de Gemeentewet, een zogenaamd~" 
kabelraad. Die zou weer moeten functioneren bin
nen randvoorwaarden, gesteld door de gemeen
teraad. 

Een ander uiterste vormt het verkiezingspro
gramma 1982-1986 van D'66. Nadat gepleit is 
voor een afzonderlijke wettelijke regeling van 
lokale en regionale omroep wordt gesteld: 'De 
toewijzing van zend- en/of kabeltijd zal op basis 
van die wet door een onafhankelijk landelijk or
gaan plaats moeten vinden'. Volstrekte centra
lisatie dus. 

De medianota van minister Brinkman geeft het 
gemeentebestuur de bevoegdheid een r.c.i. aan te 
wijzen die gebruik mag maken van de kabel , en 
in bepaalde gevallen ook van de ether. De nota 
somt een groot aantal eisen op, waaraan zo'n 
r.c.i. moet voldoen. Even later staat er dan dat 
het kabinet ' in principe de mogelijkheid voor 
meerdere zendgemachtigden' wil bieden. 

Stelde de minister zich nu één of meerdere om
roepen per gemeente voor? Ook de Kamer snapte 
het niet, en vroeg het uitdrukkelijk. In de schrif
telijke antwoorden op vragen uit het mediadebat 
keert minister Brinkman eenduidig terug naar 
het systeem van één r.c.i . per gemeente, die te
vens als paraplu moet dienen voor alle vormen 
van lokale omroep. 

Het pVDA-kamerlid Van Nieuwenhoven ging 
echter nog een stap verder. Bevreesd dat de ge-

meente de haar toebedeelde macht zou kunnen 

misbruiken voor beïnvloeding van de inhoud stel
de zij voor de machtiging voor die ene r.c.i. per 
gemeente op centraal niveau te laten afgeven 
door het in te stellen commissariaat voor de me

dia. De Kamer deelde kennelijk haar argwaan, 
want de motie werd aangenomen. 

In januari 1982 tenslotte verscheen de nota 
'Een kabel naar de toekomst' van het Rotter
damse gemeentebestuur. Vergezeld van een hel
dere argumentatie wordt de constructie van één 
r.c.i. met 'paraplu functie' afgewezen. De ge
meente zou concessies moeten verlenen voor ver
schillende lokale gebruiksvormen, daarbij gead
viseerd door een Kabelraad. 

Modellen 

Als ik het voorgaande overzie, komt het mij voor 
dat er in feite twee hoofdvragen door elkaar heen 
lopen. Ten eerste de vraag of een machtiging op 
centraal of op lokaal niveau moet worden afge
geven, en ten tweede de vraag of er één, dan wel 
meerdere machtigingen per gemeente mogelijk 
moeten zijn. 

'Kruising' van die twee vragen levert vier mo
dellen op. 
1. Per gemeente zijn meerdere machtigingen, en 

dus omroepen, mogelijk; afgifte geschiedt op 
centraal niveau. 

2. Op centraal niveau wordt een machtiging af
gegeven aan één lokale omroepinstelling per 
gemeente, die (noodzakelijkerwijs) gaat fun
geren als paraplu voor alle vormen van lokale 
omroep. 

3. Er is één representatieve culturele instelling 
voor lokale omroep, die echter wordt aange
wezen door de gemeente. 

4. De gemeente krijgt de bevoegdheid machtigin
gen uit te geven voor het gebruik van de kabel, 
en kan dat doen aan meerdere gegadigden. 



idee)66 I Lokaalomroepbeleid? I blz. 32 

Voor de praktische consequenties van deze mo

dellen denke men zich een lokale popzender in, 
die náást een al bestaande lokale omroep op de 
kabel wil. Die moet zich in het eerste model wen
den tot minister of commissariaat voor de media, 

in de modellen \1 en 3 tot de r.c.i. voor die ge
meente, en in het vierde model tot de gemeente. 

Centraal of lokaal? 

Het eerste model is dat van de volstrekte centra
lisatie. Of nu het Ministerie van wvc, een Com
missariaat voor de Media of nog een ander or
gaan de beslissingen neemt, elke nieuwe gegadig
de, elke verandering in het programmapakket 
moet op bovengemeentelijk niveau worden ge
sanctioneerd. Naar mijn smaak is een dergelijke 
structuur ongewenst en onuitvoerbaar. 

Gegeven het feit dat lokale omroep, zeker wan
neer zij alleen op het lokale kabelnet uitstuurt en 
niet verder reikt dan de gemeentegrens, ligt het 
zonder meer voor de hand om beslissingen daar~ 
over ook op lokaal niveau te laten nemen. En 
voor wie dat niet vanzelfsprekend genoeg is: zulks 
is ook in overeenstemming met het decentralisa
tiebeleid van de regering, zoals dat met name 
voor de grote steden vorm heeft gekregen in het 
rapport 'Een schuyt die tegen de stroom wordt 
opgeroeyt' . Nog maar kort geleden is in het over
leg tussen de vier grote steden besloten, ook het 
mediabeleid aan te melden voor de discussie over 
overdracht van bevoegdheden. 

