
 

 

Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Stichtse Vecht, 

 

Maarssen 27 maart 2015, 

 

Geachte leden, 

Ontstemd en met grote verbazing heeft het bestuur van RTV Stichtse Vecht kennis genomen van het 

schrijven van 24 maart jl. van de heer Van Dijk van VARnws.  

RTV Stichtse Vecht heeft de VAR in het recente verleden alle ruimte geboden om in die nieuwe 

ontwikkelingen mee te gaan, zeer recentelijk  heeft RTV Utrecht een samenwerking met VARnws en RTV 

Stichtse vecht onderzocht omdat het ook voor de regionale omroepen steeds moeilijker wordt om het 

lokale nieuws serieus te volgen en te verslaan. In plaats van in te gaan op dit soort samenwerkingen   

meent de heer Van Dijk thans op tendentieuze en insinuerende wijze dat het uit weg. Ontstemd zijn wij 

dan ook dat de heer Van Dijk in dat verband zonder enige zinnige en relevante onderbouwing feiten 

over RTV Stichtse Vecht debiteert die volstrekt buiten elke waarheid en realiteit staan. Wij achten het 

niet zinvol om op de ongefundeerde aantijgingen van de heer Van Dijk in te moeten gaan en stellen 

slechts vast dat de heer Van Dijk met het op deze wijze uiten van zijn mening vooral zijn eigen reputatie 

en die van zijn eigen Nieuwsblad VARnws in de waagschaal stelt. Ons rest geen andere conclusie dan dat 

hier een spijtoptant aan het woord is die door het niet volgen van nieuwe ontwikkelingen in medialand, 

zoals RTV Stichtse Vecht die voorstaat, de boot dreigt te gaan missen. 

Vanzelfsprekend heeft ook het bestuur van RTV Stichtse Vecht alle begrip voor de ondernemer die voor 

zijn eigen portemonnee preekt, doch de heer Van Dijk verliest toch ernstig uit het oog dat het hier om 

publieke gelden voor de exploitatie van een lokale omroep/media-instelling gaat, een instelling die voor 

wat betreft haar functioneren onderworpen is aan de strikte regelgeving van de Mediawet en het 

toezicht van het Commissariaat van de Media. In dat kader is ook RTV Stichtse Vecht gehouden om met 

de bekostiging vanuit de gemeente zonder winstoogmerk op een verantwoorde wijze om te gaan. 

Omwille van een verbetering in de kwaliteit en continuïteit van onze productie in de toekomst is RTV 

Stichtse Vecht niet alleen aangewezen op vrijwilligers, doch onvermijdelijk ook op de aanstelling van 

tenminste 2 betaalde krachten. Dit is geen oneerlijke concurrentie, maar het op verantwoorde wijze in 

stand houden van een relevante lokale media-instelling. Een en ander heeft RTV Stichtse Vecht ook 

uitvoerig toegelicht en uitgewerkt in het publiekelijk inmiddels bekende document ‘Reflectie en 

Ambitie’.  

Wij staan ondanks de reactie van de heer van Dijk altijd open voor een verdere samenwerking met 

VARnws, RTV Utrecht en andere mediapartners. 

Bestuur RTV Stichtse Vecht  

Met Vriendelijke groeten, 

Namens de stichting RTV Stichtse Vecht, 

 

Sjors van Eijl 

voorzitter 


