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1  Voorwoord  

 

Stichting Lokale Omroep Ridderkerk is de publieke omroep van Ridderkerk. Het mogen uitzenden als 

publieke lokale omroep is vastgelegd in de Mediawet en wordt vijfjaarlijks goedgekeurd door de 

gemeenteraad van Ridderkerk. RTV-Ridderkerk is de handelsnaam van de lokale omroep. 

 

In dit plan van de Stichting Lokale Omroep Ridderkerk (hierna SLOR) wordt ingegaan op een 

mogelijke verhuizing naar gezamenlijke nieuwbouw met Jongerensociëteit De Gooth en De Loods, de 

ontmoetingsruimte voor de Ridderkerkse jeugd van Stichting Facet Ridderkerk. Middels een 

aanleiding en beschrijving van de huidige situatie wordt beschouwd hoe de SLOR in verband staat 

met het maatschappelijke middenveld in Ridderkerk en welke mogelijkheden de bovengenoemde 

samenwerking kan opleveren. Uiteraard is er een financiële onderbouwing opgesteld en wordt 

gekeken naar het toekomstperspectief. 

 

 

2 Aanleiding en beschrijving huidige situatie  

 

De SLOR is opgericht in 1985 en na proefuitzendingen in 1986 zendt het dagelijks uit vanaf 1987. De 

eerste studiolocatie was gelegen in de kelder van het bijgebouw van de gemeente Ridderkerk. Vanaf 

1989 is de SLOR gevestigd in haar huidige studiogebouw (voormalige kleuterschool) aan de Jhr. de 

Savornin Lohmanstraat 1 (hoek Konginneweg) in Ridderkerk-Centrum. 

In de afgelopen 5 jaar zijn er in het oudere centrum van Ridderkerk meerdere fasen met nieuwbouw 

uitgevoerd door woningbouwvereniging WoonCompas, zoals o.a. in de straten Poesiatstraat, Dr. 

Kuyperstraat, Talmastraat. Klaas Katerstraat en Slotemaker de Bruinestraat. Een volgende fase in de 

vernieuwing van Ridderkerk wordt de Koninginneweg en de huizen aan de Mr. Troelstrastraat. De 

locatie van de SLOR is gelegen aan de Koninginneweg en kent haar inrit aan de zijde van de Mr. 

Troelstrastraat. 

De studio van de SLOR is een aantal jaren geleden door de gemeente verkocht (recht van opstal) aan 

de SLOR met het eerste recht op koop. De grond onder en rondom de huidige studio is in eigendom 

van de gemeente. Het volledige onderhoud (groot en klein) van de studio komt voor rekening van de 

SLOR. In het recente verleden heeft de SLOR een aantal verbouwingen uitgevoerd aan de kozijnen, 

waarbij niet gemeld asbest naar voren is gekomen. Dit heeft voor een fikse extra kostenpost voor de 

SLOR gezorgd.  

Met bovenstaand in gedachten is tijdens een gesprek met wethouder Japenga door hem aangegeven 

om te kijken naar eventuele mogelijkheden die er in de nabij toekomst komen met betrekking tot de 

locaties Huishoudschool en nieuwbouw voor De Gooth en De Loods. Met name de nieuwbouw voor 

De Gooth en De Loods biedt extra kansen om middels een goede samenwerking met deze partijen te 

komen tot een toekomstbestendige studioruimte voor de SLOR. Het versterken van de relatie met 

jongeren is bovendien een nadrukkelijke wens van de SLOR.  

 

3. Beschrijving organisatie (personele bezetting) 

 

3.1 Samenstelling Bestuur  

Het bestuur van de SLOR bestaat per 1-1-2021 uit de volgende bestuursleden: 

Hans Magito, voorzitter 

Kas Cornelissen, penningmeester 

Arjan ‘t Jong, secretaris 

Marijke van der Schoor, lid 

Nico Bravenboer, lid 

Aad Hoogendijk, lid 

 

Het bestuur van de SLOR is verantwoordelijk voor de uitvoerende aspecten, die met name liggen op 

het financiële vlak, facilitaire zaken, medewerkers en onderhoud. 