Het voornaamste argument van de verdedigers 
van centrale besluitvorming, (getuige mevrouw 
Van Nieuwenhoven in het kamerdebat) is de 
vrees dat lokale besluitvorming zal leiden tot 
politieke beïnvloeding van de redactionele in
houd. Het is mij nooit duidelijk geworden waar 
deze koudwatervrees op stoelt. Noodzakelijk is 
uiteraard om ook op gemeentelijk niveau een be
sluitvormingsproces te ontwikkelen dat rechtsze 

kerheid en redactionele onafhankelijkheid waar

borgt. Tegen het feit dat over landelijke omroe
pen op hetzelfde landelijke niveau wordt beslist, . 
heb ik nooit bezwaren gehoord! 

En men moet al helemaal niet aankomen met 

de bewering dat de lokale overheid in dit opzicht 
minder te vertrouwen zou zijn dan de landelijke. 
Dan zou het immers ook niet verantwoord zijn 
om die lokale overheid jaarlijks miljoenen gul
dens te laten verdelen aan subsidies. 

Behalve ongewenst zal vèrgaande centralisatie 
van beslissingen ook in toenemende mate prak
tisch onuitvoerbaar zijn. Zolang er op de kabel
netten nog ruimte te over is, zouje alle aanvragen 
nog aan algemene regels kunnen toetsen, en ver
volgens toewijzen. Maar de tijd is niet ver meer, 
dat het aantal mogelijkheden de grens van de ca
paciteit overschrijdt, eerst bij de televisiekanalen, 
later bij de radio. Dan moeten er keuzen worden 
gemaakt, er zal een evenwichtig pakket moeten 
worden samengesteld, waarin ook lokale omroep 
een plaats krijgt. De kabelnetten in Nederland 
verschillen per gemeente in gebruiksmogelijkhe
den en omvang; ook de potentiële gegadigden 
verschillen naar aard en getal. Het lijkt mij 
onmogelijk in die situaties op centraal niveau de 
beslissingen te nemen voor elke gemeente in Ne
derland. Die gemeenten kunnen dat bovendien 
veel beter zelf. 

De omroep als paraplu? 

De modellen die ik als \1 en 3 heb aangeduid, 
verschillen maar weinig. Als je uitgaat van één 
lokale omroep, die als paraplu dient voor alle an
dere lokale programma's, maakt het niet zoveel 
uit of die wordt aangewezen door een centraal 
orgaan op advies van de gemeente (de situatie 
nu) of door die gemeente zélf (voorstel van Brink
man in de medianota). 

Ik heb hiervoor al gewezen op de merkwaardi-
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ge consequenties van de huidige situatie. Het is 

mijn overtuiging dat de figuur van een r.c.i., die 

lokale omroep maakt en tegelijk als paraplu 
dient, op steeds groter bezwaren zal stuiten 

naarmate het aantal gegadigden voor gebruik 

van de kabel toeneemt. Die bezwaren zijn immers 

legio: 
- de figuur is tweeslachtig: dezelfde instantie fun

geert als één van de omroepen en als verdeler 

van zendtijd tussen de anderen; 

- naast organisatorische problemen kan dat lei

den tot belangentegenstellingen als het aantal 

gegadigden groter en de zendtijd schaarser 

wordt; 

- de r.c.i. wordt tegen wil en dank opgezadeld 

met de straf- en civielrechtelijke aansprakelijk

heid voor de programma's van anderen; ze 

moet die dus allemaal vooraf gaan controleren; 

- de besluitvorming over de verdeling van zend

tijd is nauwelijks controleerbaar en wordt niet 

publiek verantwoord; 

- 'beroep' tegen een afwijzende beslissing op een 

aanvraag voor zendtijd is er niet, men kan 

slechts de moeizame weg van een civiele pro

cedure volgen. 

Bij dat alles komt nog, dat de meeste lokale om

roepen bepaald niet staan te springen om de rol 

van paraplu-voor-de-rest erbij te nemen. In Am

sterdam klaagt Radio STAD steen en been dat 
haar eigenlijke taak, het maken van radiopro

gramma's, in toenemende mate lijdt onder de 

noodzaak een stortvloed van televisieprogram

ma's te beoordelen en administratief af te han

delen. 

