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Geachte heer Lugt,
Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland (SSPOMN/RTV Utrecht) heeft bij u het
verzoek gedaan om opnieuw in aanmerking te komen voor aanwijzing als regionale publieke media-instelling
voor de komende vijf jaar, ingaande per 28 oktober 2018. In uw brief van 8 mei 2018 (kenmerk 704577/705956)
verzoekt u de provincie Utrecht om een advies over de vraag of SSPOMN/RTV Utrecht voldoet aan de eisen die
de Mediawet 2008 stelt.
Provinciale Staten hebben op 24 september 2018 vastgesteld dat SSPOMN/RTV Utrecht voldoet aan de eisen
uit artikel 2.61, tweede lid van de Mediawet 2008. Daarbij is besloten u te adviseren om aan SSPOMN/RTV
Utrecht zendtijd toe te wijzen voor de periode van 28 oktober 2018 – 27 oktober 2023.
Toelichting op het advies:
SSPOMN/RTV Utrecht is rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid
Op basis van de statuten van 6 april 2012 kan worden geconstateerd dat RTV Utrecht een rechtspersoon is met
een volledige rechtsbevoegdheid: een stichting. Hiermee wordt voldaan aan artikel 2.61, tweede lid, onder a,
van de Mediawet 2008.
-

SSPOMN/RTV Utrecht stelt zich ten doel op regionaal niveau de publieke mediaopdracht uit te voeren door
media-aanbod te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van maatschappelijke behoeften in de
provincie Utrecht
De doelstelling van SSPOMN/RTV Utrecht is beschreven in artikel 2 van haar statuten en sluit aan bij het
gestelde in artikel 2.61, tweede lid, onder b, van de Mediawet 2008.
Hierbij gaat het in ieder geval om het volgende deel van de doelstelling van SSPOMN/RTV Utrecht:
2.1 De stichting heeft ten doel:
a. het (doen) produceren, samenstellen, verzorgen en (doen) uitzenden van provinciale/regionale radio en
televisie uitzendingen en internet activiteiten, die in hoofdzaak zijn gericht op de provincie Utrecht en die in
zodanige mate zijn gericht op de bevrediging van de in het geografisch werkgebied levende maatschappelijke,
culturele, etnische, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de stichting geacht kan worden van algemeen
nut te zijn.
-

SSPOMN/RTV Utrecht heeft een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en dat
representatief is samengesteld
De samenstelling en werkwijze van het programmabeleidbepalend orgaan (pbo) staan beschreven in artikel 12
van de statuten van RTV Utrecht. Hiermee is statutair vastgelegd dat de omroep een pbo heeft.
Daarbij is geconstateerd dat het orgaan representatief is voor de belangrijkste in de provincie Utrecht
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. De leden vormen een
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goede afspiegeling van de belangrijke stromingen in de samenleving. Bovendien is er een goede
vertegenwoordiging van vrouwen, jongeren en leden met een cultureel diverse achtergrond.
Wel is geconstateerd dat de vertegenwoordiging in het pbo vooral uit de stad Utrecht en de cirkel eromheen
komt. De vertegenwoordiging vanuit de regio zou sterker kunnen. Het advies is om bij het werven van
toekomstige leden hier rekening mee te houden. Indien gewenst kan het netwerk van de provincie hierbij
worden ingeschakeld.
U vindt het besluit van Provinciale Staten van Utrecht en het bijbehorende statenvoorstel in de bijlagen bij deze
brief. De notulen van de statenvergadering worden nagezonden. SSPOMN/RTV Utrecht ontvangt een afschrift
van deze brief.
Hoogachtend,
Namens Provinciale Staten van Utrecht
Voorzitter,
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