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Verslag interne Arenabijeenkomst Stichtingsraad Omroep Limburg / Redactie 

en medewerkers L1 van 30 november 2011 
 

Discussieleider: Felix Meurders 

 

De voorzitter van Stichting Omroep Limburg, Joep Hahn, opent de bijeenkomst met een woord van 

welkom waarin hij toelicht dat de aanleiding voor deze bijeenkomst is een nadere kennismaking 

tussen Stichtingsraad en redactie van L1. De Stichtingsraad moet in maart 2012 een nieuwe 

programmaopdracht voor L1 afgeven (de huidige loopt dan af). De discussie van vanavond kan hier 

een bijdrage aan leveren. Ook de onderhandelingen over de samenwerking van de regionale 

omroepen met de landelijke publieke omroepen die door de minister wordt opgelegd zullen aan de 

orde komen. De bijeenkomst zal feestelijk beëindigd worden i.v.m. het 12,5 jarig bestaan van L1 op 

29 december a.s.. 

 

Onderdeel taak en functioneren Stichtingsraad. 

Op de vraag van Felix Meurders wat de Stichtingraad precies doet antwoordt de voorzitter dat de 

Stichtingsraad het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) is dat volgens de Mediawet de volgende 

verplichte taken heeft: 

• Vaststellen van het programmabeleid 

• Toetsing van het programmabeleid aan de ICE-norm (Informatie, Cultuur en Educatie) 

• Lokale Cultuur en kleur invullen met betrekking tot de ICE-norm. 

Daarnaast zijn er de niet verplichte taken: 

• Advies geven, gevraagd en ongevraagd 

• Voeling houden met de achterban  

- De Stichtingsraad heeft binnen Stichting Omroep Limburg een zelfstandige positie en een 

 eigen verantwoordelijkheid. De voorzitter van het bestuur is tevens voorzitter van de 

 Stichtingsraad en vormt zo de verbinding tussen bestuur en Stichtingsraad. 

- De Stichtingsraad stelt het programmabeleid vast op basis van een voorstel van de 

 hoofdredacteur. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor het programmabeleid en legt 

 verantwoording af aan de Stichtingsraad.  

- De Stichtingsraad stelt de vijfjaarlijkse programmaopdracht vast.  

- De Stichtingsraad toetst of de programmering voldoet aan de programmaopdracht en het 

 daaruit voortvloeiend beleid en aan de wettelijke ICE-norm door de programma’s te bekijken 

 en te beluisteren, de programmaschema’s te bekijken en door feedback te vragen van de 

 achterban. Dit laatste gebeurt o.a. door het houden van Arenabijeenkomsten met de 

 verschillende stromingen. 
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- De leden van de Stichtingsraad vertegenwoordigen de 15 belangrijkste maatschappelijke, 

 culturele en levensbeschouwelijke stromingen in Limburg die met de Provincie zijn 

 afgesproken.  

- De leden opereren onafhankelijk, dus zonder last of ruggespraak, maar onderhouden wel 

 contact met de organisaties uit de stroming die ze vertegenwoordigen. 

Stichting Omroep Limburg heeft geen enkele bemoeienis met medewerkers van L1, uitgezonderd de 

benoeming en ontslag van de hoofdredacteur. De onafhankelijkheid van de redactie moet altijd 

buiten kijf staan. 

 

Onderdeel begroting L1 en mogelijke bezuinigingen. 

Vervolgens vraagt Felix Meurders de directeur van L1, Rob Stevens, of al bekend is wanneer de 

aangekondigde bezuinigingen door de Overheid voor Limburg gaan gelden. 

 

Rob Stevens geeft een aantal cijfers uit de begroting van L1. 

- bezuinigingen zijn voorlopig niet aan de orde. 

- voor 2012 krijgen we ons volledige provinciale budget plus indexering (ca. € 10 miljoen). 

- daarnaast hebben we bruto € 5 miljoen aan reclame inkomsten geraamd. 

- de helft van het budget wordt besteed aan personeelskosten. 

- L1 heeft een vacaturestop omdat de reclame-inkomsten onder druk staan. 

