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Kenmerk:

Beste NLPO,
Hierbij meld ik mij aan voor het College van Omroepen..
De lokale omroep zit in mijn bloed. Ik ben nu bijna 30 jaar actief in de sector. In die periode heb ik de sector zien
veranderen van een groep enthousiaste ‘plaatjesdraaiers’ tot een sector die steeds meer het belang van lokale
journalistiek voor de samenleving ziet.
De afgelopen jaren is het tempo waarin de sector verandert, snel toegenomen. Met medialandschap verandert in
steeds hoger tempo. Het is daarbij van groot belang om nú de juiste keuzes te maken om op langere termijn de
sector gezond te maken en te houden.
De lokale omroep is een bijzondere laag in het publieke bestel. Veel omroepen zitten in de haarvaten van de
regio waarin ze opereren. Door een gezonde mix van betaalde krachten en vrijwilligers zijn lokale omroepen ook
de minst kostende laag in het publieke bestel. En door de geschiedenis ook de laag met de grootste diversiteit.
Juist die diversiteit maakt ons uniek én kwetsbaar. Het is aan de NLPO om de kracht van de lokale omroep te
laten zien. En om de overheid op landelijk en lokaal niveau te laten zien dat er echt extra geld nodig is om de
onmisbare lokale omroep haar werk te laten doen. Daarbij is de streekomroep een middel, zeker geen doel.
Ik deel mijn visie graag met andere omroepen en de NLPO om zo samen een volgende stap te zetten naar een
gezonde en sterke lokale omroep in Nederland.
Met vriendelijke groet,
Ed van Oerle
Hoofdredacteur Noordkop Centraal
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