
Bijlage 7a: Synergievoordelen en aanvullende subsidie 
Algemeen 
De samenwerking tussen de lokale en regionale omroepen heeft voor beide veel 
synergievoordelen. Voor de lokale omroep is dat vooral op gebied van personeel, huisvesting 
en facilitaire voorzieningen. Hieronder wordt dit per begrotingsonderdeel meer 
gespecificeerd toegelicht. 
 
In de meerjarenbegroting is in grote lijnen een indexatie van 1 % opgenomen. De jaarlijkse 
stijging van de personeelskosten bedraagt gemiddeld 2,75%. Alle medewerkers van RTV 
Utrecht zijn opgenomen in de omroep CAO. 
 
De subsidie van € 50 K is een geoormerkte subsidie ten behoeve van FunX.  
 
Personeel 
De synergievoordelen van de samenwerking lokaal/regionaal komen binnen de redactie met 
name doordat de journalisten gebruik maken van elkaars deskundigheid. Bovendien krijgen 
stedelijke Utrechtse onderwerpen al snel regionale, en ook landelijke verspreiding door de 
rechtstreekse samenwerking met de NOS. Eind 2017 is de omvang van de redactie 62fte. 
Doordat alle journalisten generiek worden toegerekend en er geen specifieke 
dienstverbanden bestaan voor specifiek regionaal of lokaal, kan op alle niveaus binnen de 
redactie optimaal en flexibel gebruik gemaakt worden van de formatie.  
 
De niet redactiegerelateerde medewerkers worden voor 7% doorbelast. OUS maakt gebruik 
van alle beleidstaken en heeft dus geen specifieke medewerkers in dienst voor back-office 
assistentie op bestuur, financiën, HRM of ICT. De overheadkosten die vanuit de 
gezamenlijkheid nu op de begroting rusten komen neer op 50k. 
 
Investeringen en facilitaire kosten 
Vanuit de gezamenlijke investeringsbegroting kan OUS gebruik maken van de content- en 
niet content gerelateerde investeringen. De investeringsbegroting voor 2018 bedraagt 750k 
maximaal. De investeringsbegroting voor RTV Utrecht als geheel ziet er in grote lijnen zó uit: 
 
Inventaris en inrichting 50 k 
Facilitaire apparatuur 200 k  
Hardware en software 350 k 
Technische installaties 150 k 
 

 Bij de facilitaire apparatuur staan veel vervangingsinvesteringen gepland: voor 
onderdelen van het newsroom systeem, uitbreiding van de HD techniek en de vervanging 
van Camjo camera's. Daarnaast zal in de radiostudio on air 3 de apparatuur vervangen 
worden aansluitend op de overige studio's waarvan de techniek in 2017 al vervangen is. 

 De hard en software investeringen betreffen kantoorautomatisering, vervanging en 
uitbreiding van de storage en de aanschaf van ERP software ten behoeve van de back 
office systemen.  

 De technische installaties betreffen de volgende fase van de opgestarte projecten in 

2017. 



De aan de investeringen gekoppelde afschrijvingskosten worden procentueel doorbelast 
daar waar niet specifiek toe te wijzen aan een zender. De afschrijvingskosten voor OUS 
komen afgerond neer op 53k.  
 
Onderzoek, bereik en innovatie 
Tot 2016 werden onderzoekskosten voor OUS deels vanuit de gezamenlijkheid, lokaal/ 
regionaal, gedaan. Er zijn ook aparte onderzoeken gedaan naar doelgroepen en relevantie 
van de lokale omroep. De kosten van deze onderzoeken zijn relatief hoog en de analyse is 
tijdrovend. Doordat RTV Utrecht beschikt over veel ervaring op dit gebied, zijn dergelijke 
processen toch uitvoerbaar. 
 
In 2018 wordt een geavanceerd systeem voor data-analyse ten behoeve van onze online 
media aangeschaft. Dit systeem zal ingezet worden voor de gehele organisatie. De lokale 
omroep profiteert hiermee maximaal van de schaalgrootte van RTV Utrecht. De omvang van 
uitsluitend de lokale omroep zou te klein zijn om een dergelijke investering alleen te kunnen 
doen. 
 

Aanvullende subsidie  
De totale subsidie voor media-activiteiten in Utrecht is hoger dan € 640.000.--. Zo bekostigt 
de gemeente nog apart de activiteiten voor FunX met € 50.000.--, de Concertzender met € 
50.000.—en de wijktelevisie in U in de Wijk met € 110.000.--. Totaal van € 850.000.--. Deze 
subsidies zijn al jaren incidenteel. Wij bepleiten hier structurele toekenning van deze 
bijdragen, parallel aan die voor de Omroep Utrecht Stichting. Dat geeft de FunX, de 
Concertzender en U in de Wijk gedurende een langere periode rust en biedt continuïteit. De 
subsidie voor FunX loopt via RTV Utrecht; of dat ook voor de Concertzender en U in de Wijk 
zou moeten gelden is RTV Utrecht om het even.  
 


