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Iedere dag lokaal nieuws, met gasten, informatie 
over wat er te doen is en reacties van luisteraars. 
Wekelijks zijn er goede gesprekken met politiek 
en bestuur, deskundigen, ondernemers, betrok-
ken burgers, instellingen en organisaties, over 
onderwerpen die de mensen raken.
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Voor u ligt het visiestuk van de lokale omroepen van de gemeentes Bunnik, De Bilt en Zeist. 

Wij zetten hierin uiteen hoe wij willen komen tot een krachtige vitale publieke omroeporganisatie van, 

voor en mét de inwoners van alle vijftien kernen.

Gerrit Bakker – voorzitter Regio TV de Bilt / Roulette FM 

Bodes de Vries – voorzitter Slotstad RTV
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De lokale omroep vraagt 
naar uw mening.
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De lokale omroep verbindt. Hij informeert, geeft de burgers een stem waardoor ze zich gehoord 

weten, betrekt hen, enthousiasmeert en stimuleert hen een bijdrage aan de gemeenschap te le-

veren. Een goed zichtbare lokale omroep met continuïteit van informatieve en opiniërende kwali-

teitsprogramma’s, met actuele websites en levendige aanwezigheid op sociale media, levert een 

essentiële bijdrage aan (vitalisering van) de lokale democratie.

De omroep heeft het verzorgen van een Lokaal Toereikend Media Aanbod als wettelijke opdracht 

(bijlage 1). Hij informeert de burgers over ontwikkelingen op lokaal niveau, van politiek tot amuse-

ment, van sport tot cultuur, van onderwijs tot economie, van ruimtelijke ordening tot zorg en welzijn. 

Bij calamiteiten en belangrijke gebeurtenissen is het dé plek waar als eerste de noodzakelijke infor-

matie is te vinden, via de kabel en de ether. 

Essentieel is de waakhondfunctie voor de lokale democratie. De omroep volgt samen met betrokken 

inwoners de politieke en maatschappelijke agenda’s en controleert zo politiek, gemeentebestuur, 

organisaties, instellingen en bedrijven. Hij attendeert burgers, politiek, bestuur en instellingen op 

zaken die voor hen van belang zijn en heeft daarmee een agenderende functie.

Dit is een zware opgave voor een organisatie die over beperkte middelen kan beschikken, zeker 

in vergelijking met de regionale en landelijke publieke en commerciële omroepen. Toch kan aan 

de opdracht worden voldaan doordat de lokale omroep zich begeeft in de haarvaten van de ge-

meenschap. Veel burgers en hun organisaties leveren vrijwillig een grote of kleine bijdrage. Het is 

aan de omroep om dit op een efficiënte, open, evenwichtige en respectvolle manier te organiseren, 

op een wijze dat eenieder zich herkent in het aanbod. De omroep is daarmee hét lokale platform 

voor discussie. De algemeen erkende journalistieke kernwaarden worden daarbij in acht genomen 

(bijlage 2). Zo worden burgers met elkaar en hun omgeving verbonden. 

Zover is het nog niet. In de volgende paragrafen wordt uiteengezet hoe de lokale omroepen dit 

samen wél denken te bereiken. 

Missie



Uitzendingen op locatie. De lokale omroep volgt de 
politiek en is er live bij als het er om spant.
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Uit landelijke onderzoeken blijkt dat er veel behoefte bestaat aan informatie over hetgeen er in de 

directe omgeving gebeurt en dat regionale kranten, regionale omroepen, huis-aan-huisbladen en 

digitale private burgerinitiatieven daar onvoldoende in voorzien1. Zij voldoen niet als journalistiek 

medium en discussieplatform in het kader van hoor en wederhoor voor onderwerpen die de gemoe-

deren bezig houden en ook niet als bewakers van de lokale democratie2. Daarvoor zijn van politiek 

en commercie onafhankelijke platforms nodig, bij voorkeur met bewegend beeld en in onderlinge 

samenhang, op televisie, radio, computer, tablet of smart Phone.  