Het lokale model 

Met de keuze voor beslissingen op lokaal niveau, 

en het afwijzing van de omroep-als-paraplu ben 

ik terecht gekomen bij het vierde van de door mij 

aangegeven modellen . Daarmee is echter het 

laatste woord niet gezegd. Immers, wie moet op 

lokaal niveau machtigingen gaan uitgeven? 
Men zou kunnen denken aan het beslissings

orgaan bij uitstek op lokaal niveau: de gemeen

teraad. Ik ben daarvan geen voorstander. Dat 

zou ons toch nog terugbrengen bij de risico's van 
aantasting van redactionele onafhankelijkheid 

door politieke besluitvorming. Ook zou het de 

gemeenteraad tot toneel maken van telkens te
rugkerende discussies over de inhoud van pro

gramma's en de evenwichtigheid van program

mapakketten. 

Op het gebied van de lokale omroep moet de 

gemeenteraad niet kiezen, maar zij zou wel een 

andere verantwoordelijkheid moeten krijgen: het 

scheppen en bewaken van een structuur waarin 

die keuzes op verantwoorde wijze kunnen worden 

genomen. Dat betekent tweeërlei: de gemeente

raad moet de bevoegdheid krijgen een instantie 

aan te wijzen die zendmachtigingen voor de loka

le omroep kan afgeven, én zij moet de bevoegd

heid krijgen die instantie algemene regels mee te 

geven waaraan de omroepgegadigden alsmede 
het programmapakket moeten voldoen. Onnodig 

om te zeggen dat de gemeenteraad daarbij weer 

is gebonden aan eventuele regels van hogere wet

geving. 

Hoe zou nu die beslissende instantie eruit moe
ten zien? Naar mijn smaak ligt het antwoord 

dichtbij: het zou een representatieve culturele in

stelling moeten zijn, die zich echter juist niet zelf 
bezighoudt met omroep. Anders gezegd: de pa

raplu en de omroep moeten van elkaar worden 

gescheiden. 

Minister Brinkman heeft in zijn medianota een 

opsomming gegeven van de kenmerken waaraan 

een instelling moet voldoen, wil zij cultureel re

presentatief zijn en dus kunnen functioneren als 

lokale omroep. Kenmerken die bijvoorbeeld be

trekking hebben op de samenstelling en represen-

- --- -----
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tativiteit van het 'beleidsbepalende orgaan'. 

Een r.c.i. naar Brinkmans model zou in mijn 
visie heel goed passen, zij het met een kardinaal 
verschil: Brinkmans instelling moet het bedrijven 
van lokale omroep ten doel hebben, mijn r.c.i. 

mag dat niet. Haar doel zou zijn: het verdelen van 
zendtijd onder de gegadigden voor lokale om
roep. 

Naar een programmaraad 

Het antwoord op de in het begin geformuleerde 
vraag is dus gegeven: 
Beslissingen over lokale omroep op de kabel kun
nen het beste worden genomen door een repre
sentatieve culturele instelling, daartoe aangewe
zen door de gemeenteraad; de gemeenteraad kan 
(eventueel binnen wettelijke kaders) algemene 
regels vaststellen; de r.c.i. mag zelf geen omroep 
bedrijven. 
De aldus omschreven structuur komt het meest 
overeen met de voorste lle~ in het wRR-rapport 
'Samenhangend Mediabeleid'. Ook is er een gro~ 
te gelijkenis met zowel de Kabelraad uit de Rot
terdamse medianota - als de Programmaraad uit 
de Amsterdamse nota. Uit de onderlinge verge
lijking van deze drie blijkt ech ter dat er voor wat 
betreft de verhouding tussen r.c.i . en gemeente
raad nog modaliteiten mogelijk zijn. 

Zo kan men zich indenken dat de hele beslis

singsbevoegdheid wordt opgedragen aan een 
onafhankelijke instelling, bijvoorbeeld een stich
ting. Ook kan men, in navolging van Rotterdam, 
een onafhankelijke raad advies laten uitbrengen 

aan de gemeenteraad, die formeel beslist. Per
soonlijk zou ik er het meest voor voelen om de 
representatieve cultu rele instelling de vorm te ge
ven van een commissie ex artikel 6, van de Ge
meentewet met beslissingsbevoegdheid. Op die 
manier krijgt de beslissingsstructuur een herken
baar gemeentelijk gezicht, terwijl besluitvorming 
toch onafhankelijk plaatsvindt. De gemeente kan 
de algemene regels die zij wenst te stellen dan 
opnemen in een verordening. 

Ik keer tenslotte terug naar Amsterdam. De 
daar voorgestelde Programmaraad heeft, zoals 
gezegd, primair tot taak het verdelen van kabel
capaciteit tussen alle gebruiksmogelijkheden, in
clusief zaken als etheromroep, abonneetelevisie 
en kabelkrant. Het ligt voor de hand om beide 
besluitvormingsprocessen te combineren. Er zou 
dan een Programmaraad ontstaan die in zijn sa
menstelling representatief is voor de gemeente, en 
die twee taken heeft: het samenstellen van het 
programmapakket binnen de capaciteit van het 
kabelnet, én het verlenen van machtigingen aan 
lokale omroepen. 
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