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Onderwerp Aanvullende criteria bij aanvraag zendmachtiging lokale 
omroep 2021-2026

Voorstel
Het college stelt u voor de ‘aanvullende criteria’ ten behoeve van de advisering 
zendmachtiging 2021 – 2026 vast te stellen:
1.1 Duurzame samenwerking

a. samenwerking tussen Amersfoortse media partijen
b. samenwerkingsmogelijkheden met media partijen buiten Amersfoort

1.2 Kwaliteit/Professionalisering
a. redactie/journalistiek
b. bedrijfsvoering

1.3 Vernieuwing

Aanleiding
In september 2021 gaat de nieuwe zendmachtigingsperiode van de lokale omroep van de 
gemeente Leusden van start.

Iedereen, die aan de wettelijke procedure van het Commissariaat voor de Media (CvdM) 
voldoet, kan een aanvraag indienen. De wettelijke procedure is gebaseerd op de Mediawet 
en Regeling. Vóór half maart 2021 moeten mediapartijen een aanvraag hebben ingediend bij 
het CvdM om in aanmerking te komen voor de Leusdense zendmachtiging vanaf september 
2021. Het CvdM wijst per gemeente voor een periode van vijf jaar één lokale publieke 
media-instelling aan, na advies over de representativiteit door de gemeenteraad. 

De gemeente Leusden trekt sinds 2002 samen op met de gemeente Amersfoort voor het 
verstrekken van een zendmachtiging aan een lokale omroep. Dit omdat Amersfoortse lokale 
omroepen voor de zendmachtigingen ook het uitzendgebied van Leusden erbij betrekken. 
De huidige lokale omroep EVA omvat beide gemeenten. De verwachting is dat dit met de 
nieuwe aanvragen in 2021 opnieuw het geval zal zijn. 

De gemeente Leusden wil kijken naar mogelijke samenwerkingsverbanden om te komen tot 
een vernieuwingsslag en sluit zich aan bij het advies van de gemeente Amersfoort om deze 
vernieuwingsslag te realiseren.

Op basis van de uitkomsten van de uitvoering van de motie ‘Regionale Media’ uit 2019
en de landelijke mediaontwikkelingen, heeft de gemeenteraad van Amersfoort de volgende 
aanvullende criteria geformuleerd: Duurzame samenwerking, kwaliteit/professionalisering en 
vernieuwing.
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Beoogd effect
Deze aanvullende criteria worden, naast de wettelijke procedure van het CvdM, gebruikt bij 
de advisering over de nieuwe zendmachtiging aan het CvdM.

Met deze aanvullende criteria hebben we meer handvatten om een vergelijking tussen 
eventueel meerdere aanvragen te kunnen maken en een gefundeerd advies te geven.
Daarnaast geeft de gemeenteraad met behulp van deze criteria richting waaraan een 
aanvraag dient te voldoen.

De criteria worden uiteindelijk verwerkt in de (prestatie)afspraken behorende bij de 
zendmachtiging 2021.

Argumenten
1.1 Een duurzame samenwerking gaat de versnippering van het huidige medialandschap 
tegen.
In het onderzoek naar samenwerking tussen lokale media-instellingen in 
Amersfoort/Leusden komt naar voren dat het huidige medialandschap versnipperd is. Bij de 
beoordeling van de aanvraag wordt gekeken of de toekomstige zendmachtiging een 
duurzame samenwerkingsvorm heeft als antwoord op de bestaande versnippering en of 
deze voldoende is geborgd.

Aandachtspunten bij dit criterium zijn, voldoende dekking van lokaal nieuws/profiel met een 
minimum percentage relevante actualiteit en achtergrond (journalistiek), aandacht voor 
lokale politiek/democratie en gebruik van relevante mediaplatformen.

1.2 Kwaliteit en professionele media/journalistiek zijn van groot belang voor de lokale 
verslaglegging van het nieuws.
Uit het ‘Panelonderzoek lokale media, nieuws en journalistiek’1 komt naar voren dat 
driekwart van de panelleden het lokale nieuws belangrijk tot zeer belangrijk vindt. Het gaat 
hier niet alleen om ouderen: van de panelleden onder de 35 jaar vindt nog steeds bijna twee 
derde het lokale nieuws (zeer) belangrijk. Daarnaast vindt 85% dat onafhankelijke 
journalistiek door lokale media onmisbaar is voor het goed functioneren van de lokale 
democratie. Ook is in het onderzoek aan de orde gekomen dat de kwaliteit van de lokale 
omroep kan verbeteren en meer objectief moet zijn. Zo vindt één op de acht panelleden dat 
de nieuwsvoorziening en journalistiek in Amersfoort onvoldoende verschillende bronnen aan 
het woord laat en van onvoldoende kwaliteit is om maatschappelijke kwesties goed in beeld 
te brengen.

Geïnspireerd op het ‘Vernieuwingsconvenant Gemeenten-Lokale Omroepen 2015 – 2018’ 
wordt bij de beoordeling van de aanvragen kwaliteit bekeken vanuit de punten 
redactie/journalistiek en bedrijfsvoering.

Op het gebied van redactie/journalistiek wordt met name gekeken naar de borging van 
professionele journalistiek (kwaliteit en onafhankelijkheid), lokale samenwerking (met o.a. 
bibliotheken, scholen en culturele organisaties), publieke toegankelijkheid (van iedereen, 
voor iedereen, door iedereen), samenstelling programmabeleid bepalend orgaan (PBO), 
samenwerking met publiek bestel en inzet van vrijwilligers en opleidingsplekken voor 
studenten.

