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Minister Arie Slob van Mediazaken op bezoek in Raadhuis Hilversum 
 
Minister Arie Slob, die in het nieuwe kabinet onder meer verantwoordelijk is voor 
Mediazaken, heeft vandaag een werkbezoek aan Hilversum gebracht. 
 
Na ontvangst in het Raadhuis door burgemeester Pieter Broertjes en Wethouder Wimar 
Jaeger van Media en Economie, heeft Minister Slob gesprekken gevoerd met een aantal 
belangrijke vertegenwoordigers uit de mediawereld. 
 
Tijdens de lunch in het Raadhuis van Hilversum hebben burgemeester Broertjes en 
wethouder Jaeger intensief met de minister gesproken over de ontwikkelingen in de 
mediasector en de verbindende rol die de gemeente hierin kan en wil spelen. Zo is de brief 
aan de formateur, die eerder dit jaar door meer dan tweehonderd partijen uit de digitale 
creatieve industrie is ondertekend, aan de orde gekomen. Daarnaast is gesproken over de 
doorontwikkeling van het Media Park naar een campus voor werken, leren en beleven in de 
“creatieve digitale content industrie”. Daarin past de samenwerking tussen Hilversum Media 
Campus en kennisorganisatie IMMovator, dat binnenkort hoopt te worden omgevormd tot 
een nieuw media technologie instituut. Ook zijn initiatieven ter bevordering van 
onderwijsprogramma’s rond mediawijsheid ter sprake gebracht.  
 
De gemeente heeft haar zorg uitgesproken over de gevolgen van de teruglopende reclame-
inkomsten voor televisie. Tevens heeft de gemeente aandacht gevraagd  voor een 
versnelling van verandering in regelgeving, die de sector kan helpen innovatief te blijven. De 
gemeente heeft aandacht gevraagd voor haar verbindende rol tussen publieke en 
commerciële partijen in de media. Door verbeterde samenwerking kan de sector komen tot 
een sterkere positie van de ten opzichte van de steeds dominantere internationale partijen. 
 
Afgesproken is dat het ministerie en de gemeente onderzoeken hoe tot een gezamenlijke 
agenda voor innovatie in de sector kan worden gekomen. Gemeente en de minister zoeken 
daarbij aansluiting de diverse afspraken die in het regeerakkoord staan genoemd 
(regiodeals).  
 



VERVOLGBLAD 

1 

 


