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Geachte Griffier, 

 

Op 5 september heeft het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) een 

(pro-forma) bezwaarschrift ontvangen van Stichting Streekomroep Eemland1 (hierna: 

Eemland1). Het bezwaar richt zich tegen het besluit van het Commissariaat van 30 augustus 

2022 met kenmerk 860372 / 914273 inzake de gedeeltelijke afwijzing van de aanwijzings-

aanvraag van Eemland1, te weten voor de gemeenten Amersfoort en Leusden, en de 

aanwijzing van Stichting Mediaplatform Amersfoort Leusden (hierna: Nieuwsplein 33) als 

lokale publieke media-instelling voor die twee gemeenten. 

 

In het bovengenoemde bezwaarschrift heeft Eemland1 een verzoek ingediend om de 

bezwaarprocedure over te slaan en in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de 

bestuursrechter. 

 

Bij brief en per e-mail van 9 september 2022 heeft het Commissariaat Eemland1 geïnformeerd 

over de bezwaarprocedure met kenmerk 917001 / 917005. Meer concreet heeft het 

Commissariaat in voornoemde brief laten weten dat het Commissariaat uiterlijk in de week van 

19 september een besluit zou nemen op het verzoek van Eemland1 om de bezwaarprocedure 

over te slaan en in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter. 

 

Op 22 september heeft het Commissariaat Eemland1 per brief en per e-mail geïnformeerd, 

dat het Commissariaat de onderhavige zaak niet geschikt acht voor het overslaan van de 

bezwaarfase, omdat niet vaststaat dat de bezwaarfase niet van toegevoegde waarde zal 

(kunnen) zijn. Het is niet uitgesloten dat nog niet alle relevante feiten en standpunten – in 

afdoende mate – aan bod zijn gekomen. Het Commissariaat heeft Eemland1 derhalve 

verzocht om het bezwaarschrift aan te vullen met de gronden van bezwaar en heeft Eemland1 

hier de gelegenheid voor gegeven tot en met uiterlijk donderdag 13 oktober 2022. 

 

Het Commissariaat heeft op 11 oktober de gronden van bezwaar ontvangen van Eemland1. 

Het bezwaarschrift is aan deze brief (per e-mail) toegevoegd. Indien u op prijs stelt om het 

bezwaarschrift ook nog per post te ontvangen, vernemen wij dit graag. 
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Hoorzitting  

Op grond van artikel 7:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) stelt het 

Commissariaat de gemeente Leusden in de gelegenheid de hoorzitting bij te wonen voordat 

op het bezwaar met kenmerk 917001 / 917005, wordt beslist. De hoorzitting zal plaatsvinden 

op dinsdag 29 november om 10.00 uur. In verband met een verbouwing van het pand van 

het Commissariaat, zal de hoorzitting plaatsvinden in Tribes Amsterdam Zuidas (ITO 

Toren), Gustav Mahlerplein 28, 1082 MA  Amsterdam. Voor deze hoorzitting zullen naast 

Eemland1, ook Nieuwsplein 33 worden uitgenodigd evenals de gemeente Amersfoort. 

 

Wij verzoeken u uiterlijk twee weken voor de hoorzitting bekend te maken of de gemeente 

Leusden gebruik wil maken van de mogelijkheid te worden gehoord. Indien de gemeente 

hiervan gebruik wil maken, vernemen wij graag wie bij de hoorzitting aanwezig zullen zijn. De 

gemeente kan zich tijdens de hoorzitting door derden laten bijstaan of vertegenwoordigen. Als 

deze persoon geen advocaat is, verzoek ik u voor de hoorzitting een machtigingsformulier te 

overleggen.  

 

Termijn indienen stukken  

Op grond van artikel 7:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen 

belanghebbenden tot tien dagen voor het horen nadere stukken indienen.  

 

Hoogachtend,  

COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA 

 

 

 

 

Elles Witvoet 

Practice Lead Handhaving en Bezwaar 

 

 

Bijlagen (per e-mail):  

• Pro-forma bezwaarschrift inzake Eemland 1 (welke per e-mail is ontvangen op  5 

september 2022);  

• Inhoudelijke aanvulling gronden van bezwaar (welke per e-mail is ontvangen op 11 

oktober 2022). 

 


