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30 mei 2022 | Reactie adviesaanvraag topsport en media

Geachte mevrouw Helder, beste Conny,

DATUM

Hartelijk dank voor uw adviesaanvraag van 8 februari 2022 over de rol die media kunnen
spelen bij het vergroten van de maatschappelijke waarde van topsport. De NLsportraad
heeft de adviesaanvraag geanalyseerd en in aanvulling daarop een verdiepend gesprek
gevoerd met uw medewerkers van de directie Sport. In deze brief informeren wij u graag
over de manier waarop we de adviesaanvraag behandelen.

ONDERWERP

U vraagt de NLsportraad allereerst om ontwikkelingen in kaart te brengen op het gebied
van topsport en media. Vervolgens vraagt u om dilemma’s te schetsen die door die
ontwikkelingen ontstaan en die van invloed kunnen zijn op de maatschappelijke waarde
van topsport. Ook vraagt u om te kijken of er best practices zijn in andere landen waar
media worden ingezet om de maatschappelijke waarde van topsport te vergroten.
U verzoekt vervolgens om een aantal scenario’s te schetsen over hoe media van invloed
kunnen zijn op de maatschappelijke waarde van topsport. Daarbij is niet aan de orde dat
u de onafhankelijkheid van de media wilt beïnvloeden. Wel stelt de NLsportraad vast dat
de Mediawet 2008, met daarin sportevenementen van aanzienlijk belang voor de
samenleving, niet buiten beschouwing gelaten kan worden voor een goede analyse.
In die context vindt de raad het spijtig dat de adviesaanvraag niet mede namens de
Staatssecretaris van Cultuur en Media is opgesteld en niet mede aan de Raad voor
Cultuur is gedaan.
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De NLsportraad betrekt de beantwoording van de adviesaanvraag tot nader order bij het
lopende advies over de toekomstbestendigheid van de organisatie en financiering van
topsport. 1 In dat adviestraject wordt in opdracht van de raad de organisatie en
financiering van de Nederlandse topsportsector in kaart gebracht door KPMG. Media
spelen daarin een belangrijke rol. De NLsportraad heeft KPMG gevraagd om de
belangrijkste ontwikkelingen te schetsen in het medialandschap en daaraan een nadere
duiding te geven. De NLsportraad verwacht op basis van deze opdracht de
ontwikkelingen, mogelijke best practices en de belangrijkste dilemma’s op een rij te
kunnen zetten.
De NLsportraad hoopt na de zomer van 2022 de inventarisatie van ontwikkelingen en
dilemma’s betreffende media en topsport gereed te hebben. Vervolgens beziet de raad
hoe de adviesaanvraag over topsport en media verder wordt behandeld. Sowieso
gebruikt de NLsportraad de informatie over topsport en media voor het advies over de
toekomstbestendige organisatie en financiering van topsport. Daarnaast beziet de raad
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in hoeverre er antwoord is op uw vraag naar de invloed van media op de
maatschappelijke waarde van topsport. Op dat moment beslist de raad of de
beantwoording van de adviesaanvraag integraal kan worden meegenomen in het advies
over de organisatie en financiering van topsport, of dat een aparte beantwoording nodig
is, inclusief de oprichting van een aparte adviescommissie. Deze afwegingen worden na
de zomer besproken met, namens u, de directeur-generaal Volksgezondheid en de
directie Sport.

Met vriendelijke groet,
Namens de Nederlandse Sportraad,

Michael van Praag,
voorzitter

Mariëtte van der Voet,
secretaris-directeur
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