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Geachte heer Schuiteman, 

In de Begroting 2020 heeft de Stichting Regionale Publieke Omroep (hierna: RPO) 
een aanvraag ingediend voor ministeriele instemming met het verspreiden van 
het aanbodkanaal L11Alaaf van Stichting Omroep Limburg (hierna: L1). De 
begroting inclusief de aanvraag is gepubliceerd op de site van de RPO: 
https://www.stichtingrpo.nlibeleidsplannen/.  

Hierbij stuur ik u mijn besluit op het aangevraagde aanbodkanaal L11Alaaf. 

In aanvulling op het besluit geeft bijlage 1 uitleg over het wettelijke kader, de 
gevolgde procedure en het toetsingskader. Bijlage 2 gaat in op de ingebrachte 
zienswijzen van belanghebbende partijen voor zover die betrekking hebben op de 
voorgenomen verspreiding van L11Alaaf. 

1. Besluit tot instemming 
L11Alaaf is een nieuw aanbodkanaal van L1. Voor de verspreiding van een nieuw 
aanbodkanaal is voorafgaande instemming van de minister nodig volgens artikel 
2.60m, derde lid van de Mediawet 2008. 

Met toepassing van artikel 2.60m, derde lid, van de Mediawet 2008 verleen ik 
instemming met het aangevraagde aanbodkanaal L11Alaaf. Daarmee maakt de 
verspreiding van L11Alaaf onderdeel uit van de taakopdracht van de regionale 
publieke mediadienst. 

In het vervolg van deze brief ga ik in op de aanvraag voor L11Alaaf, de adviezen 
van de Raad voor Cultuur (hierna: de Raad) en het Commissariaat voor de Media 
(hierna: het Commissariaat) en de overwegingen die tot dit besluit hebben geleid. 

2. Beschrijving van de aanvraag voor L11Alaaf 
Op basis van de aanvraag kan het aanbodkanaal L11Alaaf als volgt worden 
beschreven. 

Programmering van L11Alaaf 
Als cultuurdrager van de Limburgse cultuur vindt de aanvrager het belangrijk dat 
de meest relevante stromingen aan bod komen in de provincie Limburg. Een van 
de belangrijkste (sub)culturen in Limburg is het vieren van carnaval. Deze viering 
behelst niet alleen de dagen voor Aswoensdag maar omvat een jaarlijks 
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terugkerend festijn waarbij ieder dorp een eigen prins Carnaval uitroept en lokale 
carnavalsgroepen een of meerdere nieuwe carnavaisliedjes uitbrengen. L1 
schenkt via al haar aanbodkanalen reeds aandacht aan het vieren van carnaval. 
L11Alaaf zal als aanbodkanaal in aanvulling daarop specifiek gericht zijn op de 
distributie van Limburgstalige carnavaismuziek via een Iineaire online stream. 

Distributie van L11Alaaf 
De dienst betreft de distributie van Limburgstalige carnavaismuziek via een 
Iineaire online stream die gehost zal worden op de website L1.nl. 

Onderbouwing van de aanvraag 
In de aanvraag gaat de aanvrager in op de opdracht van L1 als regionale publieke 
media-instelling. Als cultuurdrager wil L1 de Limburgse identiteit verder blijven 
uitdragen onder de Limburgers en het publiek dat in de Limburgse cultuur 
geInteresseerd is. Carnaval is bij uitstek een uiting van deze identiteit en cultuur, 
zo beschrijft de aanvrager in de aanvraag. 

De aanvrager beschrijft dat L1 middels deze aanvraag een groot archief aan 
Limburgse carnavaisliedjes permanent kan ontsluiten voor het publiek. Daarmee 
zou het aanbodkanaal bijdragen aan de diversificatie van de Limburgse cultuur. 
Ook zou de toegankelijkheid en het bereik vergroot worden, door de online 
verspreiding van dit aanbod. 

Blijkens de aanvraag past het aanbodkanaal daarmee volgens de aanvrager 
binnen de publieke taak van L1 ter ondersteuning van het behoud van de 
regionale identiteit en binnen de rol die L1 als cultuurdrager binnen de provincie 
Limburg heeft. 

Kosten 
De beperkte extra kosten voor verspreiding van L11Alaaf worden volgens de 
aanvrager opgevangen binnen de reguliere begroting van L1. 

