
Secretariaat Stichting Streekomroep Eemland 1
Bikkersweg 3 
3752 WV Bunschoten
Jan.knepper@casema.nl
Tel.: 06-53402294

Bunschoten, 21 augustus 2021

Betreft: advies over aanvraag zendvergunning lokale omroep

Aan de Gemeenteraden van de Gemeenten Amersfoort en Leusden
de Colleges van B&W van de Gemeenten Amersfoort en Leusden

CC Colleges van B&W van de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest
Commissariaat voor de Media

Geachte raadsleden en leden van de colleges van B&W,

Zoals bekend heeft de Stichting Streekomroep Eemland 1 een zendvergunning als lokale omroep 
aangevraagd voor de gemeenten Amersfoort,  Baarn, Bunschoten, Leusden en Soest. In het 
onderstaande hebben we de voor Eemland 1 belangrijke uitgangspunten nog eens op een rij gezet:

Streekomroep

Eemland 1 is voortgekomen uit de lokale omroepen van de gemeenten Amersfoort, Baarn, 
Bunschoten, Leusden en Soest. We zien deze streek als een samenhangend geheel van op elkaar 
betrokken gemeenten. Binnen het gebied van deze gemeenten zijn de verschillende omroepen, die 
nu samen de streekomroep Eemland 1 vormen geworteld. Eemland 1 vormt een nieuw multimediaal 
platform gebouwd vanuit bestaande ervaring met en kennis van de verschillende lokale eigenheden. 
Eemland 1 vormt zo enerzijds een consistente voortzetting van hetgeen in het verleden is ontwikkeld 
en anderzijds een vernieuwend initiatief voor de gehele streek waarin innovatie en samenwerking 
centraal staan.

Onafhankelijkheid

Conform de Mediawet dient een (lokaal) publieke omroep journalistieke en organisatorische 
onafhankelijkheid te zijn. Ook dient de omroep volgens de mediawet onafhankelijk te zijn van 
commerciële invloeden of belangen van andere partijen. Eemland1 ontstaat uit vier lokale omroepen 
die al vele jaren volgens deze richtlijnen werken.

Governance

Als Eemland 1 de zendvergunning krijgt, zullen de vier huidige participerende lokale omroepen 
opgaan in de Stichting Streekomroep Eemland 1. Een onafhankelijke stichting met een onafhankelijk 
bestuur en een eigen PBO. Deze nieuwe stichting treedt dan in de plaats van de huidige lokale 
omroepen. 
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Multimediaal

De mediawet geeft aan dat omroepen gebruik dienen te maken van alle beschikbare media. 
Uiteraard is het van groot belang om in te zetten op internet en social media. In ons beleidsplan gaan 
we hier ook uitvoerig op in (zie ook www.eemland1.nl voor regionaal nieuws). Daarnaast hebben we 
de overtuiging dat, in ieder geval voor de komende concessieperiode van 5 jaar, het uitzenden via de 
klassieke media radio en tv een belangrijke aanvulling is op het internet.

Er zijn nog grote groepen in onze samenleving, zo blijkt uit onderzoek, die nog steeds aangewezen 
zijn op deze klassieke media. Hierbij dient o.a. gedacht te worden aan ouderen, burgers met een 
niet-Nederlandse achtergrond en  laaggeschoolden. We achten het niet terecht om deze ‘zwakkeren 
in onze samenleving’ uit te sluiten van lokale en regionale informatie.

Verantwoordelijkheid voor de regio

Amersfoort is een centrumgemeente in de regio en draagt daarmee ook een verantwoordelijkheid 
voor andere gemeenten in de regio. Vanuit de omliggende plaatsen zoals Baarn, Bunschoten, 
Leusden en Soest wordt gebruik gemaakt van scholen, winkels  etc. in Amersfoort. Vrijwel alle 
werkgevers in Amersfoort hebben werknemers in dienst die in de omliggende gemeenten 
woonachtig zijn. Sportclubs zijn in competitieverband binnen de regio actief. Veel inwoners uit de 
regio bezoeken culture evenementen in Amersfoort.

Amersfoort kan niet zonder de regio en de regio niet zonder Amersfoort. In de visie van Eemland 1 is 
een streekomroep die niet alleen Amersfoort en Leusden bedient, maar ook andere omliggende 
plaatsen zowel in het belang van Amersfoort als van de betreffende omliggende plaatsen.