 

In 2013 is de ANBI-status, welke reeds meerdere jaren in het bezit was, voorzien van nieuwe regels 

en richtlijnen vanuit de Belastingdienst. Hiertoe is op de website ruimte beschikbaar gemaakt voor een 

transparante publicatie van de gevraagde stukken die zijn voorgeschreven. De directe link naar deze 

pagina is: http://www.rtvridderkerk.nl/anbi.html 
Ook zijn hierop de gegevens over 2020 bijgewerkt. 

 

Per 1 januari 2021 zijn er ruim 120 vrijwilligers actief binnen de gehele omroep. Er zijn geen betaalde 

krachten aanwezig, maar niet uitgesloten wordt dit dat in de toekomst wel het geval zal zijn. Van de 

ruim 120 vrijwilligers is het merendeel actief betrokken bij de radio-uitzendingen.  

Ruim 25 medewerkers zijn betrokken bij de tv uitzendingen en de nieuwe media (website, social 

media, etc.). De huidige organisatiestructuur wordt op dit moment tegen het licht gehouden in het 

kader van een nieuw op te stellen beleidsplan voor de middellange termijn.  

Daarnaast zijn er ook veranderende inzichten bij de vereniging van lokale omroepen: Nederlandse 

Lokale Publieke Omroepen (NLPO), wordt de samenwerking tussen lokale omroep (streekomroep) en 

met de regionale omroep (RTV Rijnmond) geïntensiveerd. Tot slot is er ook nog een veranderde 

media-consumptie van onze inwoners, van zowel kijkers, luisteraars als digitale volgers. 

 

3.2 Programma Bepalend Orgaan (PBO) 

Het Programmabeleid Bepalende Orgaan (PBO) bestaat uit vertegenwoordigers/afgevaardigden van 

de belangrijkste in de gemeente of gemeenten voorkomende maatschappelijke, culturele, 

godsdienstige en geestelijke stromingen; het PBO bepaalt het beleid voor het media-aanbod van een 

lokale omroep. 

 

Het PBO bestond per 1 januari 2021 uit de volgende vertegenwoordigers (naam, stroming: 

organisatie): 

 

1. Matthias van der Graaf (Maatschappelijke zaken: Stichting Facet Ridderkerk)  

2. Emo van Dijk (Sport: v.v. Rijsoord) 

3. Jan Pieter Kooij (Cultuur: Stichting Oud Ridderkerk) 

4. Kees Sanders (Werkgevers; lid RONDO, HEEH, SBRR)  

5. Renee van der Elburg (Werknemers: FNV-uitkeringsgerechtigde) 

6. Rene Lodder (Kerken: Ger. Elimkerk)  

7. Ingrid van Rookhuizen (Onderwijs: OBS De Noord) 

8. Hans van Wijngaarden (Wijkideeteams: Wijkideeteam Bolnes) 

9. Vacature (Minderheden) *1 

 

*1 Mevrouw Judith Emmert is op 23-09-2020 gestopt als PBO lid namens de Indonesische inwoners 

van Ridderkerk. Tot op heden is ivm. corona nog niet actief gezocht naar een opvolger. 

 

4. Beschrijving doelgroep(en) en gebruikte kanalen  

Er zijn verschillende doelgroepen waarvoor de SLOR haar uitzendingen en media-uitingen verzorgd. 

 

4.1 Doelgroep(en) 

De doelgroep waarvoor in eerste instantie uitzendingen worden verzorgd is in zijn algemeenheid de 

Ridderkerkse inwoner (van jong tot oud). Met de steeds belangrijkere komst van internet is het luister- 

en kijk-publiek wat meer in evenwicht gekomen qua leeftijd. De laatste jaren was de trend van 

vergrijzing niet alleen van toepassing op de inwoners van Ridderkerk zelf, maar ook op de kijkers en 

luisteraars van TV Ridderkerk en Radio Ridderkerk. 

