
Aan het college van B&W in Leusden

Datum: 22 februari 2016
Betreft: afloop zendmachtiging Omroep EVA september 2016

Geacht college,

Het Commissariaat voor de Media heeft in september 2011 de stichting 
Mediagroep Eemland, Vallei en Amersfoort (EVA) als zendgemachtigde 
aangewezen voor Amersfoort en Leusden. Dit loopt tot 20 september 2016.
De gemeente heeft een bekostigingsplicht volgens de mediawet richting de 
lokale zendgemachtigde.
Een lokale omroep kan een grote betekenis hebben voor ons dorp. Door de 
berichtgeving op radio en tv over lokale gebeurtenissen kan de saamhorigheid 
versterkt worden. Ondernemers  kunnen via dit medium nog beter voor het 
voetlicht komen en de regio kan zich buiten de eigen grenzen profileren.

De tijd van 5 jaar zendmachtiging is bijna verstreken. Wij hebben begrepen dat 
de aanvraag voor een nieuwe zendmachtiging of een verlenging 6 maanden van 
tevoren ingediend moet worden. In maart zou dit onderwerp dus op de agenda 
moeten staan. Graag ontvangen wij met het oog daarop antwoord van het 
college op onderstaande vragen:

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

2. Welke zijn de afspraken die wij in 2011 met Omroep EVA gemaakt hebben? 

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?

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

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

5. Hebt u enig zicht op hoeveel media items over Leusden Omroep EVA er de 
afgelopen jaren gebracht heeft? Is dit aantal conform afspraak? 

6. Hebt uzelf als college (en uw voorgangers) de afgelopen jaren actief gebruik 
gemaakt van Omroep EVA als nieuwsbrenger?

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



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

8. 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?

Wij hopen spoedig uw antwoorden op deze vragen te vernemen.

Met vriendelijke groet,

D66, John Spijkerman
CDA, Gerrit Kroeze
VVD, Carlos Genders
GroenLinks-PvdA, Joost van Herpen
ChristenUnie-SGP, Karolien Pouwels-Koopman