Daarbij komt dat op 27 september 2016 het College van B&W van de gemeente Amersfoort aangeeft 
in te stemmen met voorgestelde de indeling voor streekomroepen:
‘Zienswijze college van B&W Amersfoort 
Gemeente Amersfoort kan zich vinden in de alternatieve streekindeling, die de omroepen in de regio 
Eemland als wijzigingsvoorstel hebben ingediend bij de NLPO. Het gaat om de streek, bestaande uit 
de gemeentes: Amersfoort,, Soest, Leusden, Baarn en Bunschoten. Deze streek kan voor inwoners van  
deze gemeenten als natuurlijke habitat gezien worden. Wij vinden het vooral van belang dat de 
omroepen zich zelf kunnen vinden in de voorgestelde indeling/streek, omdat de partijen in deze 
streek geacht worden te gaan samenwerken en het werk voornamelijk door vrijwilligers wordt 
gedaan. De omroepen in deze gemeenten (Bunschoten, Baarn, Leusden, Soest en Amersfoort) hebben  
enige tijd terug al gezamenlijk een íntentieverklaring ondertekend voor verdergaande 
samenwerking.’

Burgerbetrokkenheid
De lokale omroepen zijn vanouds voortgekomen vanuit de burgers en zijn nog steeds sterk geworteld 
in de lokale burgerij. De vele vrijwilligers (voor Eemland 1 ca. 200) kennen als geen ander de lokale 
situatie en kunnen vanuit hun betrokkenheid bij de ‘haarvaten van de samenleving’ een belangrijke 
bijdrage leveren om informatie vanuit de maatschappij op te halen en dicht bij de burgers te 
brengen. In de visie van Eemland 1 is die betrokkenheid van vrijwilligers een groot goed. 

Financiën
In de aanvraag van Eemland 1 is voor de begroting uitgegaan van de subsidie die de gemeenten 
ontvangen vanuit het Gemeentefonds ten behoeve van de lokale omroepen (€ 1.39 per huishouden).  
Hoewel we van mening zijn dat dit bedrag veel te laag is,  achten we het realistisch om dit in de 
begroting als uitgangspunt te nemen.
We realiseren ons dat met dit bedrag het niet mogelijk is om een aantal fulltime journalisten aan te 
trekken. Als de gemeenten dat wel noodzakelijk achten, zullen ze tot een hogere bijdrage dienen te 
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besluiten. Eemland 1 zal zich inzetten om via fondsen, rijk en/of gemeenten aanvullende subsidies te 
verwerven, die direct ten goede zullen komen aan journalistieke versterking.

Innovatie en samenwerking met onderwijs
Eemland 1 zet hoog in op innovatie. Daartoe is de Eemland 1 Academie voor de eigen medewerkers 
een belangrijk middel. Daarnaast is het Eemland 1 Lab opgezet. Een eerste project in samenwerking 
met het ROC Midden Nederland in Amersfoort is inmiddels afgesloten. Resultaten daarvan zijn te 
zien op de site https://eemland1lab.nl In het leerjaar 2021/2022 wordt een tweede project met 30 
studenten van het ROC Midden Nederland in samenwerking met Eemland 1 opgestart.

Samenwerking
Voor Eemland 1 is duurzame samenwerking een belangrijk uitgangspunt. In ons beleidsplan noemen 
we 26 organisaties met wie we een intentieverklaring tot samenwerking hebben gesloten. Inmiddels 
wordt  concreet samengewerkt met De Golfbreker (DAB +radio en internet) in Amersfoort. 
Graag zouden we ook tot vormen van duurzame samenwerking komen met RTV-Utrecht, Bibliotheek 
Eemland, BDU media en de Stadsbron. Belangrijk bij deze samenwerking is de onafhankelijkheid van 
de omroep en gelijkwaardigheid van de samenwerkingspartners.

Landelijke ontwikkelingen in de omroep
We zien een toenemende samenwerking binnen de omroepwereld tussen landelijke, regionale en 
lokale/streekomroepen. Bij al deze samenwerkingsrelaties wordt uitgegaan van de eigenheid van het 
‘type’ omroep. In de visie van Eemland 1 is de lokale/streekomroep een omroep die geworteld is in 
de lokale samenleving. Een omroep waarin vrijwilligers op professionele wijze en ondersteund door 
professionals kwalitatieve content in brede zin verzorgen voor de lokale omgeving. In onze visie 
moeten deze typen omroep nauw samenwerken maar dan wel vanuit hun eigen eigenheid en sterke 
kanten. 

Graag zouden we in uw vergadering een nadere toelichting willen geven op onze plannen.

Met vriendelijke groet en hoogachting
Voor het bestuur van Eemland 1

Jan Knepper
(secretaris)
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