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Geachte raadsleden. 

Op 22 februari heeft u het college enkele vragen gesteld over de afloop van de 
zendmachtiging voor omroep EVA. In deze brief treft u de beantwoording van deze vragen 
aan. 

1. Wat is het traject en de planning voor het afgeven van een nieuwe zendmachtiging voor 
de lokale omroep? 

20 september verloopt de zendmachtiging van Omroep EVA. De omroep moet volgens de 
wet voor 20 maart aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) aangeven verder te willen. 
Er is geen sluitingsdatum voor andere partijen. 
Nadat het CvdM een aanvraag binnen heeft gekregen, vraagt het commissariaat de 
gemeenteraden van Leusden en Amersfoort binnen 18 weken een advies uit te brengen. 
Dan gaat het om drie zaken die getoetst moeten worden: 
1. Is de media-instelling een rechtspersoon 
2. Heeft de media-instelling tot doel het uitvoeren van de lokaal publieke mediaopdracht 
3. Heeft de media-instelling een representatief programmabeleidsbepalend orgaan 

(maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen zijn 
vertegenwoordigd) 

Indien er meerdere aanvragen zijn, heeft de gemeente de wettelijke taak om samengaan te 
bevorderen en als dat niet lukt een gemotiveerde voorkeur uit te spreken. 
Bij meerdere aanvragen zullen de partijen na het raadsadvies door het Commissariaat 
worden gehoord in verband met nadere zienswijzen. Binnen 4 weken neemt het 
Commissariaat een besluit en start de nieuwe zendmachtigingsperiode voor vijfjaar. 
Naar verwachting wordt de gemeenteraad voor het zomerreces gevraagd een advies uit te 
brengen. 
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2. Welke zijn de afspraken die wij in 2011 met Omroep EVA gemaakt hebben? 

De afspraken die worden gemaakt liggen in het verlengde van wat de Mediawet voorschrijft. Zo 
moet omroep EVA een gevarieerd media-aanbod via alle kanalen (tv, radio en internet) 
verzorgen en moeten de programma's betrekking hebben op het uitzendgebied Amersfoort en 
Leusden. Daarnaast moet de omroep een representatief verklaard programmabeleidbepalend 
orgaan (PBO) hebben dat minimaal drie keer per jaar bijeenkomt. Het PBO stelt en toetst het 
programmabeleid van omroep EVA. Naast een redactiestatuut past omroep EVA de Code 
Cultural Governance toe. 
In samenspraak met de gemeente Amersfoort worden ook verwachtingen in de jaarlijkse 
beschikking opgenomen. Dan gaat het om het aangaan van samenwerkingsverbanden om 
continiteit te waarborgen, het bieden van stageplekken aan studenten van ROC('s) en 
Hogescholen voor journalistiek en het vergroten van de eigen inkomsten. 

3. Wat betalen wij jaarlijks aan Omroep EVA? Gaat het hierbij om voor dit doel geoormerkt 
geld van het rijk of leggen wij vanuit een ander budget vanuit Leusden nog geld bij? 

We sluizen de rijksbijdrage van €1,14 per huishouden door aan omroep EVA en voldoen 
hiermee aan de bekostigingsplicht. Er gaat geen ander budget naar de omroep. In 2016 is dit 
€ 14.452, - (12.677huishoudens x € 1,14).Ook gemeente Amersfoort sluist sinds 2014 
uitsluitend de rijksbijdrage door. Dit is een bedrag van € 75.000.Uit het beleidsplan van 
omroep Eva blijkt dat 85% van het budget naar de vaste lasten gaat (huur, energie, 
belastingen, verplichtingen richting BUMA/Stemra, licenties, kabelexploitanten onderhoud en 
aanschaf apparatuur). In tegenstelling tot de vorige lokale omroep (Omroep Amersfoort) is er 
geen ruimte om betaalde werknemers in dienst te nemen. Omroep Amersfoort ontving van 
de gemeente Amersfoort naast incidentele financiële bijdrage voor aanschaf apparatuur ook 
nog eens € 80.000 aan extra subsidie. 

4. Op welke wijze hebben de gemeente en Omroep EVA de afgelopen jaren contact gehad? 

Er hebben in de afgelopen jaren incidenteel gesprekken op bestuurlijk niveau 
plaatsgevonden. Jaarlijks vindt met betrekking tot de aanvraag en verantwoording minimaal 
twee gesprekken op ambtelijk niveau plaats. Ook zijn er periodieke afstemmingsgesprekken 
met de gemeente Amersfoort. 