Bij bedrijfsvoering wordt met name gekeken naar de mate van een professioneel geborgde 
organisatie. Ook wordt gekeken naar de lokale omroep- en regiefunctie in de streek of regio 

L258311 Pagina 2



en of er gebruik gemaakt wordt van de landelijke infrastructuur. Daarnaast wordt het bereik 
van een divers publiek gezien als belangrijk item. Tot slot wordt er gekeken naar de 
financiële behoefte, de wijze van inzet van middelen en financieringsstromen.

1.3 Vernieuwing is de meest kenmerkende ontwikkeling in medialand.
Het ‘Panelonderzoek lokale media, nieuws en journalistiek’1 laat als meest kenmerkende 
ontwikkeling in medialand de digitalisering en de daarmee samenhangende opkomst van 
nieuwe media zien. Verschuiving naar digitale media via apps en websites onder alle 
leeftijdsgroepen is zichtbaar.

Het is aan de mediapartijen om hieraan invulling te geven.

Tegenargumenten/Alternatieve scenario’s
Aangezien Leusden optrekt met Amersfoort voor het verstrekken van een zendmachtiging, is 
het van belang om dezelfde aanvullende criteria te hanteren. Daarmee wordt nog meer 
benadrukt dat aanbieders zich zowel op de Amersfoortse, als op de Leusdense inwoners 
moeten richten.

De verwachting is, dat er geen puur Leusdense initiatieven zullen komen, aangezien wij al 
jaren gezamenlijk met Amersfoort de zendmachtiging verstrekken.

Risico’s
De aanvullende criteria zijn lastig kwantitatief te beoordelen. De aanvragers worden ten 
opzichte van elkaar beoordeeld. De criteria wegen ten opzichte van elkaar even zwaar. Na 
beoordeling van de aanvragen, op basis van de criteria van de CvdM en op basis van de 
hierboven voorgestelde criteria, wordt een advies aan uw raad voorgelegd. Om tot een 
gemotiveerd advies te komen wordt de informatie van de mogelijke verschillende aanvragers 
met behulp van een beoordelingstabel vergeleken.

De haalbaarheid van de ambities wordt uiteindelijk mede bepaald door de inzet van de 
mediapartijen en andere actoren, zoals ontwikkelingen van het mediabeleid door andere 
overheden en de samenwerkingsbereidheid van betrokken mediapartijen.

Het stelsel van lokale publieke omroepen in Nederland staat volgens de Raad van Cultuur 
(RvC)5 onder hoogspanning. Alle betrokken media en overheidspartijen zijn op zoek naar 
mogelijkheden om vernieuwing, professionalisering en samenwerking van de lokale 
journalistiek te realiseren. Er is geen eenduidig antwoord voor handen. Het mediabestel is in 
ontwikkeling. Dit vraagt tijd, aandacht en samenwerking door alle betrokkenen.

Plan van aanpak / Tijdsplanning
- Medio oktober 2020 begint de aanwijzingsprocedure door het CvdM (de brief is inmiddels 

ontvangen2).
- De gemeente maakt de procedure samen met de aanvullende criteria in het najaar van 

2020 ook kenbaar.
- Voor half maart 2021 moeten geïnteresseerde mediapartijen een aanvraag hebben 

ingediend bij het CvdM.
- Nadat de aanvragen via het CvdM bij de gemeente binnen zijn krijgt de gemeente(raad) 

ca. 18 weken om een advies te geven aan het CvdM.
Aan de hand van de wettelijke procedure van het commissariaat en de aanvullende 
criteria stelt het college een advies op dat aan de raad wordt voorgelegd ter beoordeling. 
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Onderdeel van de aanvraagprocedure kan een presentatie aan de Raad in een ronde 
zijn.

- De gemeente heeft een faciliterende rol in aanloop naar de zendmachtiging. Als er meer 
aanvragers zijn moet de gemeente proberen deze partijen samen te laten werken. Als 
dat niet lukt kan de gemeenteraad een voorkeursadvies geven. Hierbij zal desgewenst 
een ronde/besluit over het advies georganiseerd worden.

- Indien een aanvrager voor de zendgemachtigde bestaat uit twee of meerdere 
gemeenten, dan zullen de gemeenteraden een gezamenlijk advies moeten geven.

- Het CvdM zal het advies van de gemeenteraad wegen en kijken of alles deugdelijk en 
zorgvuldig is verlopen en op basis hiervan haar besluit nemen.

- Na de toewijzing van de zendmachtiging financiert de gemeente en controleert zij de 
besteding van middelen en uitvoering van gemaakte afspraken. Het CvdM is formeel de 
toezichthouder. De aanvullende criteria worden verwerkt in de (prestatie)afspraken 
behorende bij de zendmachtiging 2021.

Bijlagen
1. ‘Panelonderzoek lokale media, nieuws en journalistiek’ is in 2020 uitgevoerd naar 

aanleiding van de motie ‘Regionale Media’(2019-143M) door de gemeenteraad van 
Amersfoort

2. Brief CvdM d.d. 13 oktober 2020 ‘Herinnering verlopen aanwijzing gemeente’

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

besluit op basis van het voorstel van het college van 3 november 2020, nummer:  L258311

b e s l u i t:
de ‘aanvullende criteria’ ten behoeve van de advisering zendmachtiging 2021 – 2026 vast te 
stellen:

1.1 Duurzame samenwerking
a. samenwerking tussen Amersfoorts media partijen
b. samenwerkingsmogelijkheden met media partijen buiten Amersfoort

1.2 Kwaliteit/Professionalisering
a. redactie/journalistiek
b. bedrijfsvoering

1.3 Vernieuwing

Besloten in de openbare raadsvergadering van 3 december 2020

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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