3. Adviezen Raad voor Cultuur en Commissariaat voor de Media 
Raad voor Cultuur 
De Raad bracht op 17 december 2019 advies uit over de aanvraag voor L11Alaaf. 

De Raad erkent het culturele en maatschappelijke belang van carnaval en het 
vieren ervan voor Limburg. Een regionale publieke media-instelling als L1 heeft in 
de ogen van de Raad een belangrijke rol om deze cultuurvorm te tonen en te 
verspreiden. Indien L11Alaaf als enige een grote en unieke collectie 
Limburgstalige carnavaismuziek uitzendt, toont het kanaal daar volgens de Raad 
mee aan van toegevoegde waarde te zijn. De Raad merkt op dat in de aanvraag 
niet expliciet vermeld wordt dat het aanbodkanaal L11Alaaf reclamevrij zal zijn. 
De Raad stelt in zijn advies ervan uit te gaan dat dit wel het geval is, dan wel dat 
het kanaal voldoet aan de in wet- en regelgeving vastgestelde reclame- en 
sponsorregels voor de publieke omroep. 

De Raad oordeelt positief over de aanvraag voor L11Alaaf. 

Commissariaat voor de Media 
Het Commissariaat bracht op 17 december 2019 advies uit over de aanvraag voor 
L11Alaaf. 
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Over de relatie van het aangevraagde aanbodkanaal tot de publieke 
mediaopdracht erkent het Commissariaat dat het Limburgs als officieel erkende 
streektaal met zijn vele verschillende streekgebonden dialecten een centrale rol 
speelt binnen de subcultuur van carnaval in Limburg. In dat licht kan het 
Commissariaat goed volgen dat met het voorgenomen aanbodkanaal verder 
invulling wordt gegeven aan de rol van L1 als regionale cultuurdrager en - 
verspreider en dat het aanbodkanaal daarmee goed past binnen de publieke 
mediaopdracht van L1. 

Over het publieksbereik merkt het Commissariaat op dat hij Been redenen heeft 
om te twijfelen aan de redenering van de aanvrager dat carnaval in Limburg een 
subcultuur betreft en een feest is van en voor jong en oud. In dat licht zou het in 
de ogen van het Commissariaat passen om te onderzoeken of ook jongeren veel 
afstemmen op kanalen met Limburgse carnavalsmuziek. 

Over de relatie met ander bestaand media-aanbod merkt het Commissariaat op 
dat hij het, gelet op het enigszins diffuse karakter van het begrip 
"carnavalsnummer", een ondoenlijke exercitie acht om formats helemaal met 
elkaar te kunnen vergelijken. Een zekere overlap met bestaande initiatieven lijkt 
onvermijdelijk maar hoeft ook niet als bezwaarlijk te worden beschouwd, aldus 
het Commissariaat. Bovendien kan het Commissariaat de onderbouwing volgen 
waar de aanvrager wijst op het archief van uniek materiaal van L1. Het 
Commissariaat acht het aannemelijk dat L11Alaaf zich hiermee in voldoende mate 
zal onderscheiden van het vergelijkbare commerciele media-aanbod op de markt. 

Over de distributie en financiering merkt het Commissariaat op dat de wijze van 
distributie van L11Alaaf het meest recht doet aan de wijze hoe veel luisteraars 
tegenwoordig naar online radio luisteren en dat de kosten die de aanvrager heeft 
geraamd naar het oordeel van het Commissariaat proportioneel en in voldoende 
mate onderbouwd zijn. 

Na afweging van bovengenoemde aspecten komt het Commissariaat tot de 
conclusie dat het aanbodkanaal L11Alaaf past binnen de publieke 
mediaopdracht van L1 en oordeelt het Commissariaat positief over de aanvraag. 

4. Overwegingen 

4.1 Overwegingen met betrekking tot het publieke belang van L11Alaaf 
Onderdeel van de publieke mediaopdracht van de regionale publieke media-
instellingen is om ervoor te zorgen dat er informatief, cultureel en educatief 
media-aanbod gemaakt wordt dat aansluit bij de directe belevingswereld en 
leefomgeving van mensen. Het felt dat de regionale omroepen dat doen met 
bewustzijn van de regionale cultuur, identiteit en tradities is wat hen onderscheidt 
van (inter)nationaal georienteerde media-aanbieders. Het Limburgs speelt als 
officieel erkende streektaal een belangrijke rol in de provincie Limburg. Hetzelfde 
geldt voor carnaval. Beide zijn onlosmakelijk verbonden met de cultuur en 
identiteit in Limburg - en daarmee met de belevingswereld van Limburgers. 

