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Voorwoord 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht heeft in het najaar van 2016 een 

evaluatie van het gemeentelijke mediabeleid aangekondigd. Onderdeel daarvan was een visitatie van de 

lokale publieke omroep door een onafhankelijke commissie. Deze commissie is samengesteld uit vijf 

deskundigen met ruime expertise op het gebied van journalistiek en media, ondersteund door een door de 

gemeente Utrecht aangewezen secretaris.  

De commissie heeft gewerkt in afstemming met een stuurgroep, bestaande uit een beleidsadviseur Culturele 

zaken van de gemeente Utrecht, de directeur-bestuurder van RTV Utrecht en de voorzitter van het 

programmabeleidsbepalend orgaan (PBO) van RTV Utrecht. De visitatie van de lokale publieke omroep is 

door deze commissie uitgevoerd tussen december 2016 en april 2017 en dit rapport is een weerslag van 

de uitkomsten.  

Het vertrekpunt voor het onderzoek is een door de wethouder namens de gemeente Utrecht verzonden brief 

d.d. 11 oktober 2016. Daarin zijn ten behoeve van de evaluatie van het mediabeleid een aantal vragen 

opgesteld. Deze hebben voornamelijk betrekking op de huidige productie en het PBO van de lokale 

publieke omroep. Het is om deze reden dat de visitatiecommissie een deel van haar werkzaamheden in 

samenspraak met het PBO heeft uitgevoerd. Door de visitatiecommissie is ook aandacht besteed aan de 

wettelijke stand van zaken, de formele rolverdeling tussen onder andere gemeente en PBO, en de toekomst 

van het medialandschap.  

De visitatiecommissie heeft er nadrukkelijk voor gekozen om geen vergelijking op te nemen tussen de lokale 

omroepen van Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. De achterliggende reden daarvoor 

is dat de vijf grootste steden van Nederland voor wat betreft de lokale publieke omroep onvergelijkbaar 

zijn. In Amsterdam ontvangt AT5 jaarlijks bijna €3 mln. subsidie van de gemeente Amsterdam. Dat is 

verreweg de hoogste bijdrage aan een lokale publieke omroep in Nederland en de Amsterdamse 

Kunstraad pleit er zelfs voor om van AT5 een regionale publieke omroep te maken. De provincie Zuid-

Holland, met de steden Rotterdam en Den Haag binnen de provinciegrenzen, kent als enige regio in 

Nederland niet één maar twee regionale publieke omroepen. Daarmee bestaat een met de gemeente en 

provincie Utrecht onvergelijkbare verhouding tussen lokale en regionale publieke omroepen. In Eindhoven 

tenslotte, investeerde de gemeente in de vorige planperiode ruim €2 mln. aan een combinatie van 

professionaliseringsbijdragen en exploitatiesubsidies in de lokale omroep Studio040.  

RTV Utrecht is een structurele samenwerking tussen de lokale publieke omroep (Omroep Utrecht Stichting) en 

de regionale publieke omroep (Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland). De lokale 

publieke omroep richt zich op de gemeente Utrecht. De regionale publieke omroep richt zich op de 

provincie Utrecht. Vanwege de overlap heeft de visitatiecommissie zich in de door haar uitgevoerde visitatie 

- waar dat niet anders kon - gericht op het functioneren van RTV Utrecht als geheel.  

De visitatiecommissie spreekt waardering uit over de productie van de lokale publieke omroep op televisie, 

radio en online, en ziet met name online kansen voor het vergroten van de herkenbaarheid. De commissie 
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concludeert op basis van de visitatie dat het functioneren van de lokale publieke omroep in Utrecht zich 

kenmerkt als een noodzakelijke zoektocht naar kansen in een veeleisende context. De commissie concludeert 

eveneens dat in een zinvolle beleidsdiscussie hierover ook aandacht dient te worden besteed aan 

toereikende wettelijke kaders en de mate van toezicht en controle op de gemeentelijke financiële middelen. 

 

Deze discussie over financiële middelen is een precaire: in principe opereren publieke media onafhankelijk, 

maar voor hun financiering zijn zij wel degelijk afhankelijk van anderen. Het is daarbij zaak dat de 

financier onder geen enkele omstandigheid voorwaarden aan het media-aanbod stelt. In haar rapportage 

heeft de commissie overwogen om geen concrete financiële getallen op te nemen, om zo een onzuivere 

discussie te voorkomen. Uiteindelijk heeft de commissie ervoor gekozen om dat wel te doen, daar het 

college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Utrecht over zo volledig mogelijke 

informatie dienen te kunnen beschikken.  

 

Hoewel innovatie en talentontwikkeling voor de lokale publieke omroep in de genoemde context van het 

grootste belang zijn, ontbreekt het door een gebrek aan nieuwe verdienmodellen en aanvullende subsidi-

ëring aan de financiële middelen om hier gericht in te kunnen investeren. In combinatie met de snelheid van 

en veelvoud aan ontwikkelingen en toepassingen van mediatechnologie staat de lokale en regionale 

journalistieke infrastructuur hierdoor ernstig onder druk.  

 

Namens de visitatiecommissie,  

Ouke Arts  
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Managementsamenvatting 

De inwoners van Utrecht krijgen in de optiek van de visitatiecommissie veel aanbod voor hun geld. Door een 

heldere focus op één nieuwsmerk en samenwerking binnen de redactie en op online en mobiele 

distributiekanalen en -platforms worden dubbele kosten zoveel mogelijk voorkomen. Deze intensieve 

samenwerking tussen de lokale en de regionale omroep maakt middelen vrij voor het maken van verhalen, 

bijvoorbeeld voor het dagelijkse programma UStad Nieuws en vijf dagelijkse nieuwsbulletins op Bingo FM.  

De lokale publieke omroep in de gemeente Utrecht bevindt zich in een snel veranderende mediasector. RTV 

Utrecht realiseert op de traditionele televisie- en radiokanalen een stabiel bereik, maar veel gevestigde 

media bereiken langs traditionele distributiekanalen steeds minder publiek. Dat creëert op talloze plekken 

onzekerheid over het bestaansrecht, bijvoorbeeld bij landelijke en regionale dagbladen. De ontwikkelingen 

en toepassingen van mediatechnologie zijn talrijk en er is sprake van zeer moeilijk uit te dagen monopolies 

van mediagiganten als Facebook, YouTube, Twitter of Snapchat. Hoewel de snelheid van innovatie als 

gevolg hiervan hoog tot zeer hoog zou moeten zijn, ontbreekt het op lokaal en regionaal niveau vooralsnog 

aan duurzame nieuwe verdienmodellen of aanvullende subsidiëring. Blijven deze in Utrecht uit, dan komt de 

houdbaarheid van de regionale en lokale journalistieke infrastructuur ernstig onder druk.  

In de Mediawet wordt geen onderscheid gemaakt tussen regionale en lokale omroepen, maar deze worden 

wel op verschillende wijzen gefinancierd. Toezicht op de lokale omroepen is minimaal: het Commissariaat 

voor de Media bewaakt het onafhankelijk functioneren door eenmaal per drie jaar een rapport op te 

maken. Mogelijke onrechtmatigheden meldt het Commissariaat voor de Media formeel aan het Ministerie 

van OCW, maar niet noodzakelijk ook aan gemeenten. Er zijn geen prestatieafspraken tussen de lokale 

publieke omroep en de gemeente Utrecht en de Mediawet biedt hiervoor ook geen mogelijkheden. Van het 

programmabeleidsbepalend orgaan (PBO) kan een dergelijke rol ook niet worden verwacht, daar de 

samenstelling en de expertise van het PBO met het oog op de taakbelasting structureel ontoereikend is.  

De regionale publieke omroep (Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland) en lokale 

publieke omroep (Omroep Utrecht Stichting) werken in Utrecht structureel samen. In organisatorische zin zijn 

zij één en dezelfde, maar een fusie is media wettelijk niet mogelijk gebleken. Het resultaat hiervan is een 

nauwe maar niet op alle niveaus inzichtelijke samenwerking.  

Gemeenten hebben na de decentralisatie van taken van het Rijk naar lagere overheden ook een grotere 

verantwoordelijkheid gekregen op het gebied van lokaal mediabeleid. Centraal in een lokaal mediabeleid 

staat het door de lokale publieke omroep realiseren van een lokaal toereikend media-aanbod. Dit is in de 

Mediawet op een abstract niveau gedefinieerd. De Mediawet schrijft namelijk een media-aanbod voor dat 

voor minimaal 50% bestaat uit informatie, cultuur en educatie. De gemeente Utrecht onderschrijft de grote 

maatschappelijke waarde van journalistiek vakmanschap en voldoet aan de minimale financieringsbehoefte. 

De neerwaartse trend in deze door de samenwerkende gemeenten vastgestelde norm is echter niet 

congruent met de ontwikkelingen in de mediasector en de decentralisatie van taken van het Rijk naar lagere 

overheden.  



6 
 

Een werkgroep van de VNG stelt zich op het standpunt dat de kosten van een lokale omroep tenminste 

€750.000,- bedragen, met minimaal negen fte professioneel en betaald personeel. Daaraan wordt 

toegevoegd dat in een stad als Utrecht zeker twaalf fte nodig zou zijn, oftewel €1.000.000,-.  

  

De productie van de lokale en regionale publieke omroep biedt op hoofdlijnen het volgende beeld:  

• UStad: televisie gericht op een brede doelgroep van de gemeente Utrecht (35-50 nieuwsitems per 

week, bereikt 48% van de inwoners van de gemeente Utrecht).  

• Bingo FM: radio gericht op de lagere sociale klasse en oudere inwoners van de gemeente Utrecht 

(circa 35 radiobulletins van 2-3 minuten per week, bereikt 22% van de inwoners van de gemeente 

Utrecht). 

• RTV Utrecht en Radio M: televisie, radio en online voor een breed publiek in de provincie Utrecht 

(circa 40% van de 250 online berichten per week is gericht op inwoners van de gemeente Utrecht). 

RTV Utrecht is tevens licentiehouder van de lokale omroep FunX, gericht op jongeren tussen de 15 en 35 

jaar. Ook de samenwerkingen van RTV Utrecht rondom U in de Wijk en CampusTalk zijn productief.  

De identiteit van de lokale publieke omroep is op televisie en radio herkenbaar, maar online en via de app 

niet. 71% van de inwoners van Utrecht kent UStad en 50% kent Bingo FM. 23% van het online bereik van 

RTV Utrecht is afkomstig uit de gemeente Utrecht en voor de app is dat 22%. 

Het PBO van de lokale publieke omroep erkent over een onvoldoende kennisniveau te beschikken: de leden 

weten onvoldoende welke stromingen zijn vertegenwoordigd en zijn zich onvoldoende bewust van hun rol. 

Het PBO van de lokale publieke omroep in Utrecht heeft geen rol in de rechtstreekse controle en nauwelijks 

in het vaststellen van het programmabeleid. Het Commissariaat voor de Media ziet toe op het functioneren 

van het PBO, maar heeft eerder uitgegeven richtlijnen voor het PBO ingetrokken. Het opnieuw vormgeven 

van publieksverantwoording verdient vanuit een principe van eigen verantwoordelijkheid nadrukkelijk 

aandacht van de lokale publieke omroep. Hierin is principieel geen rol weggelegd voor de gemeente 

Utrecht, daar de redactionele onafhankelijkheid daarmee direct in gevaar komt.  

  



7 
 

1. De huidige context waarbinnen de lokale publieke omroep opereert 

Om de situatie van de lokale publieke omroep in de gemeente Utrecht in het juiste perspectief te kunnen 

plaatsen, heeft de visitatiecommissie ook de bredere context waarbinnen deze opereert, onderzocht en in 

kaart gebracht. Met aandacht voor de context van de mediasector, de bestuurlijke context en de 

maatschappelijke context. In dit eerste hoofdstuk komen de relevante ontwikkelingen daarbinnen aan bod, 

om vervolgens een beeld te geven van de huidige programmatische context van de lokale publieke omroep 

van Utrecht. 

 

De lokale publieke omroep bevindt zich in een snel veranderende mediasector. Al slaagt RTV Utrecht er 

vooralsnog in om het publieksbereik op eenzelfde niveau te handhaven, de meeste gevestigde media 

bereiken langs traditionele mediakanalen steeds minder publiek. Door gebrek aan nieuwe verdienmodellen 

en aanvullende subsidiëring is er onvoldoende ruimte om te innoveren en gelijke tred te houden met de 

snelheid waarmee de ontwikkelingen in de mediatechnologie zich voltrekken.  