 

4.2 Gebruikte media-kanalen 

De omroep heeft voor haar uitzendingen meerdere media-kanalen in gebruik, elk met haar eigen 

bereik.  

http://www.rtvridderkerk.nl/anbi.html


 

Radio 

Voor de radio-uitzendingen is gebruik gemaakt van de volgende drie kanalen: 

-Etheruitzendingen: 105.7 FM  

-Via internet: www.rtvridderkerk.nl 

Via de digitale verspreiding door de Mediahub zijn er in de loop van 2016 nog meer kanalen bij 

gekomen, te weten: 

Ziggo digitaal:  - mediabox = kanaal 915 

   - CL+ module = kanaal 363 

Tele2:   - via menu ’lokale radio zenders’: kanaal heeft een telkens wisselend kanaal-nummer 

KPN, XS4ALL, Telfort (witte afstandsbediening): kanaal = 1077 

Telfort (zwarte afstandsbediening), Edutel, Lijbrandt telecom, Fiber.nl, Stipte en Solcon: kanaal = 3167 

Vodafone: kanaal = 2129. Tevens kan geluisterd worden via de eigen RTV-Ridderkerk app op de 

smartphone en tablet. 

 

TV 

Voor de tv-uitzendingen is gebruik gemaakt van de volgende twee kanalen: 

-Kabeluitzendingen: analoge UPC-kanaal 67+ (frequentie 840.00). 

-Via internet: www.rtvridderkerk.nl en www.youtube.com/tvridderkerk 

Via de digitale verspreiding door de Mediahub zijn er in de loop van 2016 nog meer kanalen bij 

gekomen, te weten: 

Ziggo digitaal:  - via mediabox: kanaal 36  

  - via CI+ module: kanaal 336  

Tele2:   - via menu ’lokale tv zenders’: kanaal heeft een telkens wisselend kanaal-nummer. 

KPN, XS4ALL, Telfort (witte afstandsbediening): kanaal = 1377 

Telfort (zwarte afstandsbediening), Edutel, Lijbrandt telecom, Fiber.nl, Stipte en Solcon: kanaal = 2157 

Vodafone: kanaal = 767. Tevens kan geluisterd worden via de eigen RTV-Ridderkerk app op de 

smartphone en tablet. 

 

Internet en sociale media 

Via internet is gebruik gemaakt van de volgende kanalen: 

www.radioridderkerk.nl, www.tvridderkerk.nl en www.rtvridderkerk.nl. Inmiddels is de laatste website 

verwijzing alleen nog maar in gebruik als actueel medium. De eerste twee verwijzen dan ook naar 

laatstgenoemde.  

Voor wat betreft het vertonen van films wordt gebruik gemaakt van een eigen kanaal op YouTube: 

www.youtube.com/tvridderkerk, welke via de NLPO mede mogelijk is gemaakt. Daarnaast is de 

omroep via sociale media aangesloten bij: 

- Facebook: https://www.facebook.com/RTVRidderkerk/  

- Twitter:  https://twitter.com/rtvridderkerk  

- Instagram:  https://www.instagram.com/rtvridderkerk/  

 

 

5 Programmering & Beschrijving programma’s  

Voor de verschillende media (radio, tv, internet en sociale media) zijn verschillende programmeringen 

van toepassing.  

 

Internet en sociale media 

Voor de nieuwe media is het belangrijkste om te voorzien in het laatste lokale nieuws uit Ridderkerk. 

Op de website worden niet alleen berichten geplaatst van de diverse Ridderkerkse verenigingen en 

stichtingen, maar ook eigen nieuwsberichten geplaatst.  

De social media platforms geven ruimte aan reacties van inwoners op bepaalde kwesties. 

