
Verslaglegging gesprek 10 december 2020 
tussen Gemeente Leiderdorp en Stichting Studio Leiderdorp inzake aanwijzing lokale omroep  
 
Aanwezig Gemeente: Rik van Woudenberg en Gemma van Leeuwen 
Aanwezig Sleutelstad: Chris de Waard, Thijs Hemmes. 
 
De aanwezigen maken kennis met elkaar. Chris neemt ons mee in de  
- de historie van Sleutelstad met in begin 2019 de overgang van commerciële naar publieke zender en 
daarmee uitbreiding van de bestaande media kanalen (Online, Radio) met televisie. Er is een 
behoorlijke investering gedaan in de infrastructuur voor televisie. 
- de samenwerking met Omroep West. 2 personen van deze omroep zijn gestationeerd bij Sleutelstad. 
Binnen de samenwerking is er onbeperkt ruimte om bij Omroep West stage te lopen en opleidingen te 
volgen.  
- totstandkoming programmering i.s.m. studenten, vrijwilligers en stagiairs.  
Verder wordt nog benoemd de pilot journalistieke versterking waarvoor een Rijkssubsidie is 
toegekend. En een reeks aan projecten waarbinnen studenten de verdieping maken op een bepaald 
onderwerp.  
 
De aanwezigen bespreken de mogelijkheid van het samengaan met Unity/RTV. Thijs geeft aan dat dit 
in eerste instantie een bestuurlijke aangelegenheid is. Het bestuur staat open voor een eventuele 
fusie/overname en het aangaan van een gesprek daarover. Bezwaren worden gezien in: 

- de samenwerking tussen de hoofdredacteuren van beide omroepen; 
- de doelstellingen van Unity. In eerdere gesprekken over samengaan (t.b.v de aanwijzing voor 

gemeente Leiden) is het beeld ontstaan dat Unity een meer commerciële insteek kent. Dit 
blijkt voor Sleutelstad uit de hoogte van het geld dat beschikbaar wordt gesteld voor de 
publieke sector en bijvoorbeeld dat Unity balansversterking als doelstelling heeft. 

Eerdere gesprekken zijn niet afgerond vanwege het tot 2 keer toe niet komen opdagen van de 
voorzitter, het in zicht komen van de einddatum van de adviestermijn en het aanwezige beeld dat er 
een voorkeur vanuit de gemeenteraad bestond voor aanwijzing van Sleutelstad als lokale omroep 
voor Gemeente Leiden.  
 
Het totale beeld ontstaat bij Rik dat er weinig vertrouwen is bij Stichting Studio Leiderdorp/Sleutelstad 
in een goede afloop van één gezamenlijk aanbod van de 2 omroepen. 
 
Rik sluit de vergadering af. Later vandaag volgt een gesprek met Unity/RTV. 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 15:53 
Aan: 'Chris de Waard' 
CC: Woudenberg, Rik van 
Onderwerp: Gesprek 10 december 
Bijlagen: Gespreksverslag 10-12-2020 SSL.docx 

 
Geachte heer De Waard, beste Chris, 
 
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. 
 
Zoals telefonisch besproken hebben wij op basis van de gevoerde gesprekken 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 samen gaan 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 
 
 