De publieke lokale omroep is bij uitstek de partij om dit te organiseren. Om jong en oud te kunnen 

bereiken, in alle lagen van de bevolking, moet hij zich op zeer diverse wijze manifesteren op alle 

platforms en bovenal zichtbaar aanwezig zijn in de gemeentekernen. Maar lokale omroepen heb-

ben het moeilijk. Over het aantal kijkers en luisteraars is weinig bekend omdat onderzoek duur is. 

Een deel van de inwoners kan niet per kabel of glasvezel worden bereikt, tenzij de omroep daar fors 

voor betaalt.

Het brengen van relevant actueel nieuws, zeker met bewegende beelden, vraagt bijzonder veel 

inspanningen. Voor de nieuwsfunctie is een alert en snel reagerend team van medewerkers nood-

zakelijk. De lokale omroep is een vrijwilligersorganisatie en moet presteren binnen een strak wettelijk 

kader, in een wereld die steeds multimedialer en minder voorspelbaar wordt. Om het publiek te 

bereiken en vast te houden moeten continu nieuwe en goede programma’s en relevante informatie 

worden aangeboden. In Bunnik, De Bilt en Zeist zijn daarvoor ongeveer 70 mensen op vrijwillige 

basis actief, waarvan velen meer dan tien uur per week. De totale inzet bedraagt, conservatief 

geschat, op jaarbasis minimaal 15.000 werkuren.

Intussen moeten de lokale omroepen het stellen met beperkte financiële middelen. De begroting 

van Slotstad RTV bedraagt € 44.000 per jaar, die van lokale omroep De Bilt € 31.000 (ter vergelij-

king: één uur landelijke televisie kost gemiddeld ca. € 50.000 en regionaal € 20.000). Van dit budget 

wordt 90%  gedekt uit de wettelijk verplichte gemeentelijke bekostiging. Deze publieke bijdrage is 

nauwelijks genoeg ter dekking van vaste kosten als huisvesting, auteursrechten en minimaal beno-

digde apparatuur. De medewerkers ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werkzaamheden 

en dragen zelf de eigen directe programmakosten. Binnen de huidige kaders lukt het nauwelijks 

aanvullende financiering te regelen via reclame en sponsoring. 

Dankzij de grote inzet van vrijwilligers op alle niveaus van de omroep wordt toch een omvattend en 

gevarieerd media-aanbod gerealiseerd3. De omroepen hebben naamsbekendheid, op Facebook 

en in de programma’s wordt gereageerd en de medewerkers krijgen enthousiaste feedback. Het 

is de kosteloze inzet van betrokken burgers die aan de basis moet staan van de noodzakelijke 

ontwikkeling in de richting van een lokale omroep die midden in de samenleving staat, die verbindt 

en voldoet aan de eisen voor een Lokaal Toereikend Media Aanbod.

1   OLON onderzoek lokale media, DVJ Insights, Utrecht 2014.  
2   Nieuwsvoorziening in de regio – Leegte in het landschap en Gelukkig zijn hier geen journalisten, Stimuleringsfonds voor de 

Journalistiek,Den Haag 2014/2015. Tegelijkertijd zijn er zorgen over het functioneren van de lokale democratie en met name 

de communicatie tussen bestuur en burger zodra de verkiezingen zijn geweest. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten 

schrijft in De gemeente 2020 – Verenigingsstrategie en collectieve agenda, Den Haag 2015: Dé opgave van gemeenten voor 

de komende periode is het versterken en vitaliseren van de lokale democratie. 
3   Zie voor programmering, frequenties, kanalen en accounts: www.roulettefm.nl, www.regiotvdebilt.nl en www.slotstad.nl. 