Op YouTube worden ook alle films/video’s geplaatst, die op TV Ridderkerk worden uitgezonden en 

http://www.rtvridderkerk.nl/
http://www.rtvridderkerk.nl/
http://www.youtube.com/tvridderkerk
http://www.radioridderkerk.nl/
http://www.tvridderkerk.nl/
http://www.rtvridderkerk.nl/
http://www.youtube.com/tvridderkerk
https://www.facebook.com/RTVRidderkerk/
https://twitter.com/rtvridderkerk
https://www.instagram.com/rtvridderkerk/


gezien kunnen worden als eigen producties. Tevens zijn hier een aantal ‘oudere’ films te zien uit het 

archief van Stichting Oud Ridderkerk. 

 

TV Ridderkerk 

Op TV wordt dagelijks een Tekst-tv carrousel uitgezonden, welke afhankelijk van de hoeveelheid 

beschikbare nieuws tussen de 10 a 15 minuten duurt. Normaliter is er dagelijks tot 14.00 uur een 

Tekst-tv carrousel te zien met het laatste nieuws uit Ridderkerk. Vanaf 14.00 uur start er elk uur een 

film aansluitend gevolgd door de Tekst-tv.  

Tot aan de komst van corona waren er met regelmaat eigen gemaakte films te zien. Daarnaast 

worden er wekelijks films uitgezonden gemaakt door filmclub Cine ’67 en is er zojuist een serie van 28 

delen gestart over de Alblasserwaard, gemaakt door RTV Papendrecht. 

 

Radio Ridderkerk 

Dagelijks zijn er 24 uur per dag uitzendingen te horen via Radio Ridderkerk. Het radio-

programmaschema wordt jaarlijks getoetst door het PBO, maar ook door het Commissariaat voor de 

Media (CvdM), dat als toezichthouder is aangesteld vanuit het Rijk. In totaal is 67,3 uur (van de 112 

uur) ICE (Informatie, Cultuur en Educatie) -genormeerd, waarmee dit uitkomt op een percentage van 

60,09%, hetgeen voldoende (>50%) is om aan de normering van het CvdM te voldoen. Formeel had 

het percentage nog aanzienlijk hoger uit kunnen komen, wanneer alle extra incidentele uitzendingen 

rondom lokale evenementen, zoals 3x2, Ridderkerk Toernooi, Koningsdag, etc. als aparte vermelding 

nog eveneens waren berekend. 

 

Streekomroep en regionale omroep 

De SLOR is aangesloten bij de NLPO (Nederlandse Lokale Publieke Omroepen), welke de belangen 

behartigd van alle publieke lokale omroepen. In 2016 is er een initiatief gekomen vanuit de NLPO om 

middels streekomroepen sterker te staan. Het jaar erop is een landelijke indeling van streekomroepen. 

bepaald. De SLOR werkt hierin samen met ATOS RTV (H.I. Ambacht en Zwijndrecht), RTV 

Papendrecht en Stichting Merweradio Sliedrecht oftewel MerweRTV (Sliedrecht en Hardinxveld-

Giessendam). Inmiddels worden enkele radio en tv-programma’s met elkaar gedeeld en wordt 

wekelijks een gezamenlijk informatief radio programma gemaakt.  

Met de publieke regionale omroep RTV Rijnmond wordt eveneens samengewerkt in de zin dat er 

uitwisseling van nieuws plaatsvindt via een gezamenlijke ftp-server en dat er samen met RTV 

Rijnmond en meerdere lokale omroepen in de regio het gezamenlijke radioprogramma 

‘ZaterdagMiddagLive’ wordt gemaakt. Daarnaast wordt in 2021 de samenwerking verder gestalte 

gegeven middels training en opleiding door medewerkers van RTV Rijnmond aan medewerkers van 

RTV-Ridderkerk. 

 

 

6. Beschrijving speciale programma’s en maatschappelijke activiteiten 

 

Vanuit de SLOR worden jaarlijks verschillende speciale programma’s georganiseerd en meegewerkt 

aan diverse maatschappelijke activiteiten. 