 

Ook de houdbaarheid van de lokale publieke omroep in de gemeente Utrecht komt in de optiek van de 

commissie in de nabije toekomst onder druk te staan. Tegelijkertijd onderstreept de commissie het belang 

van sterke lokale journalistiek, bijvoorbeeld om de inwoners van de gemeente Utrecht een onafhankelijk en 

transparant beeld te kunnen geven van bestuurlijke gemeentelijke processen.  

 

1.1. De huidige context van de mediasector  

Naast traditionele nieuwskanalen als kranten, radio en televisie groeit de invloed van blogs, vlogs, sociale 

media en online platformen. Het onderzoeksrapport Scenario’s voor de Toekomst van de Journalistiek, in 

2015 in opdracht van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, schetst hoe burgers, experts, communities 

en belangenverenigingen in toenemende mate de functie van de professionele journalistiek overnemen.  

 

Passief nieuws consumeren is veranderd in een actieve online bezigheid: liken, uploaden, tweeten, sharen, 

doorsturen, becommentariëren. Vooral jongeren vervangen het lezen van de krant of kijken naar het 

journaal door ‘nieuws snacken’, met mobiele clickrondjes langs apps, sites, sociale media. Online 

nieuwsplatformen die de publiek omroep in Nederland beconcurreren zijn onder meer VICE News met 1.2 

miljoen bezoekers per maand en NU.nl met 6 miljoen bezoekers per maand. Dagbladen zijn in vijftien jaar 

tijd ruim 1.5 miljoen abonnees kwijtgeraakt en ook radio- en televisiezenders staan onder druk. Bovendien 

verschuiven ook de advertentiegelden steeds verder mee naar mediagiganten als Facebook (inclusief 

Instagram en WhatsApp), YouTube, Twitter en Snapchat.  

 

De zorg is of er binnen deze nieuwe informatieorde voldoende mogelijkheden zijn om brede lagen in de 

samenleving van feitelijk betrouwbare en relevante informatie te voorzien en daarmee de belangrijkste 

waarden in onze democratische samenleving overeind te houden. Met name de regionale en lokale 

journalistiek staat onder grote druk. Uit ander recent onderzoek van het Stimuleringsfonds voor de 

Journalistiek blijkt zelfs dat inwoners van kleinere gemeenten, met minder dan 50.000 inwoners, nauwelijks 
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nog feitelijk betrouwbaar en relevant nieuws van enig maatschappelijk belang over hun eigen leefomgeving 

krijgen.  

 

De commissie benadrukt dat het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek niet alleen staat in deze 

constatering. Ook op initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken verscheen een rapport, getiteld 

Lokale Democratie 2020, dat de dreigende teloorgang van de journalistiek beschrijft. En in 2010 verscheen 

het rapport Sector onder de Radar waarin zelfs wordt gesteld dat de traditionele sector binnen afzienbare 

tijd niet meer bestaat.  

 

Snelle ontwikkelingen in de mediatechnologie  

Technologie is een belangrijke aandrijver van verandering in de journalistieke sector. Wat zijn de meest 

gebruikte devices voor het lezen van en kijken naar nieuws? Zal data-journalistiek een grote vlucht nemen? 

Welke mogelijkheden bieden nieuwe technologieën voor het vertellen van verhalen? En welke nieuwe 

technieken zijn relevant voor de publieke omroep?  

 

Als onderdeel van de visitatie heeft de commissie een verkenning op dit vlak uitgevoerd, ook in 

samenspraak met een vertegenwoordiging van het programmabeleidsbepalend orgaan (PBO) van de 

lokale publieke omroep. Daarbij is besproken welke trends in de mediatechnologie relevant kunnen zijn 

voor de lokale publieke omroep in Utrecht. Deze trends zijn te vinden in bijlage 1.  

 

Investeringen in innovatie  

Het opnieuw relevant maken van traditionele nieuwsbrengers kan niet zonder investeringen in innovatie en 

talentontwikkeling, benadrukt de commissie. Het aantal betalende nieuwsconsumenten daalt, mediagiganten 

zoals Facebook en YouTube halen het merendeel van de reclamegelden naar binnen, en overheden hebben 

de afgelopen jaren significant op publieke media bezuinigd. De publieke omroepen zijn de afgelopen 

periode dan ook vooral gericht geweest op het verwerken van de bezuinigingen met behoud van zoveel 

mogelijk werkgelegenheid.  

 

Innovatie vraagt anno 2017 om een impuls in de financiering, maar deze staat juist steeds meer onder druk. 

In totaal stelde het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek de afgelopen jaren nog géén €1 miljoen per jaar 

beschikbaar voor innovatieregelingen in de mediasector, een sector waarin circa 18.000 journalisten 

werkzaam zijn (Villamedia, 2015). Dat is een bedrag van circa €55,- per journalist per jaar.  

 

In zijn brief aan de Eerste Kamer over de lokale omroep stelt inmiddels demissionair Staatssecretaris 

Dekker: 

“Ik constateer dat nog steeds een aanzienlijk deel van de gemeenten bij de bekostiging van de lokale publieke 

omroepen minder dan het normbedrag toekent. Dat betekent dat die gemeenten het daarvoor bestemde (maar 

overigens niet geoormerkte) bedrag in het Gemeentefonds slechts gedeeltelijk voor de lokale publieke 

omroepen aanwenden. Dat betreur ik, want zoals uit de volgende paragraaf blijkt, vraagt de financiële situatie 

van een groot aantal lokale publieke omroepen om blijvende aandacht van de gemeentelijke overheden.” 

(Dekker, 2016) 
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In gesprek met de visitatiecommissie vertelde Toos Bastiaansen, juridisch beleidsadviseur bij de door OLON 

opgerichte Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO), het volgende:  

“In het rapport Lokale democratie 2020 staat dat de lokale omroep een ankerpunt en platform zou moeten zijn. 

Maar lokale bestuurders denken weleens dat de omroep een verlengstuk is van de afdeling communicatie van de 

gemeente. Het roept de vraag op ‘hoe belangrijk vinden gemeentebesturen de lokale omroep?’.” 

 

De NLPO pleit met het oog op de toekomst voor een nieuw en sterker stelsel met streekomroepen. In 

gesprek met de visitatiecommissie geeft Marleen Elshof (senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), directie Media & Creatieve industrie) echter aan dat de huidige 

financiële middelen niet toereikend zijn voor deze gewenste innovatie van de sector: 

“Na consultatie van gemeenten en omroepen ligt er nu een voorlopig voorstel van de NLPO voor een nieuw 

stelsel met 77 streekomroepen, die meer armslag hebben dan lokale omroepen. Dit betekent in totaal €58 

miljoen aan uitgaven, maar er is slechts 7 à 8 miljoen euro beschikbaar in het Gemeentefonds. Er kan geld uit de 

markt, van sponsors, gevers en dergelijke komen. Volgens de NLPO kan dat vanwege de onafhankelijkheid van 

de lokale omroepen maximaal 50% van het benodigde bedrag zijn. Volgens de NLPO zal dit door de meeste 

omroepen bij lange na niet gehaald worden. Zelfs als dat wel zo zou zijn, is nog steeds tenminste €29 miljoen 

gemeentegeld nodig. Dat zou een verviervoudiging van het huidige bedrag in het Gemeentefonds betekenen.” 

 

Conclusie 

Het huidige jaarlijkse subsidiebedrag voor de lokale omroep in Utrecht is in het licht van de voor de sector 

gewenste innovatie niet toereikend, benadrukt de commissie (zie ook paragraaf 1.3).  

 

1.2.  De huidige bestuurlijke context  

 

De Mediawet beschrijft consistent de rol van de regionale en de lokale media-aanbieders (zie paragraaf 

2.3.1a, artikel 2.61 t/m 2.71). De wettelijke bepalingen en de wijze van controle door het Commissariaat 

voor de Media zijn ten aanzien van beide omroepen hetzelfde.  

 

De landelijke en regionale omroep worden bekostigd vanuit het Rijk en de lokale omroep vanuit de 

gemeente. De middelen zijn afkomstig uit het Gemeentefonds dat weer wordt gefinancierd door het 

Ministerie van Financiën. Op grond van artikel 2.107b van de Mediawet 2008 is de gemeente verplicht 

zorg te dragen voor de bekostiging van een lokale publieke omroep. De wet benoemt deze nadrukkelijk als 

media-instelling omdat deze moet kunnen uitzenden op alle kanalen: radio, televisie, internet, sociale media.  

Het normbedrag voor de bekostiging van de lokale omroep is in 2015 gewijzigd van €1,30 per woonruimte 

naar €1,14 per huishouden. Daarnaast kan er sprake zijn van extra subsidiestromen, zoals investerings-

subsidie voor apparatuur.  

 

 

Toezicht Commissariaat voor de Media 
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Onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van OCW houdt het Commissariaat voor de Media zowel 

toezicht op de landelijke, de regionale als de lokale omroep.  

 

Met betrekking tot het financieel toezicht op lokale publieke media-instellingen bracht het Commissariaat op 

verzoek van de visitatiecommissie de volgende informatie naar voren:  

“De lokale publieke media-instellingen dienen jaarlijks een financiële verantwoording aan het Commissariaat te 

verstrekken. Voor het opstellen van deze verantwoording is het Handboek financiële verantwoording lokale 

publieke media-instellingen verplicht gesteld. Het Handboek schrijft voor welke informatie aan het 

Commissariaat dient te worden verstrekt voor het financieel toezicht door het Commissariaat. De hoeveelheid 

informatie die een media-instelling in zijn verantwoording dient op te nemen, is afhankelijk van de hoogte van 

de totale baten (inclusief bekostigingsbijdrage) van de media-instelling gedurende het boekjaar. De verplichting 

tot het overleggen van een controleverklaring bij de jaarrekening en de additionele informatie, geldt alleen 

voor media-instellingen waarvan de totale baten €200.000 of meer bedraagt.”  

 

“De financiële verantwoording door lokale publieke media-instellingen gebruikt het Commissariaat voor het 

toetsen op de naleving van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van nevenactiviteiten, sponsoring, 

bartering, et cetera. Daarnaast stelt deze verantwoording het Commissariaat in staat uitspraken te doen over de 

financiële gezondheid van individuele media-instellingen en van de gehele sector.” 

 

Met betrekking tot de toezichthoudende taak van gemeenten: 

“Naast het financieel toezicht door het Commissariaat hebben gemeenten een toezichthoudende taak ten 

aanzien van de doelmatigheid en rechtmatigheid van bestedingen. Het is primair aan een gemeente en de door 

haar bekostigde media-instelling om, in onderling overleg, invulling te geven aan een lokaal toereikend media-

aanbod en de financiering van dit media-aanbod.” 

  

“Het Commissariaat voert eenmaal per drie jaar een evaluatie uit naar de doeltreffendheid en de effecten van 

de gemeentelijke bekostiging van de lokale publieke media-instellingen. Hierbij wordt de gemeentelijke 

bekostigingsbijdrage in absolute zin (wel of geen bijdrage) en relatieve zin (hoogte van de bijdrage), alsmede 

continuïteit van deze bijdrage geëvalueerd. Gemeenten mogen aan de bekostiging geen voorschriften verbinden 

die in strijd zijn met het bepaalde bij of krachtens de Mediawet. Het Commissariaat ziet er op toe dat 

gemeenten de redactionele onafhankelijkheid van de lokale publieke media-instellingen respecteren.”  

  

 Met betrekking tot het kwalitatief toezicht: 

“Het gaat hier om het controleren of een omroep zich aan de ICE-norm houdt. De definitie van de ICE-norm is 

ruim gesteld. Bij de controle gaat het om het vaststellen van een bepaalde verhouding. Ook wordt hier gekeken 

naar de bedrijfsvoering. Of de documenten naar waarheid zijn ingevuld. Dit gaat om het proces omtrent 

financiën, administratieve beheerprocessen. Het Commissariaat houdt geen toezicht op de vraag of de 

journalisten worden betaald of dat de omroep draait op vrijwilligers.” 

 

De controle op de lokale publieke omroep van Utrecht is in de praktijk minimaal, zo is de indruk van de 

commissie. De eerder genoemde beleidsmedewerker bij het Ministerie van OCW Marleen Elshof:  
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“Met landelijke en regionale omroepen maken wij prestatieafspraken, met de lokale omroep gebeurt dit niet. 

Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op de lokale omroepen, maar zij kijken alleen naar de regels 

rondom reclame en slechts beperkt naar de inhoud, vanwege de journalistieke onafhankelijkheid.” 

 

Gemeentebesturen proberen grip te krijgen op lokale publieke omroepen, maar stuiten op de eis van 

journalistieke onafhankelijkheid.  

 

VNG-woordvoeder Lydia Jongmans zegt hierover in gesprek met de visitatiecommissie het volgende:  

“De Kamer hamert veelvuldig op de journalistieke onafhankelijkheid van omroepen. Dat is een landelijk politiek 

standpunt. Dat maakt het lastig voor gemeenteraden. Zij zouden prestatieafspraken willen maken met lokale 

omroepen. De wet biedt die mogelijkheid nu niet.(…) OCW geeft in de ogen van VNG tot nu toe onduidelijke 

antwoorden als dat aan de orde wordt gesteld.”  

 

PBO onvoldoende toegerust  

De Mediawet 2008 stelt als eis dat de publieke omroep volgens de statuten ‘een orgaan heeft dat het beleid 

voor het media-aanbod bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of 

gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen’. Het PBO gaat 

daarbij over het programmabeleid en niet over de inhoud van de programmering, zo bepaalt de 

Mediawet. 

 

Het PBO is een vorm van burgerinbreng en zou de verbinding moeten zijn tussen de lokale omroep en de 

lokale samenleving. De leden worden benoemd door de bestuurder van de omroep. Het Commissariaat 

voor de Media borgt de samenstelling van het orgaan. De controle ligt niet bij de gemeente maar bij het 

Commissariaat. Ook hier legt het Commissariaat steeds meer nadruk op de wensen van gemeenten. Met als 

gevolg dat het zijn Model reglement PBO vorig jaar heeft ingetrokken.  

 

De voordacht van de leden van de Omroep Utrecht Stichting is in het verleden vaak beschouwd als een 

formaliteit, zo is de indruk van de commissie. Veelal gaat het om vrijwilligerswerk van betrokken 

vertegenwoordigers uit de samenleving. Zonder dat specifieke en concrete eisen worden gesteld aan de 

professionaliteit op mediagebied of directe informatie-uitwisseling met de achterban. Bovendien blijkt dat in 

de praktijk 66% van alle lokale omroepen het programma-aanbod incidenteel en niet gestructureerd te 

laten waarderen door het PBO. (Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, 2015: p. 17). 

 

Conclusie 

De commissie concludeert dat de kaders die de Mediawet stelt ontoereikend zijn voor het benodigde 

toezicht op lokale publieke omroepen. Het Commissariaat voor de Media houdt lokaal regulier financieel 

toezicht en minimaal inhoudelijk toezicht. Gemeenten proberen grip te krijgen maar stuiten terecht op de eis 

van journalistieke onafhankelijkheid. De positie van het PBO is lastig. Het vergt veel kennis en inzicht om het 

media-aanbodbeleid te kunnen bepalen in dit snel veranderende medialandschap. Voor een mediabedrijf 

is het een lastige opgave om een PBO actief te betrekken en er voor te zorgen dat het kan voldoen aan de 

wettelijke taak, zeker nu ook het Commissariaat voor de Media niet langer de verslaglegging van het PBO 
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gebruikt en niet langer inhoudelijke richtlijnen geeft voor het functioneren van het PBO. 

De samenstelling en benodigde expertise van PBO’s is gegeven de taakbelasting structureel ontoereikend. 

Voorts is het toezicht op de lokale publieke omroep in Utrecht ingewikkeld door een gedeeltelijke fusie met 

de regionale omroep, zoals uit onderstaande informatie blijkt. 

 

Complexe bestuurlijke constructie RTV Utrecht  

Bestuurlijk gezien is er sprake van twee aparte stichtingen: Omroep Utrecht Stichting (OUS) voor de lokale 

omroep en Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland (SSPOMN) voor de regionale 

omroep, die beide voldoen aan de eisen van de mediawet. In organisatorische zin zijn de regionale en de 

lokale publieke omroep in Utrecht echter één en dezelfde. Een en ander heeft te maken met het feit dat de 

indertijd gewenste en door provincie en gemeente voorgestelde fusie media wettelijk niet mogelijk bleek te 

zijn. 

Directeur van RTV Utrecht Paul van der Lugt gaf hiervan in gesprek met de visitatiecommissie het volgende 

beeld:  

“Formeel zijn er twee stichtingen en twee boekhoudingen maar in de praktijk niet. RTV Utrecht ziet zichzelf als 

één geïntegreerd bedrijf, met activiteiten die zich soms in de stad afspelen en soms in de regio. Tegen de 

wethouder zeg ik ‘ik hanteer die en die verdeling’, maar daar zal altijd scheefgroei zijn. Dat is altijd ter 

voordeel van de stad.”  

 

Gedeeltelijke fusie 

Media wettelijk is een feitelijke fusie tussen de regionale en lokale publieke omroep in Utrecht niet mogelijk 

gebleken. De Mediawet schrijft namelijk voor dat alleen lokale instellingen aangewezen kunnen worden 

voor het verzorgen van media-aanbod op lokaal niveau (artikel 2.61, lid 1 Mediawet). Daarnaast moeten 

de statuten van de stichting aangeven dat de rechtspersoon uitsluitend of hoofdzakelijk media-aanbod 

verzorgt ‘dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een gemeente waarop de 

instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te 

vervullen.’  

 

Eenzelfde stichting die zowel lokaal als regionaal media-aanbod verzorgt, voldoet niet aan deze eis. Als 

gevolg daarvan zijn de regionale en lokale publieke omroep in Utrecht juridisch separate entiteiten met 

separate raden van toezicht en PBO’s gebleven. Voor alle aanbodkanalen geldt een 50% ICE-verplichting: 

de verplichting dat de helft van het aanbod bestaat uit aanbod op het gebied van informatie, cultuur en 

educatie. 

 

Middels een samenwerkingsovereenkomst, die wordt overlegd aan het Commissariaat voor de Media, 

mogen een publieke regionale en een publieke lokale omroep samenwerken. Daarin kan afgesproken 

worden dat, in afwijking van artikel 2.70 (met de bepaling dat 50% van de programmering betrekking 

moet hebben op de gemeente) het programma-aanbod voor ten minste 50% betrekking heeft op de 

gemeente óf op de provincie waarbinnen de gemeente ligt.  

De samenwerkingsovereenkomst van SSPOMN en OUS is beperkt opgezet: 
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• In de overeenkomst besteedt OUS de productie van programma’s uit aan SSPOMN, die deze 

verder mag uitbesteden aan derden, met instemming van OUS. OUS blijft verantwoordelijke voor 

vorm en inhoud. 

• Financiering die bedoeld is voor OUS komt onverkort ten goede aan SSPOMN, voor zover zij de 

producties verzorgen. SSPOMN draagt zorg voor de financiële verslaglegging zoals bepaald in de 

Mediawet en stelt hiervoor de documenten op voor OUS.  

• De PBO’s vergaderen gezamenlijk en streven naar een zo groot mogelijke personele unie. Daarmee 

kan het aantal leden van de vereiste 18 naar 9, mits passend in stromingen binnen de grenzen van 

de Mediawet.  

• De samenwerkingsovereenkomst bevat geen aanvullende bepalingen over de inzet van de 50% 

ICE- verplichting, aangezien beide partners gebruik maken van verschillende aanbodkanalen.  

 

In de juridische structuur van beide stichtingen treft de commissie het volgende aan: 

• De statuten van beide rechtspersonen zijn identiek. Daarbij krijgt SSPOMN de regionale functie en 

is de provincie de overheid die met de rechtspersoon te maken heeft. OUS krijgt de lokale functie 

en de gemeente is de overheid die met de rechtspersoon te maken heeft.  

• Beide stichtingen hebben dezelfde bestuurder, waarmee op dit niveau sprake is van een personele 

unie. 

• Beide stichtingen hebben een eigen raad van toezicht. Op dit niveau is er geen personele unie 

gevormd. 

• Beide stichtingen hebben formeel een PBO dat bestaat uit 9 leden, gezamenlijk 18. Anders dan in 

de samenwerkingsbijeenkomst wordt beoogd, is hier statutair dus geen sprake van een personele 

unie. Een PBO kan uitsluitend een personele unie vormen als de vertegenwoordigers van de 

betreffende stromingen deze zowel vanuit de provincie als de gemeente kunnen 

vertegenwoordigen. 

• PBO-leden kunnen ook op persoonlijke titel worden benoemd (maximaal één op de drie leden). 

• De huidige samenstelling met 10 leden, waarvan 5 lokaal, 4 regionaal en een voorzitter die zowel 

lokaal als regionaal deze taak uitvoert, komt niet overeen met het statutaire aantal van 18. Ook 

komt het niet geheel overeen met het streven in de samenwerkingsovereenkomst naar een personele 

unie. Wel vergaderen beide PBO’s gezamenlijk. 

• Het PBO heeft statutair twee taken. Op voorstel van het bestuur vaststellen van het 

programmabeleid en opstellen van een inhoudelijke rapportage aangaande het gevoerde en 

gerealiseerde programmabeleid. 

• De leden worden benoemd door de bestuurder; gemeente en provincie worden hierover 

geïnformeerd; de raad van toezicht heeft geen goedkeurende bevoegdheid. 

• Daarmee heeft de bestuurder veel invloed op de samenstellingen van het PBO. Daarnaast is de 

bestuurder ook de directeur (belang continuïteit organisatie) en is hij belast met hoofdredactionele 

taken (belang programmering). 
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• De jaarverslagen bieden volgens de bevindingen van de commissie het volgende beeld. In 2010 

geeft het een inhoudelijk verslag van het PBO, dat bijna bestaat uit de vereiste 18 leden, 

onduidelijkheid is er over de genoemde SSPOMN-bestuursleden. Ook in 2011 is er een inhoudelijk 

verslag van het PBO en bestaat het bijna uit de vereiste 18 leden. In 2012 en 2013 is er eveneens 

een inhoudelijk verslag van het PBO, dat beide jaren bestaat uit 15 leden. In het jaarverslag van 

2013 wordt melding gemaakt van vragen vanuit het Commissariaat voor de Media over de 

gezamenlijke vergadering. Het jaarverslag stelt dat het PBO hier zelf tevreden over is en dat het 

goed functioneert. Dit blijkt volgens het verslag ook uit het onderzoek door beleidsambtenaren van 

provincie en gemeente. In 2014 is voor het eerst geen sprak van ‘vaststelling’ van het 

programmabeleid in het jaarverslag en ook het verslag van 2015 maakt geen melding van 

‘goedkeuring van het programmabeleid’. De notulen uit die jaren vermelden de goedkeuring wel. 

 

Conclusie 

De commissie is van mening dat de brede bestuurlijke context waarbinnen de lokale omroep in Utrecht 

opereert de mate van toezicht beperkt en niet volledig inzichtelijk is. Dit heeft meer algemeen te maken met 

de eerdergenoemde kaders die de Mediawet stelt, met regulier financieel toezicht en minimaal inhoudelijk 

toezicht door het Commissariaat voor de Media, en met gemeenten die stuiten op de eis van journalistieke 

onafhankelijkheid. Meer specifiek is de bestuurlijke constructie van RTV Utrecht gecompliceerd doordat de 

gewenste fusie media wettelijk niet mogelijk is gebleken. Hierdoor is sprake van twee separate stichtingen 

met een formele samenwerkingsovereenkomst. Dit heeft onder meer zijn weerslag op de samenstelling en 

expertise van het PBO die in de optiek van de commissie onvoldoende toereikend zijn voor de 

taakbelasting. Volgens de statuten is sprake van separate PBO’s maar in de praktijk niet. 

 

1.3. De huidige maatschappelijke context  

 

In het verlengde van de bredere decentralisatie en delegatie van verantwoordelijkheden naar lagere 

overheden dicht het Rijk gemeenten een grotere rol toe op het gebied van lokaal mediabeleid. Tevens klinkt 

de roep om een sterkere lokale journalistiek en het belang daarvan voor een gezonde democratie met 

transparante bestuurlijke processen in de gemeente. Omroepen dienen beter aan te sluiten op de burger, is 

de overheersende gedachte. Tevens zouden omroepen moeten samenwerken. De belangenvereniging 

Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) zet zich ervoor in de lokale sector als zodanig in 

te richten. De in paragraaf 1.1 genoemde beweging van lokale omroepen naar een stelsel van 

streekomroepen komt daarvandaan. De VNG en OLON hebben hiertoe het Vernieuwingsconvenant 2015-

2018 gesloten, met ambities op het gebied van de producten, de kwaliteit en de bedrijfsvoering van de 

lokale omroepen. Het Ministerie van OCW ondersteunt dit proces en neemt deel aan de change board die 

zich hiervoor inzet. 