De Lokale Omroep Anno 2016 



Mensen worden opgeleid om programma’s te maken voor de 
omroep, of voor eigen organisatie, club of vereniging.
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Om aan de wettelijk opdracht te voldoen en daadwerkelijk een Lokaal Toereikend Media Aanbod 

te verzorgen is een flinke kwaliteitsslag nodig. Het aanbod moet breder en journalistieker, zowel op 

website, radio, televisie als sociale media. De omroep moet klaar zijn om in het versplinterde en snel 

veranderende medialandschap tijdig in te spelen op nieuwe media-ontwikkelingen. De moderne 

nieuwsconsument moet worden bijgebeend. 

Daarvoor is schaalvergroting noodzakelijk4. Binnen het huidige kader is het niet mogelijk te doen 

wat nodig is voor de continuïteit van de omroep: het werven en begeleiden van vrijwilligers, het 

scholen op het gebied van de journalistiek, het creëren van een levendig lokaal netwerk waarbij 

organisaties en instellingen worden uitgenodigd zelf programma’s te maken, en de aansturing die 

nodig is voor een ijzersterke voor het publiek duidelijke en betrouwbare programmering. Dit zijn 

taken die nu teveel “erbij komen”, bij het volgen van het nieuws en het maken van programma’s, 

terwijl ze tot het DNA van de organisatie zouden moeten horen. 

De kijk op de organisatie moet anders. De lokale omroep moet zich omvormen van een 100% vrij-

willigersorganisatie naar een “hybride” vrijwilligersorganisatie. Dat wil zeggen: een organisatie met 

professionele aanvulling op het gebied van leiding, coördinatie en ondersteuning. Dat is in andere 

sectoren die op vrijwilligers draaien heel gewoon, of het nu gaat om welzijn of sport en cultuur of 

natuur. Veel lokale omroepen elders in het land hebben professioneel gehonoreerde medewerkers, 

vaak in part-time dienstverband. Er zijn daar circa 500 betaalde krachten werkzaam, ten opzichte 

van naar schatting 20.000 vrijwilligers5. 

Door intensief samen te werken wordt het voor de omroepen van Bunnik/Zeist en De Bilt mogelijk om 

betaalde professionele coördinatie en ondersteuning te regelen. Een betaalde hoofdredacteur-co-

ordinator voor de beide omroepen is een “must”’. Het verweven van de algemene organisatie en 

het bundelen van voorzieningen, technische faciliteiten en nieuwsredacties van de omroepen levert 

financiële armslag. Er kan met professionelere apparatuur worden gewerkt die meer mogelijkhe-

den biedt en efficiënter kan worden benut, programma’s kunnen worden uitgewisseld of samen 

gemaakt, de scholing van medewerkers kan worden gecombineerd en er kan voor elkaar worden 

ingesprongen als er mensen uitvallen. De omroep als organisatie krijgt meer uitstraling, waardoor 

het makkelijker wordt mensen actief te betrekken en betrokken te houden. 

De kracht van de lokale omroep is en blijft de vrijwillige inzet van vele burgers. Zij leveren de voor 

de gemeentes en kernen relevante informatie, dragen bij aan het debat en maken programma’s die 

zich door lokale oorspronkelijkheid onderscheiden van het andere media-aanbod. 

Als eerste stap in de samenwerking van de omroepen zal de het bestuur worden ondergebracht in 

een overkoepelende bestuursstichting. Mogelijk zal op gegeven moment blijken dat een volledige 

fusie de beste oplossing is, met één bestuur en één voor het gehele verzorgingsgebied Programma 

Beleid Bepalend Orgaan. In alle gevallen moet er voor worden gewaakt dat de focus op de directe 

omgeving, de eigen gemeente en de eigen kern, niet verloren gaat. De burger moet zich betrokken 

Samen sterker

4   Volgens de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen is vanaf een verzorgingsgebied van circa 100.000 inwoners een 

levensvatbare lokale omroep mogelijk (NLPO Lijst voorstel streekomroepen, Hilversum 2016). De kernen van Bunnik,De Bilt en 

Zeist hebben samen in totaal ruim 120.000 inwoners: Austerlitz 1.530, Bilthoven 23.000, Bosch en Duin 2.540, Bunnik 6.640, 

De Bilt 15.000, Den Dolder 2.415, Groenekan 1.670, Hollandsche Rading 1.410, Huis ter Heide 1.430, Maartendijk 5.250, Odijk 

5.300, Vechten 170, Werkhoven 2.350, Westbroek 1.250, Zeist 51.000.
5   Strategisch plan NLPO, Hilversum 2016.



