
Verslaglegging gesprek 10 december 2020 
tussen Gemeente Leiderdorp en RTV Leiderdorp inzake aanwijzing lokale omroep  
 
Aanwezigen Gemeente: Rik van Woudenberg en  Gemma van Leeuwen 
Aanwezigen Unity/RTV: Rudo Slappendel en Didos van Dam 
 
De aanwezigen maken kennis met elkaar. Rudo en Didos nemen ons mee in:  

- de historie van RTV Leiderdorp. 30 jaar geleden begonnen als radio zender, in 2006 lancering 
van de naam Unity, verschuiving naar online door de jaren heen. Tevens omroep van 
Zoeterwoude en Voorschoten. Op dit moment loopt er een aanvraag bij gem. Wassenaar.  

- de ontwikkeling naar streek omroep. De omroep professionaliseert, Unity streeft naar een 
sterke centrale organisatie met eigen identiteit, met een bereik via de verschillende media 
kanalen waarbij aandacht is voor het behouden van het lokale karakter.  

- de samenwerkingen met regionale en landelijke omroepen. Diverse partijen weten Unity goed 
te vinden. Unity fungeert als springplank voor talent, diverse medewerkers hebben de 
overstap gemaakt naar de landelijke media.  
 

De aanwezigen bespreken de mogelijkheid van het samengaan met Stichting Studio 
Leiderdorp/Sleutelstad. Het bestuur van RTV staat er niet afwijzend tegen over om het gesprek met 
Sleutelstad aan te gaan. Eerdere pogingen tot samen gaan (t.b.v. de aanwijzing voor gemeente 
Leiden) waren niet vruchtbaar. Toen is geconstateerd dat de te overbruggen verschillen groot zijn. 
Elke omroep heeft haar eigen filosofie en concept. Concessies doen hierop is lastig. Unity heeft een 
eenduidig concept en wil daar nadrukkelijk aan vast houden. Bij het samengaan van partijen zijn er 
vanuit RTV twee scenario’s mogelijk. Sleutelstad sluit zich aan op het concept van Unity of partijen 
komen samen tot een nieuw concept. De ontwikkeling naar een streek omroep met een grote 
verscheidenheid aan lokale omroepen in de regio maakt het lastig om te komen tot een nieuw 
concept. Het Unity.nu concept wordt namelijk ook toegepast in Zoeterwoude en Voorschoten.  
 
Op vraag van Rik wordt aangegeven door RTV dat voor een mogelijke samenwerking veel tijd nodig 
zal zijn. Waarop Rik concludeert dat dit mogelijk in relatie tot de datum van begin april, wanneer de 
gemeenteraad tot haar besluit richting het commissariaat moet komen, moeilijk is. 
 
Rik sluit de vergadering af. Vandaag is ook gesproken met Sleutelstad. Vanuit beide gesprekken zal 
bepaald worden of het zinvol is om de inspanningen voort te zetten om te komen tot het samengaan 
van aanvragers. De gemeente neemt hierover contact op met de omroep (zie volgende pagina). 
  



 
 
Van: Leeuwen, Gemma van 
Verzonden: dinsdag 15 december 2020 16:06 
Aan: 'Rudo Slappendel' 
CC: Woudenberg, Rik van 
Onderwerp: Gesprek 10 december 
Bijlagen: Gespreksverslag 10-12-2020 RTV Leiderdorp.docx 

 
Geachte heer Slappendel, Beste Rudo, 
 
Bijgaand ontvangt u het verslag van het gesprek op 10 december met wethouder Rik van 
Woudenberg. Dit verslag wordt mogelijk toegevoegd aan de college- en/of raadsstukken. 
Indien u aanvullingen of opmerkingen heeft hoor ik dat graag van u. 
 
Ik heb u een aantal maal gebeld om persoonlijk de uitkomst van de gesprekken te 
bespreken. Helaas heb ik u niet kunnen bereiken, daarom de uitkomst op de mail: 
Op basis van de gevoerde gesprekken hebben wij besloten dat wij onze inspanningen om 
het samengaan van partijen te bevorderen zullen staken. Hoewel beide besturen openstaan 
voor een gesprek hierover constateren wij dat de verschillen tussen de twee omroepen als 
groot worden gezien. Het samengaan van partijen gaat verder dan een samenwerking en 
vraagt om een ingrijpende verandering in de identiteit van (één van) de omroepen. De 
bereidheid hier concessies in te doen lijkt klein te zijn. Tevens hebben wij meegewogen het 
(te) korte tijdsbestek waarbinnen uitsluitsel zou moeten komen over het samengaan van 
partijen. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee namens de gemeente Leiderdorp voldoende te hebben 
geïnformeerd. Neemt u bij vragen gerust contact met mij op. 
 
Met vriendelijke groet, 
Gemma van Leeuwen 
Gemeente Leiderdorp | www.leiderdorp.nl 
 
 