- ontslag van personeel is niet aan de orde.  

- toekomst is onvoorspelbaar. 

 

Onderdeel mogelijke samenwerking met "Hilversum". 

Leo Hauben geeft een toelichting op de onderhandelingen tussen ROOS (regionale publieke 

omroepen) en NPO (nationale publieke omroepen) over  de door de minister verplichte 

samenwerking . Er zijn tot nu toe twee opties voor samenwerking: het venstermodel of het 

syndicated model.   

- venstermodel: naast eigen regionale zender kunnen regionale omroepen op een "venster" op 

 de landelijke zender (bijv. Ned 1)  een regionale (nieuws-)uitzending verzorgen bijvoorbeeld 

 met een regionaal blok na het landelijke nieuws. 

- syndicated model: een gezamenlijke net (NOS en regionale omroep in  iedere provincie)   

               een nieuwsnet ("CNN der Lage Landen") met naast nieuws ook andere regionale  

               programma's.  

- Leo is voorstander van het syndicated model omdat "we" dan vooraan op de digitale kabel 

 zitten en "goede zenderpositie is onze redding".  

- we houden wel onze eigen kleur in zo’n syndicated model ; zeker ook omdat de eigen 

 regionale zender in dit model vervalt. 

- er zijn duidelijke verschillen in benadering tussen NPO en ROOS: NPO neemt steeds   

              de huidige situatie als startpositie terwijl ROOS uitgaat van een vernieuwing van het bestel. 

- e.e.a. staat overigens pas te gebeuren in 2016, maar zoals het nu is, zo zal het niet blijven. 
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In de discussie met de aanwezigen komen de volgende zaken aan de orde: 

- op de vraag wat dit betekent voor L1 als rampenzender antwoordt Leo Hauben dat formeel 

 alleen  L1-radio rampenzender is en radio staat wat betreft de programmering buiten de 

 samenwerkingsvormen. 

- bij venstermodel bestaat het gevaar van kannibalisme, d.w.z. het venster op de landelijke 

 zender wordt een concurrent voor onze eigen regionale zender. 

- liveprogramma's door L1 blijven. 

- politiek in Den Haag is alleen geïnteresseerd in landelijke omroep; daarom is het goed dat wij 

 steun zoeken bij de provinciale politiek en daarbij de nadruk leggen op onze eigen identiteit.   

- belangrijk is dat L1 zijn eigen identiteit en de redactie zijn onafhankelijkheid behoudt.  

- radio valt buiten deze discussies; bij de radio blijft alles zoals het is, tenzij de NPO het voor 

 het zeggen krijgt, dus over onze subsidie en programmering zal gaan. 

 

Onderdeel mogelijke aandelenoverdracht. 

Joep Hahn geeft een toelichting op de procedure van een mogelijke aandelenoverdracht van MGL en 

Attero aan SOL. 

- de reden dat MGL en Attero hun aandelen te koop hebben aangeboden aan SOL, is dat de 

 aandeelhouders geen vrijheid van handelen hebben, noch wat betreft de programmering 

 noch wat betreft de zeggenschap over de financiën. (publieke omroep is gebonden aan de 

 bepalingen van de Mediawet).  

- omdat partijen niet tot overeenstemming konden komen over de overnameprijs, zijn drie 

 deskundigen benoemd. 

- als de deskundigen hun rapport klaar hebben (januari 2012) moeten partijen een besluit 

 nemen. 

- SOL wil een eventuele aankoop van aandelen uit eigen middelen betalen, dus niet ten laste 

 van de begroting van L1. 

 

Onderdeel stellingen. 

 

Stelling 1: “De groei van internet mag ten koste gaan van radio en tv”. 

Felix Meurders nodigt de vicevoorzitter van de Stichtingsraad, Gabriele Gellings, uit de eerste stelling  

te verdedigen. Gabriele nodigt de aanwezigen uit om het met deze stelling eens te zijn. De discussie 

speelt zich af rond de volgende punten: 

- denken in radio, televisie en internet als losstaande onderdelen is ouderwets. 

- het is niet of-of, maar en-en. 