 

Lokaal toereikend media-aanbod  

De Mediawet schrijft (sinds 2010) voor dat de lokale publieke omroepen een lokaal toereikend media-

aanbod moeten bieden, afgekort LTMA. De VNG en belangenvereniging OLON hebben dit begrip in het 

Vernieuwingsconvenant verder aangescherpt. Ook wordt hierin gesproken over een keurmerk en het stellen 
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van eisen aan een lokale omroep. Daarvoor zou echter de Mediawet veranderd moeten worden. Deze 

beperkt zich immers tot de norm voor 50% Informatie, Cultuur en Educatie, de geheten ICE-norm (Mediawet 

2008, artikel 2.1 en 2.70).  

 

De VNG heeft, naast de ICE-norm, algemene criteria opgesteld in het Vernieuwingsconvenant: ‘er spelen drie 

dimensies een rol bij het bepalen van een lokaal toereikend media-aanbod: het productaanbod, de kwaliteit van 

de omroep en de effectiviteit en efficiency van de exploitatie’. Verder heeft OLON een bekostigingsinstrumen-

tarium gemaakt om vast te stellen wat nodig is om een lokaal toereikend media-aanbod te realiseren, 

waaronder deskundigheid op het gebied van bedrijfsvoering en journalistiek.  

 

Lokale financiering  

Eind jaren ’70 van de vorige eeuw is de publieke lokale omroep opgenomen in de Mediawet. Deze tak van 

de publieke omroep was bedoeld als legaal alternatief voor radiopiraten. Daarom is er geen financiering 

geregeld voor de lokale omroep vergelijkbaar met de financiering van de regionale omroep. Toen de 

lokale omroep zich ontwikkelde tot een serieuzer medium dan oorspronkelijk was bedoeld, ontstond de 

vraag naar publieke financiering. Die taak kwam automatisch terecht bij de gemeenten. Om de gemeenten 

daarbij te ondersteunen heeft de Tweede Kamer eind vorige eeuw besloten om de niet gebruikte inflatie-

correctie voor de regionale omroep te bestemmen voor de lokale omroep. Dit normbedrag is dus geheel en 

al bepaald door de financiële ruimte die de toenmalige Tweede Kamer zag; en totaal niet door de 

kostprijs van publieke omroep. De samenwerkende gemeenten hebben een minimale financieringsbehoefte 

voor lokale publieke omroepen bepaald. Het richtsnoer voor bekostiging van een lokale omroep was 

gesteld op €1,30 per woonruimte (zorgplicht gemeenten, Mediawet). Het nieuwe richtsnoer sinds 2015 is 

zoals gezegd een bedrag van €1,14 per huishouden.  

 

De gemeente Utrecht voldoet aan de minimale financieringsbehoefte volgens de samenwerkende 

gemeenten. Utrecht kent 334.295 inwoners en het jaarlijkse subsidiebedrag van €640.000,- per jaar komt 

daarmee uit boven het minimumbedrag van €1,14 per huishouden. Zoals in paragraaf 1.2. naar voren 

komt, is dit bedrag echter niet bepaald door de reële kostprijs van een lokale publieke omroep. De 

€640.000,- subsidie per jaar die Stichting OUS jaarlijks van de gemeente krijgt, is omgerekend €1,83 per 

jaar per inwoner van de stad. Voor circa een halve eurocent per dag beschikt iedere Utrechtse inwoner 

dagelijks over stad- en wijknieuws en wordt hij geïnformeerd met professioneel geproduceerde 

journalistieke verhalen.  

 

Een werkgroep van de VNG stelt zich op het standpunt dat de kosten van een lokale omroep tenminste 

€750.000,- zouden moeten bedragen. Beleidsmedewerker bij het Ministerie van OCW Marleen Elshof zegt 

hierover: “Wij zijn thans samen met de omroepen en andere deskundigen aan de slag om het lokaal toereikend 

media-aanbod te definiëren. In de brochure met Beleidsinstrumenten 2014 van de VNG staan de ideeën van de 

OLON van enkele jaren geleden. Deze worden thans verfijnd en opgeschoond. Maar we komen er toch op uit 

dat de uitgaven van een dergelijke omroep tenminste €750.000,- zullen zijn, met 9 fte professioneel en betaald 

personeel, maar er is in een stad als Utrecht zeker 12 fte nodig.”  
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Conclusie 

De commissie benadrukt dat de huidige maatschappelijke context zich kenmerkt door een abstracte 

behoefte aan én een gebrekkige financiering van journalistiek vakmanschap. De gemeente Utrecht komt uit 

boven het vereiste minimumbedrag van €1,14 per huishouden en lijkt zich in positieve zin te onderscheiden. 

Maar ook in Utrecht is het huidige subsidiebedrag beduidend lager dan de uitgaven die onder meer de 

VNG en OLON als passend zien. Het benodigde minimumbedrag is dan €1.000.000,- per jaar.  

 

1.4 De huidige programmatische context van de lokale publieke omroep in Utrecht 

 

Door de gekozen wijze van samenwerken tussen de regionale en lokale omroep ontstaat ruimte voor de 

zogenoemde platformstrategie. RTV Utrecht, als maker van de content voor regionaal en lokaal publiek 

beschouwt de aanbodkanalen als instrumenten om doelgroepen te bereiken. 

• RTV Utrecht: gericht op een breed publiek in de provincie Utrecht. 

• Radio M : gericht op een breed publiek in de provincie Utrecht. 

• UStad: gericht op de lagere sociale klasse in de stad Utrecht, maar ook voor wat hoger 

opgeleiden. 

• Bingo FM: gericht op de lagere sociale klasse van de stad Utrecht, oudere inwoners. 

 

Ter informatie: 

• de stad Utrecht kent 334.295 inwoners, waarvan 67% autochtonen en 22% niet westerse 

allochtonen;  

• Utrecht is een jonge stad: 20% tot 17 jaar en 49% is tussen de 17 en 44 jaar; en 

• 60% van de beroepsbevolking is hoogopgeleid. 

 

De commissie waardeert het dat RTV Utrecht zich in zijn platformstrategie voor de lokale én regionale 

publieke omroep tot doel stelt zo veel mogelijk mensen in Utrecht te bereiken. Voor de lokale omroep is 

deze strategie voor televisie georiënteerd op een generieke doelgroep en voor radio voor meer specifieke 

doelgroepen. Zie ook bijlage 2. voor een tijdlijn 1988 – 2008 met mijlpalen in de historie van de lokale en 

regionale publieke omroep. 

 

Lokale televisiezender UStad  

UStad, het tv-station voor de stad Utrecht brengt een diverse programmering. Het overgrote deel van het 

programma-aanbod bestaat uit dagelijks nieuws, debatten, raadsuitzendingen, documentaires, korte films 

en specials. Daarnaast brengt de zender diverse programma's van studenten en andere jonge 

televisiemakers zoals CampusTalk, Massa en Koken met Mo. Opvallend is U in de Wijk met wekelijks vier 

programma's met reportages van wijkbewoners uit Zuilen, Ondiep, Overvecht, Leidsche Rijn en 

Kanaleneiland.  

 

De belangrijkste productie is het dagelijkse Ustad Nieuws, waarmee de uitzendingen van UStad elke 

werkdag beginnen. In een journaal van circa tien minuten volgen de belangrijke gebeurtenissen en 
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ontwikkelingen in de stad en elke uitzending sluit af met agendatips uit Utrecht. De doelgroep is breed: 

inwoners in de stad die geïnteresseerd zijn in het lokale nieuws.  

 

Lokale radiozender Bingo FM  

Bingo FM richt zich op een groep inwoners van de stad die met informatie moeilijker te bereiken is dan veel 

andere doelgroepen: bewoners van de volksbuurten. Deze groep houdt veelal van Nederlandstalige muziek 

(smartlappen) en de daarbij behorende cultuur. Utrecht is de stad van de liefde voor smartlappen en kende 

vroeger een hoge dichtheid aan piratenzenders die inmiddels allemaal uit de lucht zijn als gevolg van de 

wetgeving.  

 

Bingo FM staat bekend als een gezellige en toegankelijke zender, maar brengt in de uitzendingen ook 

nieuws en informatie uit de stad. Regelmatig zijn er praatprogramma’s op de zender te beluisteren, zoals 

de dagelijkse ochtendshow met vooral nieuws en informatie, het wekelijkse programma over regelingen en 

beleidsmatige ontwikkelingen Utrecht Sociaal en het maandelijkse politieke programma Stadhuisplein. Door 

nieuws en relevante informatie in te bedden in een herkenbare programmering met een informele sfeer 

haakt de luisteraar niet af.  

 

Momenteel worden programma’s opgenomen in samenwerking met U Onbeperkt, een Utrechts 

bewonersnetwerk voor zelfregie voor mensen met een beperking, die later dit jaar uitgezonden zullen 

worden. Ook zijn er binnen diverse programma’s vaste onderdelen waarin organisaties uit de stad te horen 

zijn zoals bijvoorbeeld de Vrijwilligerscentrale, het Dierenasiel Utrecht, U Onbeperkt, de ouderenbond, FC 

Utrecht en Straatnieuws. Verder is er structureel aandacht voor evenementen in de stad. 

 

RTV Utrecht als licentiehouder van de lokale omroep FunX  

De lokale zender FunX, urban radio, speelt in de vier grote steden (waaronder Utrecht) een belangrijke rol 

bij het bereiken van jongeren tussen de 15 en de 35 jaar en past derhalve goed in de platformstrategie 

waar UStad, Bingo FM, RTV Utrecht en Radio FM ook deel van uitmaken. RTV Utrecht is licentiehouder voor 

FunX en draagt gedeeltelijke verantwoordelijkheid voor deze lokale zender. 

 

Het programma Jouw Stad Utrecht wordt zeven dagen per week tussen 13.00 uur en 16.00 uur uitgezonden 

en bevat het laatste Utrechtse nieuws, entertainment en culturele activiteiten in de stad.  

 

Sharid Uppelschoten, programmaleider bij FunX: “Doordat we in hetzelfde pand zitten als RTV Utrecht, zitten 

we natuurlijk ook dichtbij de bron van het belangrijkste Utrechtse nieuws. Dit vergemakkelijkt het zeker om 

relevant nieuws snel te kunnen brengen.” 

 

De in Utrecht geboren en getogen Utrechtse verslaggeefster Laila Khatiri gaat de stad in en praat dagelijks 

met Utrechtse jeugd. FunX heeft in Utrecht ook een eigen Facebook-pagina en halverwege 2016 heeft FunX 

Utrecht bijvoorbeeld een speciale live uitzending gemaakt vanuit Kanaleneiland – de wijk was door FunX-

luisteraars uitgeroepen tot ‘de tofste wijk van Utrecht’.  
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Gebruik lokale media 

RTV Utrecht heeft in de optiek van de commissie geen duidelijk zicht op eventuele doelgroep specifieke 

mediabehoeften. Het lokale mediagebruik wordt eens per drie jaar gemeten door onderzoeksbureau 

Motivaction en geeft indicatief een beeld van de behoeften.  

RTV Utrecht maakt in haar programmabeleid geen gebruik van een segmentatie naar de specifieke 

doelgroepen in de stad. Om de programma’s zo goed mogelijk op de kijkers en luisteraars af te stemmen 

heeft de lokale omroep ervoor gekozen door NPO ontwikkelde leefstijlgroepen te gebruiken (zie hoofdstuk 

3). Daardoor is de mediabehoefte van de gehanteerde groepen in meer algemene termen bekend maar is 

er een beperkter inzicht in de specifieke doelgroepen van de stad. De mediabehoeften zijn in de leefstijlen 

verdisconteerd. Overigens is het de vraag of dergelijk onderzoek vanwege hoge kosten haalbaar zou zijn 

voor de lokale publieke omroep.   

 

RTV Utrecht onderzoekt ook het mediagebruik van alle inwoners van de provincie Utrecht aan de hand van 

een representatieve steekproef. In dit onderzoek wordt ook het bereik van een groot aantal programma’s 

gemeten.  
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2. Het huidige functioneren van de lokale publieke omroep 

 

In paragraaf 1.4 is een beeld gegeven van de programmatische context van de lokale publieke omroep 

van Utrecht. Het hier volgende hoofdstuk gaat meer concreet in op het functioneren van de omroep. 