Via een toegankelijk en zichtbaar online aanbodkanaal - L11Alaaf - kan uniek 
aanbod op eenvoudige wijze worden geluisterd en bekeken. Op deze manier 
draagt het aanbodkanaal bij aan het potentieel vergroten van het bereik van de 
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streektaal Limburgs en de culturele tradities van de provincie. Daarmee voorziet 
het aanbodkanaal in een culturele behoefte voor het verzorgingsgebied van L1 -
Limburg - en mogelijk ook daarbuiten. 

In het licht hiervan past de verspreiding van het aanbodkanaal L11Alaaf goed 
binnen de publieke mediaopdracht van Ll. 

4.2 Overwegingen met betrekking tot de markt 
Belanghebbende partijen zijn rechtstreeks en via een publicatie in de 
Staatscourant geInformeerd over de aanvraag voor L11Alaaf. Ze zijn daarbij 
uitgenodigd om, indien zij dat wensen, hun inbreng over de aanvraag kenbaar te 
maken aan de Raad en het Commissariaat. De termijn daarvoor was uiterlijk vier 
weken na publicatie op 11 november 2019 van de aanvraag in de Staatscourant: 
9 december 2019. De Raad en het Commissariaat is verzocht eventuele inbreng 
te betrekken bij hun adviezen. Er is geen inbreng kenbaar gemaakt. In de 
aanvraag refereert de aanvrager aan twee bestaande commerciele kanalen die 
carnavalsmuziek uit de provincie Limburg verspreiden via online streaming: 
www.carnaval-radio.nl  en www.radiovasteloavend.nl. 

Op basis van de aanvraag en adviezen acht ik voldoende onderbouwd dat het 
voorgenomen aanbod van L11Alaaf voldoende onderscheidend is ten opzichte van 
ander vergelijkbaar (commercieel) media-aanbod. Dit gelet op de expliciete focus 
van Ll lAlaaf op Limburgse carnavalsmuziek en de hoeveelheid aanbod dat door 
Li de afgelopen jaren is opgebouwd in haar archief. 

4.3 Conclusie en afweging publieke belang en mogelijke markteffecten 
Ik vind dat de publieke waarde van de verspreiding van L11Alaaf voldoende is 
onderbouwd. Zowel de Raad als het Commissariaat hebben daar bovendien 
positief over geadviseerd. Ik constateer dat de adviezen van de Raad en het 
Commissariaat op zorgvuldige wijze tot stand zijn gekomen. 

Ik acht het verder voldoende aannemelijk dat er geen zodanig onevenredig 
nadelige gevolgen voor de markt zijn dat deze opwegen tegen het publieke 
belang van verspreiding van L11Alaaf. Dit gelet op het beperkte aantal andere 
commerciele aanbieders en het feit dat er geen belanghebbenden kenbaar hebben 
gemaakt bezwaar te hebben tegen de verspreiding van L11Alaaf. 

Ik verleen in het licht van bovenstaande instemming met de verspreiding van 
L11Alaaf. Daarmee maakt de verspreiding van L11Alaaf onderdeel uit van de 
publieke taakopdracht van de regionale publieke mediadienst. 

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, 

Arie Slob 
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BULAGE 1 bij Besluit nr. 17943043 tot instemming van L11Alaaf 

1. Wettelijk kader en procedure 

1.1 Wettelijk kader 

Volgens de Europese regels inzake staatssteun bij de publieke omroep moeten 
aard en omvang van de publieke taak van de publieke omroep volgens een 
transparante procedure worden vastgesteld. Aanbodkanalen zijn onderdeel van de 
publieke taak van de regionale publieke omroep. Voor de verzorging van nieuwe 
aanbodkanalen, het doorvoeren van significante wijzigingen van bestaande 
aanbodkanalen en het beeindigen van aanbodkanalen is op grond van artikel 
2.60m, derde lid van de Mediawet 2008 voorafgaande instemming van de 
minister vereist. De RPO geeft in het Concessiebeleidsplan of in de jaarlijkse 
begroting onderbouwd weer welke nieuwe aanbodkanalen hij wil toevoegen aan 
het aanbod en welke bestaande aanbodkanalen significant worden gewijzigd of 
beeindigd en vraagt daarvoor de instemming van de minister. 

