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Geachte heer, mevrouw

Separaat met deze brief zenden wij u via we transfer het beleidsplan van de Stichting Streekomroep 
Eemland 1. Dit beleidsplan is door het bestuur van Eemland 1 opgesteld in verband met de aanvraag 
voor een nieuwe aanwijzing als lokale publieke media-instelling.

Op 17 maart 2021 hebben wij bij het Commissariaat voor de Media een aanvraag ingediend voor een 
zendmachtiging voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden en Soest.  Deze 
aanvraag zal voor advies doorgezonden worden naar de Gemeenteraden van de betrokken 
gemeenten. Om u te informeren over de voornemens van Eemland 1 zenden wij u hierbij het 
beleidsplan van Eemland 1.

Hoewel niet in alle betrokken gemeenten de aanwijzing als lokale omroep op korte termijn afloopt 
(dit is wel het geval in de gemeenten Amersfoort, Leusden en Baarn), hebben we onze aanvraag 
gericht op de gehele streek. Dit betekent dat ook in de gemeenten Bunschoten en Soest de 
mogelijkheid  voor het aanvragen van een zendmachtiging door derden wordt opengesteld. 

In Eemland 1 zullen de huidige lokale omroepen van de betrokken gemeenten opgaan. Voor 
Amersfoort en Leusden betreft dit de EVA, voor Baarn RTV Baarn, voor Bunschoten de LOS en voor 
Soest Radio Soest. Samen willen deze omroepen een nieuwe krachtige organisatie vormen. Door 
schaalvergroting ontstaan belangrijke voordelen waaronder kostenbesparing en grotere 
journalistieke slagkracht. Via het Eemland 1 Lab en de Eemland 1 Academie willen wij vormgeven aan 
nauwe samenwerking met het onderwijs en het professionaliseren van de medewerkers.

Eemland 1 wil een aanbod gaan verzorgen op alle beschikbare media (internet, social media, radio, 
tv). Zo wil Eemland 1 het lokale beeld en geluid van de kernen met elk een eigen culturele 
achtergrond, samenbrengen met wat in en voor de streek relevant is.

Wij gaan er van uit dat wij ons beleidsplan binnenkort aan u kunnen toelichten.



Hoogachtend

Namens het bestuur van Eemland 1


