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Geachte heer Slob,

Per brief van 12 november ji. heeft u ons verzocht om te adviseren over een aanvraag van

een nieuw aan bodkanaal getiteld Li lAlaaf. De Stichting Regionale Publieke Omroep (hierna:

RPO) heeft als onderdeel van de Begroting 2020 deze aanvraag bij u ingediend en een

nadere onderbouwing overgelegd op 29 oktoberji.

De aanvraag, afkomstig van Stichting Omroep Limburg (Li), is om vanaf januari 2020 of

zoveel eerder als de Minister het zou toestaan een nieuw aanbodkanaal op te zetten. De

activiteit zou bestaan uit een Iineaire stream onder de naam Li lAlaaf die gehost wordt op de

website L1.nl.

Om te kunnen beoordelen of een nieuw aanbodkanaal past binnen de publiek mediaopdracht,

dient in de aanvraag onder andere aandacht te worden besteed aan de beoogde doelgroep

en het publieksbereik, de behoefte van het publiek, de relatie met het andere media-aanbod

en de financiering van het nieuwe aanbodkanaal.

Hieronder vindt u onze oordelen over de aanvraag gevolgd door een conclusie waarmee we

gevolg geven aan uw verzoek tot het uitbrengen van een advies.

In dat licht merken wij nog op dat belanghebbenden tot en met 9 december in de gelegenheid

waren om zienswijzen in te dienen maar dat wij niets hebben ontvangen.

Omschrijving
Volgens de nadere onderbouwing van de aanvraag in de vorm van een addendum gaat het

om carnavalsmuziek in de verschillende Limburgse dialecten. Li wijst erop dat de media

instelling door de registratie van de voorrondes en finales van het LVK (Limburgs

Vasteloavesleedjes Konkoer), waarbij gestreden wordt voor de titel van beste carnavalsliedje

van de provincie, een groot archief van uniek materiaal heeft opgebouwd. Dit materiaal dat

bestaat uit zowel commercieel als niet-commercieel uitgegeven nummers kan middels het

aanbodkanaal voor het publiek worden ontsloten. Volgens Li past dit initiatief binnen het

portfolio van activiteiten. Daarbij worden de belangrijkste (sub)culturen, waaronder de

Limburgse carnaval, binnen de provincie onder de aandacht worden gebracht.
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Publieke mediaopdracht
In de onderbouwing van de aanvraag wordt gesteld dat het voorgenomen aanbodkanaal prima

past binnen de publieke taak van Li om de regionale identiteit te ondersteunen en versterken.

Aanvrager wijst erop dat het Limburgse dialect steeds minder in zijn pure vorm gesproken en

doorgegeven wordt aan nieuwe generaties. Het dialect is een onlosmakelijk onderdeel van de

Limburgse cultuur en met name de subcultuur Carnaval. Om die reden kan het aanbodkanaal

bijdragen aan het behoud van het Limburgs als officieel erkende streektaal.

Oordeel Commissariaat
Het Limburgs als officieel erkende streektaal met zijn vele verschillende streekgebonden

dialecten speelt binnen de subcultuur carnaval in Limburg een centrale rol. In dat licht kan het

Commissariaat goed volgen dat met het voorgenomen aanbodkanaal verder invulling wordt

gegeven aan de rol van regionale cultuurdrager en - verspreidet en daarmee goed past

binnen de publieke mediaopdracht van de regionale publieke media-instelling.

Publieks bereik
Li licht in de onderbouwing toe dat hij de kijkers en luisteraars niet zo zeer indeelt naar

(leeftijds)doelgroep maar naar interessegebieden. Een interessegebied kan meer leeftijden

bestrijken en volgens Li spreekt het interessegebied carnaval ook een jong publiek aan.

Hierdoor zou het nieuwe aanbodkanaal een divers samengestelde publieksgroep bereiken die

belangstelling voor de subcultuur carnaval in Limburg en de daarbij horende carnavalsmuziek

als gemeenschappelijk deler heeft.

Oordeel Commissariaat
Het Commissariaat heeft geen redenen om te twijfelen aan de redenering van de aanvrager

dat carnaval in Limburgsubcultuur betreft en een feest is van en voor jong en oud. In dat licht

zou het passen om te onderzoeken of jongere luisteraars ook veel afstemmen op kanalen met

Limburgse carnavalsmuziek. Het feit dat veel jonge mensen carnaval vieren betekent immers

niet dat ze vanzelfsprekend ook (veel) naar radio uitzendingen met carnavalsmuziek luisteren.

Dat aspect zou in eventueel toekomstig onderzoek van regionale omroepen naar leeftijden

van doelgroepen meegenomen kunnen worden.

Relatie met ander bestaand media-aanbod

In de onderbouwing van de aanvraag wordt ook gerefereerd aan ander aanbod van Li en

commerciële partijen en hoe het initiatief LilAlaaf zich tot dat ander media-aanbod verhoudt.

In dat licht wijst Li op het bestaande aanbodkanaal “Plat-eweg” dat bestaat uit Limburgstalige

muziek van Limburgse artiesten en wordt gestreamd via de website LJ.nl.

Verder refereert Li in de onderbouwing aan twee bestaande commerciële initiatieven in de

vorm van online kanalen die carnavalsmuziek uit de provincie Limburg streamen. Daarbij gaat

het om de kanalen www.carnaval-radio.nl en www.radiovasteloavend.nl. Volgens Li zal

Li lAlaaf zich onderscheiden van deze twee initiatieven doordat de twee genoemde kanalen

ook andere genres ten gehore brengen.