- er vindt een overlapping plaats tussen het nieuws op radio, televisie en internet; moet het  

 nieuws het eerst op internet?  

- ja-nee, iedereen kan/zal toch zelf kiezen op welk moment hij/zij via welk medium het nieuws 

 wil horen/lezen/zien; per 1 januari 2012 komt alles meteen op internet. 

- Gabriele meent dat jeugd toch iets mist bij L1; moeten we internet niet verbreden? 

De conclusie is dat L1 nog niet iets speciaals maakt voor internet maar dat de nieuwe internetsite van 

L1 een verbetering zal betekenen. 
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Stelling 2: 

“L1 is inhoudelijk degelijk, maar de uitvoering is vaak saai”. 

Stelling 3: 

“L1 moet een groter deel van het budget besteden aan Debat/Duiding en Diepgang”. 

De voorzitter van de Stichtingsraad, Joep Hahn,  geeft een toelichting bij deze stellingen. 

De Stichtingsraad moet een nieuwe programmaopdracht vaststellen en heeft een aantal 

vergaderingen besteed aan discussies over de inhoud van zo'n programmaopdracht.  Een aantal 

zaken die voortvloeien uit de Mediawet en het programmastatuut van L1 en daarom in de huidige 

programmaopdracht zijn opgenomen, komen ook in de nieuwe programmaopdracht terug. 

Daarnaast vindt de Stichtingsraad dat er meer aandacht zou moeten komen voor duiding, diepgang 

en debat. Kort gezegd: de 3 D's. En het mag best allemaal wat spannender.  

Joep Hahn vertaalt de wens om meer budget voor de 3 D's in meer budget voor 

achtergrondjournalistiek.  Hij roept de aanwezigen op een plan of voorstel te maken voor de 

Stichtingsraad hoe deze wens in de programmaopdracht geformuleerd en in de praktijk 

geconcretiseerd kan worden. Als zo'n plan leidt tot "enige wrijving of gaat schuren binnen de 

organisatie" wil het bestuur extra geld vrij maken om knelpunten op te lossen. Het gaat daarbij om 

eenmalige bijdragen, niet om extra structureel geld. 

Leo Hauben wijst ter illustratie naar het beleid om voor bijzondere projecten in 2012 zoals de 

Floriade, het WK wielrennen en de Olympische Spelen, eenmalig budgetten te reserveren buiten de 

normale exploitatie.    

De stellingen roepen reacties op rond de volgende punten: 

- degelijk hoeft niet per se saai te zijn. 

- programma's met 3 D's trekken niet altijd de meeste kijkers; zo schieten we onszelf in de 

 voet. 

- diepgang is niet "sexy", misschien meer 3 D's via internet? 

- nadruk leggen op onze publieke taak; laat de rest over aan commerciële omroepen! 

- er is genoeg 3D bij L1; we zijn bijvoorbeeld de enige omroep met een 

 actualiteitenprogramma, al kan het natuurlijk altijd beter. 

- je zou bijvoorbeeld meer geld in L1Laat kunnen steken. 

- Felix Meurders peilt de stemming onder de aanwezigen: wie vindt dat er meer 3D in de 

 programmering moet? Bij hand opsteken ongeveer 50/50. 

- Joep Hahn daagt de medewerkers uit om met een vernieuwingsvoorstel te komen zoals ook 

 bij radio is gebeurd ("Van goed naar beter"). Kan zoiets ook voor TV? 

- Felix Meurders stelt voor om een werkgroep op te richten die een voorstel voor de 

 Stichtingsraad zal voorbereiden. De volgende mensen hebben zich hiervoor aangemeld: 

 Benny Brauns, Rudi Ebbinge, Leo Hauben, Fabiënne Nijsten, Paul Versteeghen en Ans 

 Wouters. 

 

Joep Hahn dankt vervolgens iedereen voor de bijdrage aan de discussie en Felix Meurders voor de 

voortreffelijke wijze waarop hij deze bijeenkomst heeft geleid. 

Aansluitend wordt het glas geheven op 12,5 jaar L1 en de toekomst! 

 