5. Wie vormen het bestuur van Omroep EVA? Hoeveel (Leusdense) vrijwilligers zijn 
betrokken bij de omroep? 

Omroep EVA heeft twee bestuursleden, de heer Millenaar (voorzitter) en de heer Weg 
(penningmeester, secretaris). Zodra er een geschikte kandidaat is, wordt het bestuur uitgebreid 
met een derde bestuurslid.Er zijn 50 vrijwilligers betrokken bij de omroep waarvan 8 vrijwilligers 
uit Leusden. Een kerngroep van 20 personen verzorgt de dagelijkse uitzendingen. Van deze 
20 personen komen er 3 uit Leusden. 
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6. Hebt u enig zicht op hoeveel media items over Leusden Omroep EVA er de afgelopen 
jaren gebracht heeft? Is dit aantal conform afspraak? 

De afspraak is dat 30% van de informatie en gemaakte items betrekking moet hebben op 
Leusden. In de regel wordt (volgens omroep EVA 20%) dit doel behaald. Voor televisie gaat 
het om lokale items (bijvoorbeeld de serie over Roda '46) en evenementen. In de Uit Agenda 
is iedere week aandacht voor cultuur in Leusden en Amersfoort en zijn de agenda's van 
Theater de Tuin en de IJsbreker vaste items binnen de programmering. In het Weekjournaal 
heeft 1 opde 8 items betrekking op de gemeente Leusden. 

7. Hebt uzelf als college (en uw voorgangers) de afgelopen jaren actief gebruik gemaakt van 
Omroep EVA als nieuwsbrenger? 
Medewerkers Communicatie benaderen omroep EVA net als de schrijvende pers bij zaken 
die het college onder de aandacht wil brengen bij inwoners. Ervaring is dat Omroep EVA dit 
met beperkte regelmaat doet. 

8. Hebt u zicht op hoeveel inwoners gebruik maken van Omroep EVA, welke geluiden hoort 
u daarover terug vanuit de samenleving? 

Vanuit de samenleving krijgen we geen signalen dat inwoners wel of niet gebruik maken van 
omroep EVA. Er zijn geen recente kijk- en luistercijfers beschikbaar. 
Bij het college leeft het gevoel dat omroep EVA zich niet overtuigend richt op de gemeente 
Leusden. We denken dat teveel redactionele aandacht gaat naar de inwoners van 
Amersfoort. We hebben dit echter nooit gecontroleerd maar baseren dit gevoel op de 
afwezigheid van omroep EVA in de straten of buurten van Leusden. We zijn van mening dat 
dit er ook voor zorgt dat er te weinig aantrekkingskracht is voor de Leusdense kijker en 
luisteraar. Het college wil de komende weken onderzoeken welke opties er in de toekomst 
zijn met betrekking tot de keuze van een lokale omroep voor de gemeente Leusden. 

De raad van de gemeente Amersfoort organiseert 19 april een rondetafelgesprek. 
Onderwerpen die aan bod komen zijn: terugblik van Omroep EVA op afgelopen jaren en 
vooruit blik naar toekomst. Ook de Leusdense gemeenteraad zal bij dit gesprek uitgenodigd 
worden. 

9. Zijn er nog andere aanbieders dan Omroep EVA die opteren voor de nieuwe 
zendmachtiging vanaf september? Zo ja, welke zijn dat? 

Uit telefonische informatie van het CvdM blijkt dat eind februari nog geen andere aanbieders 
zich hebben gemeld. Omroep EVA gaat in ieder geval kenbaar maken dat zij graag nog 5 
jaar door wil als lokale omroep. Ook is er op dit moment regionale samenwerking met Soest, 
Baarn, Bunschoten/Spakenburg. 
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10. Indien de raad overgaat op live-streaming van haar vergaderingen, kan de 
zendgemachtigde dan ook nog een rol/taak krijgen in de verspreiding van de beelden? 

Ja, dat is mogelijk. 

Wij vertrouwen erop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Leusden, 

«^jLi^jehtenburg 
directeur-secretaris 

drs. A. Vermeulen 
burgemeester 
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