Oordeel Commissariaat
In de onderbouwing van de aanvraag wordt niet ingegaan op de mogelijke overlap tussen het

bestaande aanbodkanaal van Li en het nieuwe aanbodkanaal Li lAlaaf. Gezien het ruimere

format van “Plat-eweg” lijkt het niet uitgesloten dat op dit kanaal ook Limburgse

carnavaisnummers zullen worden uitgezonden die eveneens bij LilAlaaf te horen zullen zijn.

Dat dit aspect verder onderbelicht blijft in de onderbouwing neemt niet weg dat het

Commissariaat op basis van de verstrekte informatie heeft kunnen vaststellen dat Li lAlaaf,

gelet op zijn specifieke format, zich in voldoende mate onderscheidt en toegevoegde waarde

biedt ten opzichte van de bestaande portfolio van aan bodkanalen van Li.
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Inzake de vergelijking met bestaand aanbod van commerciële aan bieders wenst het

Commissariaat op te merken dat de term carnavalsmuziek zich niet helemaal laat inkaderen

en definiëren. Er zijn uiteraard heel veel liedjes gemaakt met de carnaval als onderwerp en/of

bewust uitgebracht met het oog op of tijdens de carnavalsperiode. En het leidt geen twijfel dat

deze als carnavaismuziek betiteld kunnen worden. Maar er zijn ook veel nummers in het

Limburgs dialect die onafhankelijk van de carnaval zijn geschreven en geproduceerd maar

niettemin veel airtime krijgen op de radio en gedraaid worden in de cafés tijdens de

carnavalsperiode. Daardoor worden deze nummers door de jaren heen steeds meer met

carnaval geassocieerd en laat een grens tussen carnavalsmuziek en niet-carnavalsmuziek

zich niet eenvoudig trekken.

Gelet op het enigszins diffuse karakter van het begrip carnavalsnummer acht het

Commissariaat het een ondoenlijke exercitie om formats helemaal met elkaar te kunnen

vergelijken. Een zekere overlap met de bestaande initiatieven lijkt onvermijdelijk maar hoeft

ook niet als bezwaarlijk te worden beschouwd. Bovendien kan het Commissariaat de

onderbouwing volgen waar Li wijst op het archief van uniek materiaal vergaard tijdens de

voorrondes en finales van het LVK door de jaren heen. Het Commissariaat acht het

aannemelijk dat LilAlaaf zich hiermee in voldoende mate zal onderscheiden van het

vergelijkbare commerciële media-aanbod op de markt.

Distributie en financiering
In de onderbouwing van de aanvraag wordt erop gewezen dat het nieuwe aanbodkanaal in de

vorm van een lineaire online stream op diverse apparaten overal ter wereld kan worden

afgespeeld. Daardoor is het niet nodig om een zender of andere dure apparatuur te huren of

aan te schaffen.

De kosten die het nieuwe aanbodkanaal met zich zou meebrengen zijn vrijwel uitsluitend

infrastructurele kosten. Zo moet op de bestaande omgevingen een extra aanbodkanaal gehost

worden, wat een investering vereist van 6600 euro. Voorts wordt gewezen op de jaarlijkse

onderhoudskosten van ongeveer 1800 euro. Deze bedragen zijn al meegenomen in de

investerings- en exploitatiebegroting van Li voor 2020 en maken derhalve onderdeel uit van

de bekostigingsaanvraag 2020. Door de hoge mate van automatisering van de stream, waarbij

een computer de playlists zal aansturen, zijn nauwelijks extra uren personeelsinzet nodig. De

enkele extra manuren zullen worden gedekt uit de bestaande uren.

Oordeel Commissariaat
Het Commissariaat is van oordeel dat de wijze van distributie van het voorgenomen

aanbodkanaal het meest recht doet aan de wijze hoe veel luisteraars tegenwoordig naar

online radio luisteren. Hoewel het niet helemaal duidelijk uit de onderbouwing blijkt gaat het

Commissariaat ervan uit dat de opgevoerde kosten allemaal jaarlijks zijn en het niet gaat om

een eenmalige investeringen die alleen aan het begin van de lancering van het aanbodkanaal

gedaan moeten worden. De kosten die de aanvrager heeft beraamd zijn naar het oordeel van

het Commissariaat proportioneel en in voldoende mate onderbouwd.

Conclusie
In zijn advies aan de Minister over aanvragen concentreert het Commissariaat zich op de

vraag of een activiteit zoals een nieuw dan wel significant gewijzigd aanbodkanaal past binnen

de publieke mediaopdracht van de aanvrager. Gelet daarop moet in de onderbouwing

aandacht worden besteed aan aspecten zoals de beoogde doelgroep en het publieksbereik,

de behoefte van het publiek, de relatie met het andere media-aanbod en de financiering van

het nieuwe aanbodkanaal.
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Na afweging van bovengenoemde aspecten in de onderbouwing van de aanvraag komt het

Commissariaat tot de conclusie dat het aanbodkanaal LilAlaaf past binnen de publieke

mediaopdracht van Li.

In het licht van bovenstaande adviseert het Commissariaat dan ook positief over de aanvraag.

Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

drs. Renate Litjens Jan Buné CSM

Voorzitter Commissaris
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