 

Radio Ridderkerk 

De speciale programma’s in de radio-programmering zijn: 

- Vanuit de kantine zijn meermalen live-optredens geweest, die al dan niet rechtstreeks of later 

middels een opname zijn uitgezonden. Verschillende lokale bands, maar ook diverse nationale en 

internationale bluesbands komen optreden. Aangezien de SLOR slechts de beschikking heeft over 

een beperkte kantine zou een samenwerking met De Gooth en De Loods (beiden hebben een eigen 

podium, met voor publiek en bands aantrekkelijkere omgeving) wordt het voor artiesten interessanter 

om naar Ridderkerk te komen.  

- Maandelijks wordt er als politiek programma ‘Politiek Café’ gemaakt en uitgezonden. Aan het einde 

van het jaar wordt de Politicus van het Jaar verkiezing gehouden, een initiatief van de SLOR. Dit 

voorjaar werd in samenwerking met Bibliotheek AanZet een verkiezingsdebat gehouden. 



- Tijdens de Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis, het jaarlijkse Ridderkerk Toernooi, grote 

evenementen, etc. is de SLOR aanwezig om vanaf deze locaties haar uitzendingen te verzorgen. - 

3x2 week: in samenwerking met de Werkgroep 3x2 werd in de zomervakantie een week lang verslag 

gedaan van het wel en wee tijdens deze vakantiebesteding voor de Ridderkerkse jeugd.  

- Er zijn aangepaste programma’s, o.a. met de Dodenherdenking en de Kerst.  

TV Ridderkerk 

De speciale programma’s in de tv-programmering zijn: 

- Vanaf september 2007 worden er dagelijks tv-uitzendingen verzorgd in de vorm van Tekst-TV en 

uitgezonden via TV Ridderkerk. Binnen de Tekst-TV is het tevens mogelijk om films uit te zenden. 

Regelmatig zijn er sfeerreportages en filmverslagen gemaakt, die zijn uitgezonden. Voor een actueel 

overzicht kan gekeken worden op ons YouTube-kanaal: www.youtube.com/tvridderkerk.  

- Wekelijks worden er films uitgezonden van de filmclub Cine ’67, die actief is in Ridderkerk, H.I. 

Ambacht en Zwijndrecht. 

Nieuwe Media (oa. website: www.rtvridderkerk.nl)  

- De omroep heeft al lange tijd een eigen website, maar halverwege 2018 is de website 

www.rtvridderkerk.nl vernieuwd en nog meer benut als lokaal nieuwsplatform, welke inmiddels een 

zeer gewaardeerd en actueel nieuwskanaal is geworden. Op deze website worden dagelijks alle 

actuele berichten uit Ridderkerk geplaatst. Het aantal hits neemt maandelijks toe, zodat gesteld kan 

worden, dat dit duidelijk in een behoefte voorziet.  

- De social media platforms: Facebook, Twitter en YouTube worden steeds intensiever benut. Tevens 

wordt ge-experimenteert of Instagram een toegevoegde waarde kan hebben. Het aantal volgers 

neemt elk jaar weer steeds meer toe, zie hiertoe bijlage 1.  

 

Maatschappelijke activiteiten en educatie 

De SLOR biedt alle Ridderkerkse verenigingen en clubs op verschillende manieren een podium om de 

activiteiten van haar vereniging of club kenbaar te maken aan de Ridderkerker via de kanalen Radio 

Ridderkerk, TV Ridderkerk, website, social media en de RTV-Ridderkerk app. 

De SLOR biedt daarnaast cultureel en muzikaal Ridderkerk een podium om beginnende, maar ook 

gevorderde bands of artiesten een podium te bieden. Ook van diverse koren en orkesten worden 

opnames gemaakt, die live of op later moment worden uitgezonden. 

Er wordt ook samengewerkt met diverse Ridderkerkse maatschappelijke organisaties. Enkele recente 

voorbeelden van dit jaar zijn bijvoorbeeld de videopodcasts met Stichting Facet Ridderkerk 

betreffende het ouderenwerk en een eigen cursus radio maken via de Brede School. Met Bibliotheek 

AanZet is samen het verkiezingsdebat georganiseerd.  