De omroep zendt series goed betaalbare korte reclames uit, veelvuldig vernieuwd, 
gevarieerd, persoonlijk, aansprekende korte boodschappen, leuk om naar te kijken, 
die laten zien wat er allemaal te koop is in de gemeentes en de kernen, dingen waar 
menigeen niet van weet, maar die bovenal samen laten zien dat het leuk en goed is 
om in de eigen buurt inkopen te doen, te shoppen en te vertieren.

weten en het aanbod dient lokaal aantrekkelijk te zijn en van voldoende belang, zodat de aandacht 

wordt vastgehouden. Dat is lastig bij een onderwerp dat speelt in een gemeente(kern) kilometers 

verderop, maar er kunnen per gemeente deels andere programma(-items)’s worden uitgezonden en 

de websites en Facebookpagina’s kunnen op kernen worden toegespitst. 

Zolang de huidige Mediawet van kracht is en 

televisiekijken en radioluisteren nog vooral 

gebeurt via de lineaire kanalen van distribu-

teurs die verplicht zijn de programma’s van 

de lokale zendgemachtigden door te geven, 

is het in elk geval belangrijk dat de omroepen 

hun eigen zendmachtiging behouden. Daar-

mee wordt per gemeente een herkenbaar en 

bindend aanbod op maat geborgd.
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Bij een gezamenlijke visie hoort een gezamenlijke begroting (deze is los bijgevoegd). 

Om de voornemens te verwezenlijken dienen in 2017 eenmalige kosten te worden gemaakt die 

samenhangen met huisvesting. Naast een hoofdvestiging in Zeist of De Bilt met een goed uitgerus-

te radio/tv studio, redactie-, vergader-, kantoor- en opslagruimte dient er in de andere gemeente 

minimaal een ruimte te zijn voor de uitzendstraat en een kleinere goed  uitgeruste  radiostudio 

voor gesprekken en opnames met lokale gasten. Met flexibel inzetbare locatie-apparatuur voor 

live radio- en televisie-uitzendingen is het daarnaast mogelijk overal in de kernen uitzendingen te 

verzorgen. De eenmalige extra kosten zijn afhankelijk van de uiteindelijke locaties, maar kunnen 

worden geraamd op € 40.000,- tot € 60.000,-. 

Voor een sterke onafhankelijke publieke lokale omroep is een evenwichtige mix van publieke en 

private financiering noodzakelijk. De omroep moet voor zijn budget niet eenzijdig afhankelijk zijn 

van politiek en/of commercie. Van de gemeentelijke overheden mag een bijdrage worden verwacht 

van één euro per inwoner per jaar, ongeveer het bedrag dat gemiddeld genomen elders wordt 

uitgetrokken. Dit bedrag kan zijn opgebouwd uit de wettelijke verplichte bekostiging van het Lokaal 

Toereikend Media Aanbod en een vergoeding voor het doorgeven van gemeentelijk informatie, 

live-registraties van te benoemen evenementen en beschikbaarstelling van de kanalen voor de 

raadvergaderingen en bij calamiteiten. Vanuit democratisch oogpunt zou het goed zijn als de ge-

meentes een vast percentage van hun totale communicatie-uitgaven beschikbaar stellen om hun 

burgers via de in de Mediawet geregelde ‘publieke lokale mediadienst’ een stem te geven.   

Bij een goed functionerende herkenbare en bekende omroep op de schaalgrootte van de drie 

gemeentes is het mogelijk vrijwel eenzelfde bedrag aan reclame- en sponsorinkomsten te verwer-

ven. Dat lukt ook in andere gemeentes en in de eigen regio wordt aantoonbaar flink geadverteerd. 