De instemmingsprocedure waarborgt dat de aard en omvang van de taak van de 
publieke omroep op transparante wijze wordt vastgesteld en toebedeeld, in 
overeenstemming met de Europeesrechtelijke kaders voor staatssteun en de 
toepassing daarvan op de financiering van de publieke omroep. In het bijzonder 
kan hierbij verwezen worden naar het besluit van de Europese Commissie van 26 
januari 2010.1  Onderdeel van dit besluit is de toepassing van de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht bij de besluitvorming over instemming met publieke mediadiensten. 

1.2 Procedure 

De gevolgde procedure is als volgt: 

Aanvraag 
In de Begroting 2020 heeft de RPO een aanvraag ingediend voor ministeriele 
instemming met het verspreiden van het aanbodkanaal L11Alaaf van L1. De 
begroting inclusief de aanvraag is gepubliceerd op de site van de RPO: 
https://www.stichtingrpo.nl/beleidsplannen/.  

L11Alaaf is een nieuw aanbodkanaal van L1. Daarvoor is voorafgaande 
instemming van de minister nodig volgens artikel 2.60m, derde lid van de 
Mediawet 2008. 

Informeren belanghebbende partijen 
Op 11 november 2019 is een mededeling in de Staatscourant geplaatst met 
vermelding van de aanvraag en aankondiging van de start van de procedure.2  
Daarbij is vermeld dat als belanghebbenden dat wensen zij hun eerste inbreng 
over de aanvraag van de RPO kunnen opsturen naar de raad en het 

Beschikking van de Europese Commissie, nr. c (2010) 132, inzake steunmaatregel E 
5/2005 (ex BB 170b/2003), "Jaarlijkse financiering van de Nederlandse publieke omroep". 
2 Staatscourant 11 november 2019, 61031. 
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Commissariaat en dat deze adviseurs eventuele inbreng zullen betrekken bij het 
opstellen van hun advies over de aanvraag, mits deze inbreng uiterlijk 9 
december 2019 door de raad en het Commissariaat is ontvangen. Er is in deze 
periode geen inbreng geleverd. 

Bij brief van 13 november 2019 zijn de volgende belanghebbenden actief op de 
hoogte gesteld van de aanvraag en de te volgen procedure: NDP Nieuwsmedia, de 
Vereniging Commerciale Omroepen Nederland, de Vereniging voor Commerciale 
Radio en de Vereniging van Niet-Landelijke Commerciale Radio-omroepen. 

Advisering Raad voor Cultuur en Commissariaat voor de Media 
Op grond van artikel 2.60m, tweede lid, Mediawet 2008 adviseren de raad en het 
Commissariaat over aanvragen voor nieuwe aanbodkanalen en significante 
wijziging of beeindiging van bestaande aanbodkanalen. Het Commissariaat en de 
raad hebben beide op 17 december 2019 advies uitgebracht over de aanvraag 
voor L11Alaaf. 

Ontwerpbesluit 
De minister stelt vervolgens mede op basis van de adviezen een ontwerpbesluit 
op. Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende relevante stukken 
worden openbaar gemaakt door deze ter inzage te leggen via plaatsing op 
www.rijksoverheid.nl. Daaraan voorafgaand wordt van het ontwerpbesluit kennis 
gegeven in de Staatscourant. Op [...] is in de Staatscourant kennis gegeven van 
de zakelijke inhoud van het ontwerpbesluit. Op [...] zijn het ontwerpbesluit en de 
daarop betrekking hebbende relevante stukken gepubliceerd op 
www.rijksoverheid.nl. Met een brief van [...] is het ontwerpbesluit aan de hiervoor 
genoemde belanghebbenden toegezonden en is nadere uitleg gegeven over de 
procedure, waaronder de wijze waarop zienswijzen kunnen worden ingediend. 