 

De gemeente betaalt de lokale publieke omroep €640.000 euro per jaar, omgerekend €12.307,- per 

week of €1758,- per dag. Voor dat bedrag is de lokale omroep gevraagd om een lokaal toereikend 

media-aanbod (LTMA) te leveren voor de inwoners van Utrecht.   

 

Gemeente en provincie stemden indertijd in met een fusie van de lokale en de regionale omroep als die 

efficiency en een verregaand samenwerkingsvoordeel zou opleveren. Wettelijk bleek een feitelijke fusie 

echter niet mogelijk. De regionale omroep RTV Utrecht / Radio M is toen waar mogelijk met de lokale 

omroep UStad /Bingo FM gaan samenwerken. RTV Utrecht kent twee stichtingen en twee zendmachtigingen, 

maar functioneert in de praktijk als één bedrijf. De zendmachtiging van het Commissariaat voor de Media 

voor de lokale omroep Utrecht loopt af in 2018.   

 

RTV Utrecht legt voor de regionale omroep financieel verantwoording af aan het Commissariaat voor de 

Media en voor het lokale deel ook aan de wethouder. RTV Utrecht kent formeel twee boekhoudingen maar 

in de praktijk gaat het in de optiek van de visitatiecommissie om één boekhouding voor het lokale en 

regionale deel gezamenlijk.  

 

Formeel is Paul van der Lugt bij RTV Utrecht directeur-bestuurder. Uit dien hoofde draagt hij de eindverant-

woordelijkheid voor de gehele bedrijfsvoering, met inbegrip van de inhoudelijke. Die laatste taken zijn 

gedelegeerd aan een redactiemanager en radiomanager. Spanning kan optreden wanneer zakelijke 

belangen journalistieke keuzes dreigen te beïnvloeden. De journalistieke onafhankelijkheid van de redactie 

is echter gewaarborgd in een redactiestatuut. De redactieraad van RTV Utrecht ziet graag een aparte 

hoofdredacteur. RTV Utrecht zegt daar nadrukkelijk niet voor te hebben gekozen om ook inhoudelijk zo 

slagvaardig mogelijk te kunnen opereren. 

 

In gesprek met de visitatiecommissie zegt Van der Lugt hierover het volgende: 

 “Het statuut waarborgt de vrijheid ten opzichte van politiek en overheid, niet ten opzichte van het eigen 

bedrijf.” Van der Lugt noemt dat zijn principiële standpunt en wil waken voor een in zichzelf gekeerde 

redactie: “journalisten maken graag content vanuit hun eigen referentiekader.”  

 

De voorgaande twee jaar is bij RTV Utrecht als gevolg van een taakstelling stevig gesaneerd, wat veel druk 

heeft gegeven bij de medewerkers die achterbleven. Nu de rust lijkt weergekeerd is begonnen met het 

wegwerken van achterstallig onderhoud. Dat onderhoud zal zich gaan richten op de redactie-

informatisering en de nieuwe radio-automatisering. 

 

Conclusie  
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De inwoners van Utrecht krijgen in de optiek van de visitatiecommissie veel aanbod voor hun geld. De 

intensieve samenwerking tussen de lokale en de regionale omroep maakt veel middelen vrij voor het maken 

van verhalen, bijvoorbeeld voor het dagelijkse programma UStad Nieuws en vijf dagelijkse nieuwsbulletins 

op Bingo FM. Door samenwerking binnen de redactie, website en app en een heldere focus op één 

nieuwsmerk zijn dubbele kosten zoveel mogelijk voorkomen.  
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2.1 Identiteit van de lokale publieke omroep in Utrecht  

 

Door de integratie van de regionale omroep RTV Utrecht en de lokale omroep UStad, die feitelijk is 

opgehangen aan het merk RTV Utrecht, is de lokale omroep in de optiek van de commissie relatief weinig 

zelfstandig gepositioneerd. Dit betekent overigens niet dat de inwoners van Utrecht daardoor verstoken 

blijven van Utrechts nieuws.  

 

Uit een beperkt kwalitatief stakeholders onderzoek door Motivaction in 2016 naar de Rol en betekenis 

lokale omroep Utrecht blijkt dat deze met UStad op televisie en Bingo FM op de radio een beperkte 

zelfstandige identiteit heeft. Over RTV Utrecht zijn de stakeholders overwegend tevreden waarbij 

aangetekend wordt dat het goed zou zijn als de omroep duidelijker is over de doelgroepen die met de 

verschillende kanalen bereikt worden. Overigens hebben de stakeholders een vrij sterk gevoel dat RTV 

Utrecht vooral ouderen bereikt. Dit is slechts ten dele waar.  

 

De lokale publieke omroep is volgens de stakeholders vooral belangrijk vanwege: 

• Het brengen van lokaal nieuws en andere onderwerpen die dichtbij de leefwereld van de mensen 

staan.  

• Aandacht voor een grote variatie aan onderwerpen die specifiek voor de stad relevant zijn, zoals 

nieuws, politiek, sport, vrije tijd en geloof, maatschappelijke topics, werk en vrijwilligerswerk.  

• Diepgang: geen sensatie en oneliners maar aandacht voor achtergrond en diepgang. Met 

onafhankelijke berichtgeving, feiten die worden gecheckt alvorens ze te publiceren.  

• De informerende en educatieve rol die deze kan vervullen. Dit is met name van belang voor 

doelgroepen in de samenleving die weinig lezen of informatie online zoeken en die voor 

commerciële partijen minder interessant zijn. De groepen kunnen juist met publieke radio en tv goed 

bereikt worden. De stakeholders verwachten dat dit ook in de toekomst zo zal blijven.  

• De onafhankelijkheid van de berichtgeving: ze verwachten dat een publiek mediabedrijf 

onafhankelijker opereert dan een commerciële partij.  

• De mogelijkheden die de omroep biedt om mensen en organisaties in de stad en in de regio tot 

elkaar te brengen.  

 

De regionale en de lokale omroep ontwikkelen zoals gezegd een platformstrategie. Deze strategie houdt in 

dat alle platforms centraal met content worden gevoed en zich richten op verschillende groepen uit de 

provincie en stad Utrecht. UStad, Bingo FM en de lokale omroep FunX, waarvan RTV Utrecht licentiehouder 

is, maken deel uit van deze gezamenlijke strategie.  

 

Omdat de lokale en regionale omroep binnen deze platformstrategie intensief samenwerken en per 

platform bekijken welke doelgroep het meest effectief bediend kan worden, is de identiteit van de lokale 

publieke omroep beperkt herkenbaar. Door de nauwe samenwerking zijn in de optiek van de commissie de 

prestaties van het lokale Bingo FM en UStad niet los te zien van wat er gebeurt op de regionale Radio M, 

RTV Utrecht, de app, de website, sociale media en op de beeldschermen in de bus.  
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Bekendheid UStad en Bingo FM 

Bijna driekwart (71%) van de inwoners van Utrecht kent de televisiezender UStad van de lokale 

publieke omroep. UStad heeft een programmering die is gericht op alle doelgroepen in de stad. Dit 

aanbod voor lokale kijkers kan door de intensieve samenwerking met RTV Utrecht worden aangevuld met 

het aanbod van de regionale zender.  

 

Vooral belangrijk is het door de lokale omroep geproduceerde UStad Nieuws maar ook de programma’s 

die worden aangeleverd door Stichting U In De Wijk met wijknieuws uit Ondiep, Zuilen, Overvecht, Leidsche 

Rijn en Kanaleneiland. 

 

De helft (50%) van de inwoners van Utrecht kent de radiozender van de lokale publieke omroep Bingo FM. 

Met de programma’s op het lokale radiokanaal Bingo FM wordt bijvoorbeeld extra inspanning geleverd 

om een moeilijk te bereiken doelgroep in Utrecht (lager opgeleide ouderen) te bereiken, een groep waar 

één op de vijf Utrechters deel van uitmaakt. De zender organiseert goed bezochte fandagen, bijvoorbeeld 

in het supportershome van FC Utrecht, en heeft tijdens koningsdag een eigen podium in de stad. 

 

Herkenbaarheid op sociale media  

De commissie concludeert dat de lokale publieke omroep in Utrecht op social media voor de inwoners van 

Utrecht weinig herkenbaar is. De lokale radiozender Bingo FM heeft een eigen Facebookpagina maar dit 

geldt niet voor UStad televisie. Ook heeft UStad geen eigen website. Content van de lokale omroep is 

echter wel terug te vinden op de website van de regionale omroep RTV Utrecht, met een tabblad UStad en 

een tabblad Bingo FM. Op de website van RTV Utrecht kan de gebruiker een filter instellen zodat men 

alleen het nieuws uit Utrecht stad krijgt. 

 

UStad biedt een overzicht van de lokale tv-programma’s en deze zijn ook terug te zien. Ook is op 

homepage via de knop Gemist een overzicht te vinden van alle programma’s die de afgelopen tien dagen 

op UStad zijn uitgezonden. Gaat de bezoeker onder die knop naar Bingo FM dan kan hij programma’s 

terugluisteren. Uiteraard zijn zo ook de programma’s van Radio M en RTV Utrecht terug te vinden. Drukt de 

bezoeker op de knop Gids dan is de programmering te zien van RTV Utrecht, Radio M, UStad en Bingo FM. 

Ook zijn daar alle gezichten te zien die programma’s bij de lokale en regionale omroep presenteren. Op 

bijna iedere pagina waar de bezoeker vanaf de homepage terecht komt, is rechtsboven direct toegang te 

krijgen tot content van de lokale omroep. 
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Herkenbaarheid via de app 

De lokale publieke omroep in Utrecht is via de app voor de inwoners van Utrecht niet herkenbaar 

als zelfstandige entiteit, volgens de bevinding van de commissie. Dat neemt niet weg dat de inwoners van 

Utrecht er gebruik van maken, zo laten de onderstaande cijfers zien.  

• Jaar 2016 (1 jan 2016 – 31 dec 2016): de website is 22.571.619 keer bezocht en daarvan kwam 

23% (5.301.465) uit de stad Utrecht (bron: Google Analytics).  

• De app heeft in totaal in 2016 40.996.465 sessies gehad via smartphones en tablets van Android 

en Apple. Het aandeel vanuit de stad Utrecht daarin is 22% (bron: RTV Utrecht).  

• Maand december 2016 (1 dec 2016 – 1 jan 2017): De website had 1.0769.456 sessies door 

719.104 unieke bezoekers. Uit de stad Utrecht kwamen 364.420 sessies door 81.726 unieke 

bezoekers (bron: Google Analytics).  

• De app werd vanuit de stad Utrecht 779.996 keer bezocht (bron: RTV Utrecht).  

 

De lokale omroep heeft geen eigen app maar in de app van RTV Utrecht, die zich ook op Utrechters richt, 

wordt ook nieuws over de stad Utrecht verspreid en zijn livestreams van UStad en Bingo FM te bekijken en 

beluisteren. De app van de lokale en regionale publieke omroep kent geen mogelijkheid om te filteren op 

berichten die specifiek gericht zijn op inwoners van de gemeente Utrecht. 

 

Focus op merk RTV Utrecht 

Het merk RTV Utrecht wordt online en via de app voor zowel de lokale als de regionale publieke omroep 

gehanteerd. De website van RTV Utrecht geeft zoals gezegd ook onderdak aan subnavigatie die uitkomt 

op een pagina van UStad en een pagina van Bingo FM. Daar is te zien welke programma’s op radio en 

televisie worden uitgezonden en zijn op UStad en Bingo FM uitgezonden programma’s terug te kijken.  

 

De lokale omroep heeft, op Bingo FM na geen eigen Facebookpagina en twitteraccount. Alle interactie 

loopt via sociale media van het regionale merk RTV Utrecht. De focus ligt bij sociale media op het merk en 

het publiek van RTV Utrecht, waar uiteraard ook de Utrechtse inwoners toe behoren. Dat heeft geleid tot 

meer dan 80.000 volgers op Twitter en meer dan 50.000 vrienden op Facebook.  

 

RTV Utrecht heft dagelijks fulltime een redacteur beschikbaar voor werkzaamheden rond sociale media als 

Facebook en Twitter. Deze redacteur houdt ook opkomende media zoals Instagram en Snapchat in de 

gaten. Alle nieuwe mogelijkheden vragen om focus en die ligt nu vooral bij de Facebook-pagina van de 

regionale omroep.  