Daarnaast kunnen er inkomsten worden gegenereerd door de verkoop van programmamateriaal en 

de verhuur van faciliteiten.

Bijgevoegd financieel perspectief gaat uit van een groeimodel. Van de gemeentebesturen kan niet 

worden verwacht dat zij al in de begroting 2017 voldoende structurele ruimte weten te vinden. De 

inkomsten uit reclame zullen bovendien samen met de programmering moeten groeien. Dat maakt 

het plan niet minder realistisch, mits dekking wordt gevonden voor de eenmalige kosten. De aan-

stelling van een betaalde coördinator/hoofdredacteur kan stapsgewijs, waarbij in eerste instantie 

gebruik kan worden gemaakt van werkgelegenheidsregelingen en tijdelijk extra inspanningen van 

leden van het bestuur. 

Financieel perspectief



De programma’s van de lokale omroep zijn oorspron-
kelijk, zonder opsmuk, leuk om naar te kijken en te luis-
teren, maar het gaat om de inhoud. Bij evenementen 
doet de omroep live verslag. 
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In 2015 vernieuwden de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland en de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten hun convenant waarbij ze de volgende afspraken vastlegden over het 

Lokaal Toereikend Media-Aanbod dat streekomroepen moeten leveren: 

Lokale omroepen voorzien burgers van informatie over zaken die hun dagelijkse leefomgeving spe-

len. In de Mediawet (art. 2.70) is vastgelegd dat het aanbod van lokale omroepen voor ten minste 

vijftig procent van de uitzendduur moet bestaan uit aanbod van informatieve, culturele en educa-

tieve aard dat in het bijzonder betrekking heeft op de gemeente waarvoor het aanbod bestemd is. 

Om zijn publieke functie goed uit te kunnen voeren moet dit aanbod op alle platforms beschikbaar 

zijn en van goede kwaliteit. In het licht van de veranderingen in mediagebruik van consumenten en 

de toegenomen concurrentie moeten lokale omroepen hun toegevoegde waarde kunnen blijven 

bewijzen. 

Een Lokaal Toereikend Media-Aanbod biedt in ieder geval: 

-   aanbod dat gericht is op de omgeving waarin mensen wonen, werken, sporten, naar school gaan, 

uitgaan, winkelen en gebruik maken van publieke voorzieningen; 

-   voor een streek met een eigen geografische, economische en sociaal-culturele identiteit of enige 

mate van samenhang. Dit gebied kan de gemeentegrenzen overschrijden; 

-   aanbod dat voor iedereen in de streek bereikbaar en vindbaar is;

-   aanbod dat beschikbaar is op alle relevante platforms;

-   aanbod (audio, video, tekst en foto’s) dat wordt gepubliceerd op ten minste de (lineaire, digitale) 

radiozenders en (lineaire, digitale) televisiekanalen bij alle must-carry pakketaanbieders, en via 

eigen internetkanalen, waaronder sociale media; 

-   op alle kanalen minimaal vijf dagen per week nieuws en redactionele bereikbaarheid van 24 uur 

per dag en zeven dagen per week bij calamiteiten. 

Naast de inhoudelijke criteria voor het aanbod zijn er ook criteria afgesproken voor de bedrijfs- 

voering en de organisatie, te weten: 

-   het aanbod komt tot stand door een professionele bedrijfsvoering;

-   er is sprake van een optimale kruisbestuiving tussen betaalde en onbetaalde krachten. 

Bijlage 1 - Lokaal Toereikend Media-Aanbod



Op de website van de omroep is altijd het laatste nieuws het eerst te vinden, en ook wat er in de 
gemeentes en kernen is te doen. Verder informatie waar je niet naar op zoek bent, maar die wel 
van belang is om te weten: incidentele wijziging van afvalophaal, afzetting van belangrijke door-
gaande wegen, een topclub kan degraderen of kampioen worden, de tijden van koopzondagen 
veranderen.