In de afgelopen jaren is in het kader van de Brede School steeds een educatief project aangeboden, 

waarbij kinderen een eigen radioshow kunnen maken. Vanaf komend schooljaar doet de SLOR ook 

mee aan het Cultuurmenu/Kunstmenu van Onderwijs & Cultuur op de Ridderkerkse basisscholen. Ook 

is dit schooljaar een viertal workshops gegeven via Onderwijs & Cultuur aan VMBO leerlingen van het 

Gemini College. 

 

 

7. Financiële paragraaf  

 

Deze financiële paragraaf geeft de financiële componenten weer welke van de belang zijn om te 

kunnen onderzoeken of het betalen van huur in de beoogde nieuwbouw haalbaar is voor de SLOR. 

Eerst zal aangegeven worden hoe de huidige bekostigingsbijdrage is, daarna zal worden uitgewerkt 

welke consequenties er zijn ten aan zien van de huurkosten nieuwbouw in relatie tot verhoging van de 

subsidie vanuit de gemeente. 

 

 

  



Huidige bekostiging 

Sinds het opheffen van de omroepbijdragen wordt er vanuit het Rijk via de VNG aan alle gemeenten 

een bijdrage als bekostigingsplicht van de publieke lokale omroep afgedragen. Volgens de huidige 

berekening van de VNG geldt als bekostigingsplicht voor 2021: € 1,39 per wooneenheid 

 

Ridderkerk heeft 20.803 huishoudens. Dit betekent een bekostigingsplicht welke in de vorm van een 

waarderingssubsidie wordt gegeven van: € 1,39 x 20.803 = € 28.916,- per jaar. 

Een aantal jaren geleden is met het toenmalige college afgesproken dat de SLOR een extra bijdrage 

van € 5.000,- per jaar zou krijgen voor de bekostiging van de digitale doorgifte van het radio- en tv-

signaal, zodat deze via Hilversum doorgegeven wordt aan alle providers, zoals Ziggo, KPN, etc..  

Sindsdien is de jaarlijkse bijdrage vastgesteld op € 29.500,- en niet meer geïndexeerd. 

 

Verwachte huurkosten nieuwbouw 

Met betrekking tot de huurkosten voor de nieuwbouw is uitgegaan van de aangegeven richttarieven. 

Omdat nu nog niet duidelijk is of de BTW wellicht niet geheven zou worden op de huurprijs is deze 

vooralsnog wel meegenomen in de huidige berekeningen. 

 

Aantal m2 = 213 bvo  

Huurprijs per jaar = € 41.961,-   (= 213 m2 x € 197,- - incl. BTW) 

Jaarlijkse servicekosten = € 7.455,-   (= 213 m2 x € 35,- / m2) 

Totale kosten nieuwbouw = € 41961,- + € 7.455,- = € 49.416,- per jaar. 

 

Uitwerking haalbaarheid 

Huidige exploitatiekosten = € 48.600,- (begroting 2021) 

Nieuwe exploitatiekosten = € 87.616,- 

 

De nieuwe exploitatiekosten bestaan uit de volgende posten: 

Huidige exploitatiekosten = € 48.600,- 

Extra kosten nieuwbouw = € 49.416,- 

Besparingen op de oude situatie = € 7.200,-  

(is incl. servicekosten en raming accountantskosten, excl. evt. meerkosten gebruik zalen De Loods/ De Gooth) 

 

Consequentie voor de verhoging van de subsidie (nader uitgewerkt in Bijlage 2) 

Huidige subsidie = € 29.500,- 

Nieuwe subsidie = € 71.616,-  

 

Jaarlijkse indexering 

Ten aanzien van de jaarlijkse indexering zou deze dienen te bestaan uit meerdere componenten, te 

weten de componenten: 

- reguliere indexering bekostigingssystematiek vanuit het Rijk (voorheen omroepbijdragen) 

- indexering servicekosten (CPB-systematiek) 

- eventuele indexering huur- en servicekosten 

Bovenstaande drie kosten-componenten dienen integraal te worden meegenomen in de toekomstige 

afspraken om consistentie voor de langere termijn te kunnen waarborgen. 