 

Conclusie 

De commissie concludeert dat de identiteit van de lokale publieke omroep in Utrecht over het geheel 

genomen beperkt herkenbaar is. Bijna driekwart (71%) van de inwoners van Utrecht kent de lokale 

televisiezender UStad en de helft (50%) van de inwoners van Utrecht kent de lokale radiozender Bingo FM. 

De lokale publieke omroep in Utrecht is op sociale media en via de app voor de inwoners van Utrecht 

weinig herkenbaar; hier ligt de focus op het merk RTV Utrecht. 
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2.2 Productie van de lokale publieke omroep in Utrecht  

 

In gesprekken met de commissie kwam het volgende beeld van de werkvloer naar voren: een eindredacteur 

die in de ochtend op de redactie van RTV Utrecht aan de slag gaat heeft bij RTV Utrecht een duidelijke 

opdracht. Deze zorgt ervoor dat om 17.00 uur een 15 minuten durende uitzending van U Vandaag kan 

worden opgenomen en direct daarna, in dezelfde studio, een uitzending van UStad Nieuws. Verslaggevers 

die voor beide omroepen werkzaam zijn, geven aan graag op pad te gaan voor UStad Nieuws want voor 

dat programma krijgen ze meer tijd en ruimte om de diepte in te gaan en langere bijdragen te maken. Bij 

het nieuwsmagazine U Vandaag voor de regio moeten de bijdragen doorgaans korter zijn.  

 

Wie redactiedienst heeft, werkt zowel voor de lokale als de regionale omroep. Redacteuren doen 

telefonisch research naar de verschillende onderwerpen en de eindredacteur stuurt verslaggevers op pad. 

Iedere dag zijn er negen verslaggevers voor de lokale en regionale nieuwsuitzending op televisie 

beschikbaar.  

 

Eindredacteur Maarten Fussel vertelde over zijn dagelijkse ervaringen: 

“Ik heb op de dag drie verslaggevers op Stad zitten en twee van de drie bijdragen waar zij mee thuis komen 

leveren ook iets op voor de uitzending van de regio. (...) Mijn gevoel zegt dat er dagelijks wel twee 

onderwerpen uit de uitzending voor UStad in onze regionale uitzending zijn terug te vinden. (...) Nieuws over de 

stad zit altijd het meest uitgebreid in UStad en vaak ingekort of aangepast in U Nieuws op de regiozender.”  

 

Door samenwerking binnen redactie, website en app en heldere focus op één nieuwsmerk worden dubbele 

kosten zoveel mogelijk voorkomen.  

 

Productie televisie  

De lokale publieke omroep in Utrecht produceert dagelijks voor televisie het nieuwsprogramma UStad 

Nieuws circa 7-10 korte en lange items, ofwel 35-50 per week. De redactie wil hiermee een gevarieerd en 

eigenstandig nieuwsbeeld geven van wat er zich in de stad op die dag heeft afgespeeld. In het weekend 

zijn er geen lokale nieuwsuitzendingen van UStad Nieuws maar worden via UStad de actuele regionale 

bulletins van U Vandaag aangeboden.  

 

Omdat het nieuws in het hart van de lokale programmering staat, heeft de visitatiecommissie zich daarin 

verder verdiept. Op doordeweekse dagen wordt iedere dag voor 18.00 uur een bulletin (lengte 8-14 

minuten) van Ustad Nieuws gemaakt dat tot 8.00 uur de volgende ochtend herhaald wordt. Hierna blijft de 

uitzending zeker een maand beschikbaar op de website van de lokale omroep. 

 

Daarnaast worden er bij de lokale omroep dagelijks edities uitgezonden van U In De Wijk, met iedere dag 

wijknieuws uit één van de vijf eerder genoemde wijken. Deze content wordt via televisie en internet on 

demand verspreid. 
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Naast deze programma’s zendt de lokale omroep Tekst TV uit en zijn regelmatig andere programma’s, die 

ook in de regio te zien zijn, in de programmering opgenomen. Zoals het tv-programma U Online.  

 

Dagelijks bereikt RTV Utrecht in de stad ook via schermen in de bus 140.000 Utrechters met nieuws dat de 

stadsbewoners aangaat. Er wordt onderzocht of dit netwerk in 2019 kan worden uitgebreid in de nieuwe 

sneltrams.  

 

In het wekelijkse tv-programma U Online, over social media, gaat RTV Utrecht op Facebook, Twitter en 

Instagram op zoek naar verhalen uit de provincie en de stad. 

 

Productie radio 

De lokale publieke omroep in Utrecht produceert per week circa 35 radiobulletins van 2-3 minuten. Bingo 

FM zendt zeven dagen per week op het hele uur landelijk NOS Nieuws uit en op ieder half uur tussen 7.30 

uur en 19.30 uur een kort gesproken nieuwsbulletin met lokaal nieuws. Dagelijks worden vijf van deze 

bulletins op de redactie gemaakt en verspreid over de dag herhaald. Daarbij zijn dagelijks twee 

nieuwslezers betrokken en bij groot nieuws is de nieuwslezer van dienst beschikbaar om direct een extra 

bulletin te maken en uit te zenden. 
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Online productie 

Op verzoek van de visitatiecommissie heeft RTV Utrecht de online productie geteld van alle verhalen die in 

één week gemaakt zijn. In één week tijd, gemeten gedurende de kerstweek, zijn 275 korte of langere sport 

en nieuwsberichten geproduceerd. Daarvan hadden er 97, ofwel 35% van de totale online productie, 

betrekking op groot Utrecht, het gebied dat bestuurlijk onder de gemeente Utrecht valt. De rest is nieuws 

over de rest van de provincie. Ter informatie: het aantal bewoners van de stad Utrecht bedraagt ongeveer 

25% van het aantal inwoners van de provincie. Het gaat hier niet om een representatieve steekproef, maar 

de telling geeft een relevante indruk van het percentage stadsnieuws dat wekelijks op de regionale site 

komt. 

 

Op de redactie van de lokale en regionale omroep wordt gebruik gemaakt van een dashboard. Op een 

aantal grote schermen op de redactie worden online geplaatste verhalen real-time gevolgd en is direct 

zichtbaar welke verhalen snel gelezen worden door het publiek. Een indicatie voor redacteuren en 

verslaggevers om eventueel een follow up via social media of andere kanalen voor te bereiden. 

 

De app 

De app van de lokale en regionale publieke omroep kent geen mogelijkheid om te filteren op berichten 

specifiek gericht op inwoners van de gemeente Utrecht. Dit staat echter wel in de planning. De lokale 

omroep lift nu nog mee op de app van RTV Utrecht, die geen mogelijkheid heeft om te filteren naar 

woonplaats. Wel is er een link naar UStad en via die link wordt Bingo FM live gestreamd en tegelijkertijd 

wordt het laatste nieuws uit de stad (via Tekst TV) getoond. Hiermee kunnen de inwoners van Utrecht dus 

direct online nieuws over de stad ontvangen. 

 

De website van RTV Utrecht biedt wel de mogelijkheid om nieuws te filteren op woonplaats. 

 

Samenwerking U in de Wijk en CampusTalk  

De structurele samenwerkingen van de lokale omroep met U in de Wijk, met de opleiding voor Journalistiek 

voor CampusTalk en met omliggende omroepen in de zogeheten MediaHub vindt de commissie productief. 

RTV Utrecht werkt dagelijks samen met Stichting U In De Wijk en wekelijks met de School voor Journalistiek, 

die beide lokale programmering aanleveren bij de lokale omroep. Het programma U In De Wijk bevat 

wijknieuws gemaakt door bewoners uit vijf wijken. De verwachting is dat het aantal wijken dat zich aansluit 

nog verder zal groeien. Journalisten van de School voor de Journalistiek maken wekelijks het 25 minuten 

durende programma CampusTalk, met interviews en originele reportages. Verder kent de lokale omroep 

regelmatige samenwerkingen met culturele instellingen uit de stad, zoals de Stadsschouwburg, Tivoli-

Vredenburg en de Bibliotheek. 

 

Ook wordt er door de lokale (en regionale) omroep in technisch opzicht structureel samengewerkt met 

lokale omroepen uit omliggende gemeenten. Binnen de technische infrastructuur van de MediaHub hebben 

de lokale omroepen toestemming gegeven om elkaars bijdragen over te nemen en via eigen platforms met 

bronvermelding te delen. Het gaat hierbij om Houten (Omroep Houten/HoutenFM), De Bilt (Roulette FM,) 

Zeist (Slotstad RTV), Nieuwegein (RTV9) en Maarssen (RTV Stichtse Vecht. 
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Ook waardeert de commissie de bijdrage van de lokale publieke omroep aan innovatie en talentont-

wikkeling. RTV Utrecht heeft drie zogenaamde talentcoördinatoren die toekomstige verslaggevers en 

presentatoren begeleiden en die talenten onder andere bij UStad en Bingo FM de mogelijkheid geven om 

ervaring op te doen. Zo zijn momenteel tien vrijwilligers werkzaam bij Bingo FM. Jaarlijks worden zes 

stagiaires van het Creative College betrokken bij het voorbereiden van uitzendingen voor RTV Utrecht, 

UStad, Radio M en Bingo FM. Vanuit de scholen voor journalistiek in Utrecht, Ede en Zwolle en de incidentele 

masteropleiding krijgen jaarlijks twaalf journalisten en camerajournalisten de kans om bij de regionale en 

lokale omroep in Utrecht ervaring op te doen.  

 

Conclusie 

De commissie vindt de productie van de lokale publieke omroep in Utrecht voor televisie, radio en online 

grotendeels inzichtelijk en zij ziet de samenwerkingen als productief.  

 

2.3 Het bereik van de lokale publieke omroep in Utrecht  

 

De commissie is van mening dat het bereik van de lokale publieke omroep in Utrecht voor televisie en radio 

voldoende inzichtelijk is gemaakt.  

Eenmaal per drie jaar voert het externe onderzoeksbureau Motivaction een lokaal bereikonderzoek uit. In 

dat onderzoek wordt de bekendheid en het bereik per dag en per week en het totaalbereik van UStad 

televisie en Bingo FM gemeten.  

 

Dit zijn de belangrijke conclusies die in het onderzoek van 2016 naar voren zijn gekomen: 

• De lokale publieke omroep in Utrecht bereikt op televisie 48 % van de inwoners van Utrecht: 39% 

kijkt er soms naar en 9% kijkt vaak. 

• De lokale publieke omroep in Utrecht bereikt op radio 22 % van de inwoners van Utrecht: 15% 

luistert er soms naar en 7% vaak. 

 

Het online bereik en het bereik van de app is specifiek voor de lokale publieke omroep in Utrecht niet 

inzichtelijk, vindt de commissie. De app van RTV Utrecht biedt zoals gezegd geen mogelijkheid om naar 

woonplaats te filteren. Wel is er de link naar UStad, waar Bingo FM live wordt gestreamd en het laatste 

nieuws uit de stad (via Tekst TV) wordt getoond. Hiermee kunnen de inwoners van Utrecht dus direct online 

nieuws over de stad ontvangen. 

 

  



28 
 

Gebruik lokale media in Utrecht 

De lokale media voorzien de Utrechters van diverse informatie in onderstaand overzicht is te zien hoe de 

kanalen van RTV Utrecht daaraan bijdragen.  

 

Welke media gebruik je als het gaat om: 

N=752 inwoners van stad Utrecht 

informatie 

over uitgaan 

info over 

vrije tijd 

info over 

sport 

info over 

shoppen 

nieuws en 

informatie uit 

de stad Utrecht 

gemeentelijke 

informatie 

 

RTV Utrecht 15% 23% 15% 10% 39% 26% 

Website RTV Utrecht 10% 15% 10% 7% 28% 19% 

RTV Utrecht App 6% 9% 10% 4% 17% 11% 

Radio M Utrecht 8% 11% 9% 4% 13% 9% 

Ustad 4% 7% 3% 3% 10% 7% 

Bingo FM 3% 3% 1% 3% 5% 3% 

Grootste andere bron 27% 23% 19% 12% 30% 40% 

Zoekt geen info over dit onderwerp 37% 29% 52% 59% 13% 15% 

 

Bron: Motivaction, 2016 

 

De tabel laat zien dat dat de inwoners van Utrecht het meest op zoek zijn naar nieuws en informatie uit de 

stad Utrecht en specifiek gemeentelijke informatie. Respectievelijk 87% en 85% zoekt weleens naar dat 

soort informatie. De inwoners zijn aanzienlijk minder vaak op zoek naar informatie over sport (48%) en 

shoppen (41%). Informatie over uitgaan en vrije tijd zoekt men weer wat vaker. 

