
Bijlage 1: het bestuurlijk kader 

de mediawet over lokale omroep 
Artikel 2.1 van de Mediawet schrijft, in dit geval toegespitst op lokale publieke omroepen, de 
volgende mediaopdracht voor: 
1.  Het op lokaal niveau verzorgen van publieke mediadiensten door het aanbieden van 

media-aanbod op het terrein van informatie, cultuur, educatie en verstrooiing, via alle 
beschikbare aanbodkanalen. 

2. Publieke mediadiensten voldoen aan democratische, sociale en culturele behoeften van 
de Nederlandse samenleving door het aanbieden van media-aanbod dat: 
a. evenwichtig, pluriform, gevarieerd en kwalitatief hoogstaand is en zich tevens 

kenmerkt door een grote verscheidenheid naar vorm en inhoud; 
b. op evenwichtige wijze een beeld van de samenleving geeft en de pluriformiteit van 

onder de bevolking levende overtuigingen, opvattingen en interesses op 
maatschappelijk, cultureel en levensbeschouwelijk gebied weerspiegelt; 

c. gericht is op en een relevant bereik heeft onder zowel een breed en algemeen publiek, 
als bevolkings- en leeftijdsgroepen van verschillende omvang en samenstelling met in 
het bijzonder aandacht voor kleine doelgroepen; 

d. onafhankelijk is van commerciële invloeden en, behoudens het bepaalde bij of 
krachtens de wet, van overheidsinvloeden; 

e. voldoet aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen; en 
f. voor iedereen toegankelijk is. 

3. Het programma-aanbod van de algemene programmakanalen van de lokale publieke 
mediadiensten wordt via omroepzenders verspreid naar alle huishoudens in het 
verzorgingsgebied waarvoor de programma’s zijn bestemd zonder dat zij voor de 
ontvangst andere kosten moeten betalen dan de kosten van aanschaf en gebruik van 
technische voorzieningen die de ontvangst mogelijk maken. 

4. In het kader van de uitvoering van de publieke mediaopdracht volgen en stimuleren de 
publieke media-instellingen technologische ontwikkelingen en benutten de 
mogelijkheden om media-aanbod aan het publiek aan te bieden via nieuwe media- en 
verspreidingstechnieken. 
 

VNG en NLPO 
De sector van de lokale omroepen staat aan de vooravond van een aantal ingrijpende 
wijzigingen. De eisen die het veranderende medialandschap aan de omroepen stelt, liggen 
aanzienlijk hoger dan in het verleden het geval was. Nieuws moet actueel, onafhankelijk en 
op een professioneel, inhoudelijk en technisch kwalitatief hoog niveau worden gemaakt. Het 
moet worden uitgezonden op TV, radio en internet en gericht zijn op de natuurlijke habitat 
(=streek) van de burger. Deze eisen zijn vastgelegd in 2015 in een convenant tussen de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de OLON/NLPO als zogeheten Lokaal 
Toereikend Media-Aanbod (LTMA). RTV Utrecht voldoet aan het omroepdeel van deze 
eisen,met inbegrip van toepassing van de omroep CAO voor zijn medewerkers. 

Koepelorganisatie van lokale omroepen in Nederland is de NLPO: de stichting Nederlandse 
Lokale Publieke Omroepen. De taak van de lokale omroep formuleert men daar onder meer 



zo: Lokale omroepen zijn de waakhond van de lokale democratie. Ze volgen de politieke 
agenda en controleren wethouders, het gemeentebestuur, maatschappelijke instellingen en 
bedrijven. Ze attenderen burgers en bestuur op problemen die van belang zijn en hebben zo 
ook een agenderende functie. Maar ze zijn meer dan dat: ze verbinden burgers met elkaar en 
met hun omgeving. Ze bieden hen een platform voor discussie. Ze besteden aandacht aan 
culturele en sportieve evenementen en ze informeren burgers over andere belangrijke 
ontwikkelingen op lokaal niveau. 

RTV Utrecht is aangesloten bij de NLPO en steunt de afspraken die gemaakt zijn over de 
inhoudelijke uitgangspunten van lokale omroepen, en bestuurlijke afspraken met de VNG. 

 


