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MEMO 
 

Aan : Gemeenteraad Leusden 

Cc :  

Van : College B&W 

Datum : 13 juli 2021 

Betreft : Stand van zaken aanwijzingsprocedure lokale publieke media-
instelling Amersfoort -Leusden 

 
De huidige zendmachtigingsperiode van de lokale omroep in Leusden en Amersfoort 
verloopt eind september 2021. Sinds 2002 trekt Leusden samen op met Amersfoort bij de 
aanvraagprocedure voor de nieuwe zendmachtiging en volgt daarin het tijdspad van 
Amersfoort. 
 
De gemeente Leusden heeft samen met Amersfoort voor haar nieuwe 
zendmachtigingsperiode 2021–2026 twee aanvragen ontvangen. 
  
Nadat de zendmachtigingsprocedure is gevolgd, is naar verwachting begin november 2021 
bekend welke mediapartij de zendmachtiging toegewezen krijgt.  
 
De tussenstand 
De twee mediapartijen die een aanvraag hebben ingediend bij het CvdM voor de nieuwe 
zendmachtigingsperiode in Amersfoort/Leusden, zijn: 
1. Stichting Streekomroep Eemland 1; heeft een aanvraag ingediend om aangewezen 

te worden als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Amersfoort, Baarn, 
Bunschoten, Leusden en Soest;  

2. Stichting Mediaplatform Amersfoort Leusden – Nieuwsplein33; heeft een aanvraag 
ingediend om aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling voor de 
gemeenten Amersfoort en Leusden. 

 
De volgende procedurestappen zijn nodig voor het opstellen van een advies (raadsvoorstel) 
aan de gemeenteraad: 
a. Toetsing aan wettelijk voorgeschreven advies: voldoen de aanvragen aan de wettelijke 

eisen?  
b. Opstellen gezamenlijk advies met meerdere gemeenten. 
c. Bevorderen van samengaan aanvragers: de colleges van B&W van Amersfoort en 

Leusden hebben de wettelijke taak, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, het 
samengaan van de aanvragers te bevorderen. Dit gesprek heeft op 10 juni 2021 
plaatsgevonden. De uitkomst hier van is, dat beide partijen tot de conclusie zijn 
gekomen, dat samengaan op dit moment geen optie is. Ze hebben gezamenlijk de wens 
en het voornemen uitgesproken elkaar na het verstrekken van de aanwijzing weer te 
spreken over welke samenwerking tegen die tijd mogelijk is. 

d. Opstellen van een aanvullend advies: naast het wettelijk voorgeschreven advies, zal een 
tweede, aanvullend advies door de gemeenteraad uitgebracht moeten worden aan het 
commissariaat. Het aanvullend advies moet betrekking hebben op de vraag welke van 
de twee aanvragers het beste in staat is om de functie van lokale publieke media-
instelling te vervullen. Hierbij komen de vastgestelde aanvullende criteria (vastgelegd op 
3 december 2020) aan de orde.  
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Vervolgstappen  
Het college stelt begin september een raadsvoorstel op, op basis van uitkomsten van 
bovenstaande procedurestappen en de aanvullende criteria. 
Naar verwachting zal de raad op 11 november 2021 een besluit kunnen nemen over het 
raadsvoorstel, waarna het gezamenlijke advies van Leusden en Amersfoort aan het 
Commissariaat van de Media doorgegeven wordt. 
 
Voor een uitgebreide toelichting van de stand van zaken verwijzen wij naar de 
Raadsinformatiebrief 021-056 van B&W Amersfoort, d.d. 1 juni 2021 (zie bijlage). 
 

datum omschrijving Opmerking/vraag 

   

Augustus-september Ambtelijke toetsing 
aanvragen 
Opstellen gezamenlijk 
advies i.o.m. Amersfoort (en 
andere gemeenten) en 
aanvullend advies (i.v.m. 2 
aanvragers) 

 

21-09-14 Aanleveren Raadsvoorstel 
aan college 

 

21-09-21 Bespreken in college  

21-09-28 Aanleveren aan Raad  

21-10-12 Besluit Raad Amersfoort   

21-11-11 Besluit Raad Leusden Is vastgelegd in planning 
LTA 

 
 
Brief aan vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Naar aanleiding het recente adviesrapport ‘Lokale Media: niet te missen’ van de ROB en de 
Raad voor Cultuur, in opdracht van het kabinet (zie bijlage) en het provinciaal rapport 
‘Versterking lokale journalistiek’ van de provincie Utrecht (zie bijlage), hebben gemeente 
Amersfoort en gemeente Leusden het initiatief genomen om een brief aan de commissie 
Media van de Tweede Kamer te sturen. Hierbij vragen we hulp van de Tweede Kamer 
Commissie om de lokale media in stand te houden en hun ambities om te vernieuwen en 
professionaliseren, te ondersteunen. 
Deze brief wordt ondertekend door Provinciale Staten en de vertegenwoordigers van alle 
betrokken gemeenten (definitieve brief wordt separaat nagestuurd). 
 
Bijlagen/verwijzingen: 

- Adviesrapport ‘Lokale Media: niet te missen’ van de ROB en de Raad voor Cultuur 
- Rapport ‘Versterking Lokale Journalistiek’ van de provincie Utrecht 
- 210601 - RIB  021-056 Amersfoort “Stand van zaken aanwijzingsprocedure lokale 

publieke media-instelling Amersfoort” 
- 210429 Statenbrief ‘Voorbereiding Mediafonds’ (verwijzing in RIB 021-056 Amersfoort) 