 

De verschillende kanalen van RTV Utrecht (inclusief Ustad en Bingo FM) worden veel gebruikt als 

informatiebron. Daarnaast zijn er diverse andere kanalen die de Utrechters gebruiken om aan informatie te 

komen. Denk daarbij aan AD/Utrechts Nieuwsblad, DUIC, uitagenda, huis-aan huis-kranten en wijkgerichte 

folders en nieuwsbrieven. 

In de tabel is voor elke soort informatie aangeven hoeveel procent de grootste andere aanbieder voor zijn 

rekening neemt. 

 

Samenvattend: 

• De lokale en regionale publieke omroep in Utrecht bereiken online samen 23% van de inwoners 

van Utrecht. 

• De lokale en regionale publieke omroep in Utrecht bereiken via de app samen 22% van de 

inwoners van Utrecht. 

 

Voortrekkersrol 

De commissie is van mening dat de lokale en regionale publieke omroep in Utrecht een voortrekkersrol 

speelt door het als eerste brengen van nieuws. Uit diverse onderzoeken komt namelijk naar voren dat RTV 

Utrecht regionaal en lokaal sterk is in het snel brengen van (lokaal) nieuws. In de vier grote steden (G4) 
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brengt het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek het nieuwsecosysteem in kaart. De resultaten voor Utrecht 

zijn in december 2016 gepresenteerd en bevestigen dat traditionele media, RTV Utrecht en AD-UN, in de 

stad voor wat betreft het als eerste brengen van nieuws dominant zijn.  

 

In het onderzoek spreekt men over RTV Utrecht maar het gaat om lokaal nieuws. In die zin is te zeggen dat 

het om nieuws van de lokale omroep gaat. Het onderzoek vergelijkt alle media in de stad en RTV Utrecht 

laat dan in de rol van lokale omroep de hieronder volgende resultaten zien.  

 

• Volgens het onderzoek is RTV Utrecht verantwoordelijk voor 36,1% van alle nieuwsberichten 

verzameld in de week van 12 tot en met 18 september 2016. Top 3: RTV Utrecht (36,1%), AD/UN 

(22,8%), DUIC (8,0%).  

• Voorts is de omroep verantwoordelijk voor 27,6% van de politieke verslaggeving. Top 3: RTV 

Utrecht (27,6%), AD/UN (26,2%), DUIC (11,7%). 

 

Conclusie 

De commissie is van mening dat het bereik van de lokale publieke omroep in Utrecht voor televisie en radio 

voldoende inzichtelijk is gemaakt.  

 

2.4 Functioneren van het PBO van de lokale publieke omroep in Utrecht.  

 

Zoals in paragraaf 1.2. naar voren komt, worden de leden van het PBO benoemd door de bestuurder. 

Gemeente en provincie worden hierover geïnformeerd. De raad van toezicht heeft hierin geen 

goedkeurende bevoegdheid. Daarmee heeft de directeur-bestuurder, die tevens hoofdredactionele taken 

uitvoert, in de optiek van de commissie een sterke invloed op de samenstelling van het PBO.  

 

In de statuten van beide stichtingen is sprake van twee PBO’s met elk negen leden. In de 

samenwerkingsovereenkomst van OUS en SSPOMN wordt echter gestreefd naar een personele unie. De 

huidige samenstelling van het PBO, met vijf lokale leden en vier regionale leden plus een gezamenlijke 

voorzitter, die ook gezamenlijk vergaderen, lijkt deze tegenstrijdigheid te weerspiegelen.  

 

RTV Utrecht zegt bezig te zijn met de gedachtenvorming over het functioneren van het PBO maar heeft dit 

in afwachting van de visitatie uitgesteld.  

 

Huidige samenstelling PBO 

De leden van het PBO vertegenwoordigen de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente 

voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. 

 

De samenstelling van het lokale PBO is als volgt: 

• Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Marieke Lauwrier 

• Vereniging Sport Utrecht, Marina van Huissteden-Kaspers 
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• Cosbo Stad Utrecht, Nelleke Wuurman 

• Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken, Arie Noordermeer 

• Studenten en jongeren/Ondernemers, Yoram Roemersma 

 

De samenstelling van het provinciale PBO is als volgt: 

• Stichting Het Utrechts Landschap, Hendrike Geessink 

• VNG, afdeling Utrecht, Melis van de Groep 

• Entre Femmes (vrouwennetwerk), Pauline Teunissen 

• Op persoonlijke titel, Robert Ramdas  

 

Voorts hebben beide PBO’s een gezamenlijke voorzitter, Paul Jekkers. 

 

Onvoldoende kennis en rolbewustzijn 

Het PBO van de lokale publieke omroep is zich in de optiek van de commissie onvoldoende rolbewust en 

erkent over onvoldoende kennis te beschikken.  

 

In het gesprek dat de commissie met een vertegenwoordiging van het PBO voerde, kwam naar voren dat 

men niet goed op de hoogte is van de bepaling in de statuten van de twee stichtingen dat er een lokaal en 

een regionaal PBO dient te zijn. Men weet namens welke stroming men lid is, maar niet of het daarbij om 

een lokale of regionale invalshoek gaat. Ook kunnen de PBO-leden kunnen niet precies aangeven of de 

andere leden lokaal dan wel regionaal zijn. In de gezamenlijke vergaderingen wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen een lokaal of regionaal PBO. 

De commissie sprak een afvaardiging van het PBO waarbij de volgende aandachtspunten naar voren 

kwamen. 

 

Met betrekking tot de taakstelling noemt men: 

• het onderhouden van contacten met de achterban;  

• een toetsende functie, vanuit de vraag of er sprake is van een evenwichtig programma; en 

• het vaststellen vooraf, ofwel meepraten over het concept en de uitleg over inhoudelijke keuzes.  

 

Met betrekking tot het functioneren geeft men aan:  

• de sfeer is positief;  

• het PBO wordt gebruikt als klankbord;  

• er wordt gesproken over de programmaschema’s;  

• kritiek van het PBO wordt gemakkelijk weggeschoven: “we hebben niet of nauwelijks invloed en als er 

invloed is, dan is dat achteraf. We willen meer invloed aan de voorkant, meer huiswerk en meer 

onafhankelijkheid.”; en  

• de eigen contacten met de achterban zijn niet structureel: “Je pikt signalen op en neemt ze mee.” 
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Wat betreft het bepalen van het media-aanbodbeleid:  

• men ervaart niet de ruimte om invloed uit te kunnen oefenen op het media-aanbodbeleid;  

• men heeft het gevoel hierover slechts geïnformeerd te worden;  

• men heeft de indruk niet anders te kunnen dan de plannen van de directie/hoofdredactie te 

accepteren; en 

• men vraagt zich af: “Wat gebeurt er als we het programmabeleid afkeuren?”.  

 

Directeur Paul van der Lugt bracht in het gesprek met de commissie de volgende aandachtspunten naar 

voren: 

• het PBO is uiterst nuttig in de zin dat het binding geeft met de bevolking;  

• goede initiatieven van de leden, zoals een enquête onder hun relaties, worden toegejuicht;  

• het streven is om de leden zoveel mogelijk te betrekken maar in de praktijk is dit lastig;  

• het is moeilijk om goede mensen te vinden;  

• in de besprekingen gaat het vaak over details; en 

• het vrijwillige karakter en de gewenste professionaliteit botsen met elkaar. 

 

Van der Lugt omschreef de relatie met het PBO als ‘een spagaat tussen professionaliteit en de vrijwillige basis 

waarop de leden het werk doen’. De omroep worstelt met de vraag hoe je het PBO gemotiveerd houdt en vijf 

jaar geleden is om die reden het vacatiegeld ingevoerd. Van der Lugt benadrukt: “PBO-leden gaan niet 

over programma’s maar over het programmabeleid. Het gaat er dus om welke programma’s, welke 

doelgroepen en welk programmaschema het best aan het doel voldoen.”  

 

Conclusie 

De commissie concludeert dat het programmabeleid van de lokale omroep in Utrecht vooral tot stand komt 

op basis van publieksonderzoeken en nauwelijks op basis van de inbreng van PBO-leden. Het kennisniveau 

en rolbewustzijn is in haar optiek onvoldoende gezien de taakbelasting en zij ziet verbetermogelijkheden 

voor het functioneren van het PBO. Het opnieuw vormgeven van publieksverantwoording verdient vanuit een 

principe van eigen verantwoordelijkheid dan ook nadrukkelijk aandacht van de lokale publieke omroep.  

 

2.5 Functioneren van de toezichthouder op en aanwijzer van de lokale publieke omroep in Utrecht  

 

Indirect toezicht 

Het Commissariaat voor de Media toetst de lokale publieke omroep aan de hand van het jaarverslag met 

de jaarrekening. Voor dit verslag zijn zoals eerder genoemd door het Commissariaat financiële richtlijnen 

opgesteld in het Handboek financiële verantwoording publieke lokale media-instellingen. 

• Het PBO heeft volgens de bevindingen van de visitatiecommissie geen rol meer in de rechtstreekse 

controle van het Commissariaat op de lokale omroep. 

• Als het Commissariaat aanwijzingen heeft dat het PBO niet naar behoren functioneert of als de 

omroep een PBO verkeerd gebruikt dan wel buiten spel zet in zijn verplichting om het media-

aanbod te bepalen: 
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o krijgt de omroep de opdracht van het Commissariaat om binnen vier maanden het PBO 

goed in te richten of het PBO op een juiste wijze te betrekken; 

o kan het Commissariaat tussentijds een verklaring van representativiteit van het PBO aan de 

gemeente vragen;  

o treedt geen verbetering op dan kan het Commissariaat de aanwijzing tot publieke 

mediadienst intrekken;  

o het Commissariaat heeft geen aanvullende richtlijnen meer voor het PBO, anders dan de 

wettelijke opdracht aan het PBO; en 

o daarmee is de brochure uit 2009 Publieke lokale media-instellingen en de Mediawet niet 

meer van toepassing. Ook het bijbehorende modelreglement is ingetrokken. 

 

Conclusie 

De commissie concludeert dat de toezichthouder op de lokale publieke omroep in Utrecht op indirecte 

wijze functioneert.  

  



33 
 

3.  De verschillende doelgroepen van de lokale publiek omroep  

 

De lokale en regionale publieke omroep identificeert de verschillende doelgroepen op basis van leefstijlen. 

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft een indeling ontwikkeld om het mediagedrag van 

doelgroepen te bepalen en inzicht te bieden in de leefwereld van de groepen. Deze indeling onderscheidt 

acht leefstijlgroepen. Om de programma’s zo goed mogelijk af te stemmen op het publiek maakt RTV 

Utrecht gebruik van deze leefstijlgroepen. NPO heeft deze indeling in acht leefstijlgroepen ontwikkeld om 

het mediagedrag van doelgroepen te bepalen en inzicht te bieden in de leefwereld van de groepen.  

 

Leefstijlgroepen 

1. Kritische Verdiepingszoekers 

2. Onbezorgde Trendbewusten 

3. Praktische Familiemensen 

4. Zorgzame Duizendpoten 

5. Jonge Connectors 

6. Traditionele Streekbewoners 

7. Betrokken Gelovigen 

8. Drukke Forenzen. 

 

RTV Utrecht richt zich in de meeste gevallen op vijf van de acht groepen  

a) Praktische Familiemensen 

b) Traditionele Streekbewoners 

c) Betrokken Gelovigen 

d) Kritische Verdiepingszoekers 

e) Zorgzame Duizendpoten 

 

• De lokale en regionale publieke omroep richt zich in de breedte op praktische familiemensen. 

• De lokale en regionale publieke omroep richt zich in de breedte op traditionele streekbewoners. 

• De lokale en regionale publieke omroep richt zich in de breedte op betrokken gelovigen. 

• De lokale en regionale publieke omroep richt zich in de breedte op kritische verdiepingszoekers. 

• De lokale en regionale publieke omroep richt zich in de breedte op zorgzame duizendpoten. 

• De lokale en regionale publieke omroep richt zich in samenwerking met onderwijsinstellingen en via 

FunX op onbezorgde trendbewusten en jonge connectors. 