Ook via sociale media als Facebook, Instagram en Twitter houdt de lokale omroep de burger op 
de hoogte.
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De Raad voor de Journalistiek heeft in 2015 zijn Leidraad voor journalisten vernieuwd op basis van 

de volgende uitgangspunten:

-   Media spelen een uiterst belangrijke rol in onze samenleving, op veel manieren en op een groot  

aantal platforms. Zij controleren gezag en organisaties, instituties en bedrijven. Ze spelen een 

essentiële rol in het democratische proces. Zij bieden volop ruimte voor goed, gedegen en onaf-

hankelijk journalistiek werk in al zijn uitingen en op alle plekken. 

-   Goede journalistiek kan alleen in volle vrijheid en onafhankelijkheid verricht worden. De vrijheid 

van de pers is essentieel. Deze belangrijke rol schept verplichtingen en verantwoordelijkheden. 

Journalistiek die volle vrijheid verlangt, is tegelijkertijd open over aanpak en keuzes. Zij stelt eigen 

gedragingen en uitingen ter discussie, op die manier vertrouwen opbouwend en verder verster-

kend. 

-   Goede journalistiek is waarheidsgetrouw en nauwgezet, onpartijdig en fair, controleerbaar en 

integer. De (schijn van) belangenverstrengeling wordt vermeden. Zij laat zich toetsen en gaat op 

open wijze om met opmerkingen, reacties en klachten. 

-   Journalisten zijn vrij in de selectie van wat ze publiceren. Ze wegen het belang dat met een 

publicatie is gediend af tegen de belangen die eventueel door de publicatie worden geschaad.

De lokale omroep houdt zich aan de Leidraad, hetgeen in de lokale situatie waarin wordt gewerkt 

met vooral vrijwilligers en door derden aangeleverde content, ondermeer betekent dat:

-   Medewerkers van de omroep zodra mogelijk aan derden bekend maken dat zij  bezig zijn met 

nieuwsgaring. Geïnterviewden worden geïnformeerd over aard en bedoelingen van het gesprek.

-   Bronnen worden vermeld, maar de identiteit van personen aan wie vertrouwelijkheid is toegezegd, 

of van wie men kon weten dat informatie vertrouwelijk is toegespeeld, wordt niet onthuld.

-   Wederhoor waar mogelijk wordt toegepast. Wie beschuldigd wordt, krijgt voldoende gelegenheid 

om te reageren op de aantijgingen. Het beginsel van wederhoor geldt niet voor kennelijk persoon-

lijke meningen en berichtgeving van feitelijke aard, zoals verslagen van openbare bijeenkomsten. 

Als er standpunten worden verspreid waarvan kan worden aangenomen dat er andere meningen 

zijn, spant de omroep zich wél in om ook die meningen evenwichtig aan bod te laten komen. 

-   Duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen feiten, beweringen en meningen. Beschuldigingen 

worden alleen geopenbaard nadat onderzocht is of hiervoor een deugdelijke grondslag bestaat.            

Er wordt niet gemanipuleerd met beelden, citaten worden niet uit hun context gehaald. 

-   Privacy van personen niet verder wordt aangetast dan in het kader van berichtgeving redelijker-

wijs nodig is. Etnische afkomst, religie en geaardheid wordt alleen vermeld indien dat nodig is 

voor goed begrip van de feiten en omstandigheden waarover wordt bericht. 

-   Wanneer blijkt dat een uiting onjuistheden bevat of verwijtbaar onvolledige informatie bevat, dit zo 

snel mogelijk op passende wijze wordt gerectificeerd.

Bijlage 2 - Journalistieke Kernwaarden



Op de achterkant logo’s van RTV De Bilt (niet Roulette) en Slotstad met mailadressen en url

en vermelding vormgeving en ontwerp, jaar (colofon). )

info@slotstad.nl

www.slotstad.nl

Vormgeving

Parel Promotie, Groenekan

www.parelpromotie.nl

info@regiotvdebilt.nl

www.regiotvdebilt.nl