 

Verhuiskosten 

Om te kunnen verhuizen naar de nieuwe locatie dient er ook een fors bedrag geraamd te worden voor 

de verhuiskosten. Om de studio’s met elkaar te verbinden in combinatie met De Loods en De Gooth 

dient alles extra bekabeld te worden. Ook dienen er in de studio’s de nodige voorzieningen te worden 

aangebracht om geluidsisolerend, maar ook met de juiste akoestiek te kunnen werken. Nog niet 

bekend is of er een extra opbrengst komt vanuit de grondexploitatie van het huidige locatie, maar 

deze zal ingezet worden om de verhuiskosten te kunnen dekken. Naar verwachting zal dit bedrag 

uitkomen tussen de € 100.000,- en 200.000,-. Dit dient nog verder te worden uitgewerkt.  



8 Toekomstperspectief  

 

De toekomst van de Stichting Lokale Omroep Ridderkerk ziet er goed uit. Het aantal vrijwilligers is 
voldoende groot om de reguliere programmering in stand te houden, dan wel uit te breiden. Ook bij 

diverse activiteiten en evenementen is radio en/of tv goed vertegenwoordigd. Waar mogelijk wordt 

door de verschillende redacties ook samen opgetrokken. Daarnaast is de bestuurlijke en financiële 

basis stevig en stabiel, waardoor een goede continuïteit is geborgd.  

 

Wensen zijn er uiteraard altijd. Verbreding (en verjonging) van het aantal vrijwilligers is door een 

veranderende maatschappij noodzakelijk. De gemiddelde inzet per medewerker neemt ogenschijnlijk 

iets af en dit kan gecompenseerd worden door meer vrijwilligers, waarbij het uitgangspunt ‘vele 

handen maken licht werk’ zeker op gaat.  

 

Sinds 2016 is aansluiting gemaakt via de MediaHub met de providers, die digitale kanalen beheren. 

De laatste provider die in 2017 aanhaakte was Vodafone.  

 

Vanaf 2016 is de automatisering (hardware en software) ten behoeve van de tv-uitzendingen 

gewijzigd en heeft daar in 2019 een update voor plaatsgevonden. Echter heeft de huidige leverancier 

aangegeven dit jaar te stoppen met onderhoud op het softwarepakket en komt mogelijk met een 

nieuwere versie, waarvan de prijs nog niet bekend is.  

De automatisering voor de radio-uitzendingen stamt uit 2017 en hierop is een onderhoudscontract van 

toepassing. Een punt van zorg een aandacht blijft of de kwaliteit van deze dienstverlening met 

betrekking tot de digitale doorgifte het hele jaar constant zal blijken te zijn en daarnaast ook in de 

toekomst betaalbaar blijft.  

 

Vanuit de NLPO wordt aangegeven, dat een verdere samenwerking tussen de lokale omroepen in de 

regio veel voordelen op kunnen leveren. Dit geldt ook voor samenwerking met de lokale en regionale 

kranten en andere media, voor zover dit binnen de wetgeving en in overleg met het Commissariaat 

voor de Media mogelijk is. Onderzocht wordt welke (on)mogelijkheden en kansen er zijn op dit terrein. 

Gesprekken met de omroepen in de regio vinden regelmatig plaats. 

 

Sinds februari 2020 is een eigen (gratis te downloaden) omroep-APP (RTV-Ridderkerk) gelanceerd. 

Dit is een uitbreiding op de dienstverlening, waarbij gebruikers van de APP, zowel radio, tv, lokaal 

nieuws van de website, maar ook uitzending gemist kunnen ervaren. 

  



Bijlage 1 Website statistieken 2018-2020 

 

  



Bijlage 2 Financieel overzicht 2021 vs 2024 

 

 
 

 