• De lokale en regionale publieke omroep richt zich met narrowcasting in de bussen van en naar de 

Uithof specifiek op drukke forenzen en studenten. 

 

Bereik narrowcasting  

RTV Utrecht heeft de eerder genoemde narrowcasting ingevoerd in buslijn 12 (Utrecht Centraal - Uithof). 

Op vier tv-schermen in de zeventien dubbelgelede bussen zendt RTV Utrecht in een cyclus van ongeveer 

acht minuten nieuwsbulletins en andere informatie over de stad uit. Op deze manier streeft de omroep 

file:///C:/Users/Willem/Dropbox/Visitatiecommissie%20mediabeleid%20gemeente%20Utrecht/Achtergrondinformatie/4114_def_008_leefstijlgroepen_waaier_150dpi.pdf
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ernaar circa 150.000 reizigers per week uit de provincie Utrecht in de leeftijd van 18 tot 34 jaar te 

bereiken. Narrowcasting is volop in ontwikkeling en wordt, mede naar aanleiding van kleinschalig 

gebruikersonderzoek, verbeterd en afgestemd op de behoefte van de gebruikers. Uit dit kleinschalig intern 

publieksonderzoek blijkt dat de reiziger een gemiddelde leeftijd heeft van 22 jaar en 55 procent van hen 

woonachtig is in de provincie Utrecht. Gemiddeld 80 procent van de reizigers kijkt naar de schermen met de 

content van RTV Utrecht, bewust dan wel onbewust.  

 

Narrowcasting draagt bij aan doelgroepverbreding. Een percentage van 83% van de mensen die naar de 

berichten in de bus kijken, maakt geen gebruik van andere kanalen van RTV Utrecht/Ustad. 

 

Doelgroep en leefstijlen lokale omroep Utrecht  

     Kanalen en platforms Frequentie Duur Beschikbaar via.. Doelgroep Leefstijlgroep* 

      Ustad televisie dagelijks 

 

tv en website brede doelgroep a t/m e 

Bingo FM dagelijks 

 

radio en website 

vooral gericht op 

lager opgeleiden 

 

Open Kanaal dagelijks 

 

wisselend 

diverse 

doelgroepen 

 FunX dagelijks 

 

radio jongeren 

 Website RTV Utrecht dagelijks 

  

brede doelgroep 

 

      Programma’s televisie UStad 

 

     Ustad Nieuws dagelijks 10 minuten tv en website brede doelgroep 

 U in de Wijk 4x per week 20 minuten tv en website wijkbewoners 

 CampusTalk 2x per week 10 minuten tv en website jongeren 

 U Online wekelijks 10 minuten tv en website brede doelgroep 

 

Talk of the town elke Culturele zondag 1 uur tv en website 

cultureel 

geïnteresseerden 

 

Stadspodium Utrecht 3x per jaar 

samenvatting 

10 min website 

politiek 

geïnteresseerden 

 

Raadsvergaderingen Utrecht alle vergaderingen integraal open kanaal (tv) 

geïnteresseerden in  

lokale politiek 

Kladblok wekelijks 10 minuten tv en website jongeren 15-20 

 NOON wekelijks (mei t/m juni) 10 minuten tv en website jongeren 10-12 

 FC Utrecht TV wekelijks 15 minuten tv en website voetballiefhebbers 

 Koken met MO wekelijks 15 minuten tv en website brede doelgroep 

 Ustad Film wisselend aanbod wisselend 

 

geïnteresseerden alles over Utrecht 

Ustad DocU wisselend aanbod wisselend 

 

geïnteresseerden alles over Utrecht 

Osho TV wekelijks 30 minuten open Kanaal 

spiritueel 

/religieus geïnt. 

 

Best Life TV wekelijks 30 minuten open kanaal  

spiritueel 

/religieus geïnt. 

 Ustad TekstTV dagelijks tussendoor Ustad televisie brede doelgroep 
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Programma’s Bingo FM 

     

      

Utrecht Sociaal wekelijks 55 minuten 

Bingo FM  

en website sociaal zwakkeren 

 

Stadhuisplein wekelijks 55 minuten 

Bingo FM  

en website 

geïnteresseerden  

in lokale politiek 

 

 

Conclusie 

De lokale en regionale publieke omroep identificeert de verschillende doelgroepen op basis van acht 

leefstijlgroepen, die de NPO ontwikkelde om het mediagedrag van doelgroepen te bepalen en inzicht te 

bieden in de leefwereld van de betreffende groepen. RTV Utrecht richt zich in de meeste gevallen op vijf 

van de acht groepen: Praktische Familiemensen; Traditionele Streekbewoners; Betrokken Gelovigen; 

Kritische Verdiepingszoekers; Zorgzame Duizendpoten. 
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Bijlage 1. 

In onderstaand kader voor de lokale omroep relevante trends in mediatechnologie geclusterd: naar kansen voor 

het bereiken van verschillende doelgroepen, kansen voor het verrijken van het media-aanbod en kansen voor het 

realiseren van een aansluiting tussen het aanbod en de doelgroepen.  

Selectie van voor de lokale omroep relevante trends in mediatechnologie. 

 

Kans: bereiken van verschillende doelgroepen 

Abonneediensten: introduceren van nieuwe abonneediensten voor nieuwsberichten op thema en/of wijk. 

Communities: faciliteren van online communities van bewoners op thema en/of wijk. 

Crowdfunding: financieren van aanvullende onderzoeksjournalistiek door een collectief van geïnteresseerde betrokkenen uit de 

stad. 

Vertaalalgoritmen: bereiken van internationale inwoners en bezoekers door het met de inzet van vertaalalgoritmen 

geautomatiseerd aanbieden van internationale content. 

Blogs en vlogs: blogs en vlogs worden steeds populairder en bieden kansen voor het bereiken van nieuwe generaties in de stad. 

 

Kans: verrijken van media-aanbod 

Self-publishing: introduceren van een platform voor gecureerde distributie van (good enough) content van bewoners uit de stad 

zelf. 

Location based content: aanbieden van locatiespecifieke berichtgeving per wijk/straat in combinaties van tekst, beeld, audio en 

video. 

Enhanced content: aanbieden van lokale berichten met interactieve functionaliteiten of aanvullende duiding, zoals embedded 

video, audiocommentaar en touch interface. 

Real-time content: inhaken op de lokale actualiteit of via social media live verslag doen van evenementen, zorgt voor relevante 

content op het juiste moment. 

Participative media: bij participative media speelt het lokale publiek een belangrijke rol bij het verzamelen, analyseren, 

produceren, delen en verspreiden van content. 

 

Kans: aansluiting tussen doelgroepen en media-aanbod 

Recommendation: gepersonaliseerde data-driven push aanbevelingen op basis van zelflerende algoritmes in combinatie met 

redactionele keuzes. 

Analytics: verzamelen van gedetailleerde statistieken over lokale online nieuwsconsumptie en aanbieden van verdieping, 

interactie of crossnavigatie op basis van analyse van deze statistieken. 

Digitale radio: naast het traditionele radioluisteren zijn er legio mogelijkheden voor bewoners in de stad om live dan wel 

on demand radio te luisteren, met name via mobiele devices. 

Mobile first: mobiele devices worden ook voor de lokale media steeds belangrijker, circa 60% van het online verkeer geschiedt 

via mobiele devices en mobiele applicaties. 

Berichtenapps: berichtenapps zoals WhatsApp ontwikkelen zich in razend tempo tot de grootste publiektrekkers op mobiel en 

bieden nieuwe kansen voor het aansluiten van doelgroepen uit de stad. 
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Bijlage 2. 

Tijdlijn 1988 - 2017 met mijlpalen in de historie van de lokale en regionale publieke omroep*  

Jaartal  Gebeurtenis Wat is actief Rechtspersoon 

1988 Mediawet maakt provinciale radio mogelijk. 

Lokale omroepen kunnen sinds 1988 een 

ethervergunning aanvragen. 

DE ROSU (Radio Utrecht) is opgericht in 1979, 

Domroep (Stadsomroep Utrecht) in 1984. 

Regionaal: Radio Utrecht, geen 

regionale TV. 

Lokaal: Domroep, (nog geen 

lokale tv). 

 

Regionaal: Stichting ROSU 

Lokaal: Stichting 

Domroep/Stadsomroep 

Utrecht. 

1989 Eerste tv-uitzending Domroep voor de gemeente 

Utrecht. 

Regionaal: Radio Utrecht, geen 

regionale tv. 

Lokaal: Domroep op radio én tv 

 

Regionaal; Stichting ROSU 

Lokaal: Stichting 

Domroep/Stadsomroep 

Utrecht. 

1991 Domroep verandert van naam en wordt 

Stadsomroep Utrecht.  

Regionaal: Radio Utrecht, geen 

regionale tv. 

Lokaal: Domroep op radio én 

tv. 

Regionaal; Stichting ROSU 

Lokaal: Stichting 

Domroep/Stadsomroep 

Utrecht. 

1994 Start regionale tv in Nederland. 

 

Regionaal: Radio Utrecht, (nog) 

geen regionale tv. 

Lokaal: Stadsomroep Utrecht op 

radio en tv. 

 

Regionaal: Stichting ROSU. 

Lokaal: Stichting 

Domroep/Stadsomroep 

Utrecht. 

1995 De regionale zender Radio Utrecht verandert 

van naam en wordt Radio M. 

Regionaal: Radio M, geen 

regionale tv. 

Lokaal: Stadsomroep Utrecht op 

radio én tv. 

Regionaal; Stichting ROSU 

Lokaal: Stichting 

Domroep/Stadsomroep 

Utrecht. 

1999 Stadsomroep Utrecht wordt Omroep Utrecht 

RTV. De migrantenomroep voor de stad Utrecht, 

SEGLO, fuseert met Omroep Utrecht RTV. 

Fusie met lokale omroep Amersfoort ketst af, 

gesprekken met de regionale omroep lopen 

door. Het Commissariaat voor de Media maakt 

reeds in 1997, in de aanloop naar de 

fusieonderhandelingen melding van de 

onmogelijkheid van een fusie tussen lokaal en 

regionaal.  

Regionaal: Radio M, geen 

regionale tv. 

Lokaal: TV Utrecht en Omroep 

Utrecht FM. 

Regionaal: ROSU. 

Lokaal: Stichting Omroep 

Utrecht RTV (OUR). 

2000 Oprichting SSPOMN waarin ROSU en OUR op 

moeten gaan. 

September 2000: Start regionale tv in Utrecht 

onder de naam Kanaal 9, als proef. 

Voorwaarde voor GS is een fusie met de lokale 

aanbieder.  

 

Regionaal: Radio M, Kanaal 9.  

Lokaal: TV Utrecht en Omroep 

Utrecht FM. 

Regionaal en lokaal: de nog 

lege stichting SSPOMN. 

Regionaal: ROSU. 

Lokaal: Stichting Omroep 

Utrecht RTV (OUR). 

2001 GS stelt financiering voor Kanaal 9 tot en met 

2004 veilig, want ‘fusie ligt goed op koers’.  

Regionaal: Radio M, Kanaal 9  

Lokaal: TV Utrecht en Omroep 

Utrecht FM. 

Regionaal en lokaal: de nog 

lege stichting SSPOMN. 

Regionaal: ROSU. 
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Lokaal: Stichting Omroep 

Utrecht RTV (OUR). 

2002 Start RTV Utrecht op 4 november 2002. Alle 

operationele taken van de ROSU en de OUR 

zijn overgegaan naar SSPOMN. Voorafgaand 

aan de start is op 18 september 2002 de 

Omroep Utrecht Stichting (OUS) opgericht. 

Noodzakelijk om als lokale media-aanbieder 

aangewezen te kunnen worden door het 

Commissariaat voor de Media. 

Daardoor is er geen feitelijke fusie maar 

samenwerking tussen regionaal en lokaal. 

De regionale kanalen: 

Kanaal 9 wordt Regio TV Utrecht; 

Radio M wordt Radio M Utrecht. 

Regionaal: Regio TV Utrecht, 

Radio M Utrecht 

Lokaal: Stads TV Utrecht, 

Stadsradio Utrecht. 

SSPOMN en OUS 

 

2005 Stadsradio Utrecht wordt op 4 april 2005 

Bingo FM. 

 SSPOMN en OUS 

2008 Naamswijziging:  

Regio TV Utrecht wordt RTV Utrecht. 

Stads TV Utrecht wordt Ustad. 

 SSPOMN en OUS 

 

* Na 2008 zijn er geen grote veranderingen doorgevoerd. 