Zienswijzen belanghebbende partijen 
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na terinzagelegging van het 
ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling een onderbouwde zienswijze geven over 
het ontwerpbesluit. In deze periode wordt ook een hoorzitting gehouden als daar 
naar het oordeel van de minister voldoende behoefte aan bestaat. [...] hebben 
schriftelijke zienswijzen ingediend. [Op ... is een hoorzitting gehouden, waarbij 
aanwezig waren. Van de hoorzitting is een onafhankelijk verslag gemaakt.] 

Definitief besluit 
Na afloop van de zienswijzetermijn neemt de minister een definitief besluit. De 
minister weegt de door belanghebbenden ingediende onderbouwde zienswijzen op 
zorgvuldige en evenwichtige wijze mee. De schriftelijke zienswijzen, met 
uitzondering van de delen die door partijen als vertrouwelijk zijn aangemerkt, [en 
het verslag van de hoorzitting] worden tegelijk met het definitieve besluit ter 
inzage gelegd via publicatie op www.rijksoverheid.nl. 

Beroep 
Bij toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure kunnen 
belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit van de minister binnen 
zes weken na de terinzagelegging rechtstreeks beroep instellen bij de 
bestuursrechter. 
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1.3 Het toetsingskader 

De RPO geeft elke vijf jaar in het CBP en zo nodig in de jaarlijkse begroting aan 
welke nieuwe aanbodkanalen zij wil toevoegen aan haar aanbod en welke 
bestaande aanbodkanalen significant wijzigen of worden beeindigd. De RPO 
vraagt hiervoor instemming van de minister (artikel 2.60m, derde lid van de 
Mediawet 2008). De RPO moet onderbouwen waarom nieuwe aanbodkanalen of 
significante wijzigingen van bestaande aanbodkanalen passen binnen de publieke 
taak. Daarbij moet aandacht besteed worden aan de beoogde doelgroep en het 
beoogde publieksbereik, de behoefte van het publiek, de relatie met het andere 
media-aanbod, het bestaande aanbod op de markt en de wijze van distributie en 
financiering. Het inhoudelijke beoordelingskader voor instemming met 
aangevraagde aanbodkanalen ligt besloten in de publieke taak zoals die bepaald 
is in artikel 2.1 van de Mediawet 2008. 

Mede op basis van de adviezen weegt de minister onevenredig nadelige gevolgen 
voor de markt of tegen het publieke belang van een nieuw of significant gewijzigd 
aanbodkanaal. De minister weegt de onderbouwde zienswijzen die naar aanleiding 
van het ontwerpbesluit door belanghebbende partijen zijn ingediend op een 
zorgvuldige en evenwichtige wijze mee bij het nemen van een definitief besluit. 
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Bijlage 2 bij Besluit nr. 17943043 tot instemming met een wijziging van 
het aanbodkanaal Ll1Alaaf 

A. Eerste ronde ingekomen zienswijzen 

Er zijn geen zienswijzen ingekomen tijdens de eerste ronde direct na publicatie in 
de Staatscourant van de aanvraag voor verspreiding van L11Alaaf. 

B. Tweede ronde ingekomen zienswijzen 

I. 	Ingekomen zienswijzen 

1. Op [...] is in de Staatscourant kennis gegeven van de zakelijke inhoud van 
het ontwerpbesluit. Op [...] zijn het ontwerpbesluit en de daarop 
betrekking hebbende relevante stukken gepubliceerd. Met een brief van 
[...] heb ik aan belanghebbenden en de RPO het ontwerpbesluit 
toegezonden en is nadere uitleg gegeven over de procedure, waaronder 
de wijze waarop zienswijzen kunnen worden ingediend. Belanghebbenden 
hebben gedurende zes weken na de publicatie van het ontwerpbesluit de 
gelegenheid gehad mondelinge en schriftelijke zienswijzen in to dienen. 

2. [Op [...] is een hoorzitting gehouden. Door en namens [...] is het woord 
gevoerd. Van de hoorzitting is een onafhankelijk versiag gemaakt dat aan 
de deelnemende partijen is gestuurd en als bijlage bij onderhavig besluit 
is gevoegd.] 

3. De volgende belanghebbenden hebben een schriftelijke zienswijze 
ingediend: 

II. 	Reactie op de ingekomen zienswijzen 
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