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Op 12 november 2014 heeft u de Verordening elektronische kennisgeving Zuid-Holland 

vastgesteld. Deze verordening maakt het mogelijk om kennisgevingen van bij voorbeeld 

(ontwerp) vergunningen of ontheffingen door of in opdracht van de provincie uitsluitend digitaal te 

publiceren. Met ingang van 1 januari 2015 zijn deze publicaties van de provincie en 

omgevingsdiensten te vinden op overheid.nl. In de Verordening elektronische kennisgeving wordt 

het afbouwen van het publiceren in huis-aan-huisbladen als het ware aangekondigd, maar is 

geen termijn genoemd. In de praktijk betekent dit dat provincie en omgevingsdiensten alle 

kennisgevingen ook nog steeds publiceren in huis-aan-huisbladen. Na drie jaren digitaal 

publiceren is er voldoende ervaring opgedaan om nu het afbouwen van het publiceren in huis-

aan-huisbladen te effectueren.

In deze brief stellen wij u op de hoogte over de wijze van afbouwen van het dubbel publiceren. 

Daarnaast informeren wij u over een verkenning naar mogelijke vormen om de regionale en 

lokale journalistiek te stimuleren. 

Aanpak afbouwen dubbel publiceren 

Een groot deel van de kennisgevingen worden in opdracht van de provincie gepubliceerd door de 

omgevingsdiensten. De frequentie van adverteren tussen de verschillende omgevingsdiensten

loopt uiteen. In delen van Zuid-Holland verschijnen maar vijf tot zeven advertenties per jaar. Om 

gebruikers van de advertenties in de huis-aan-huisbladen adequaat te informeren, willen

Gedeputeerde Staten daarom in de periode december – januari wekelijks adverteren met een 

gezamenlijk bericht in deze kranten in geheel Zuid-Holland. 

In de advertentie staat dat de kennisgevingen zijn te vinden onder het kopje ‘berichten over uw 

buurt’ op de website overheid.nl en men kan kiezen voor een emailservice waardoor 

kennisgevingen in een zelf te bepalen gebied actief worden toegezonden. Voor vragen staan de 

contactgegevens van het Klant Contact Centrum (KCC) genoemd.
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Verkenning stimuleren regionale en lokale journalistiek

Uitsluitend digitaal publiceren levert de provincie op jaarbasis een besparing op van ongeveer € 

400.000,-. De volledige besparing vloeit terug naar de algemene middelen van de provincie. Bij 

de vaststelling van de voorjaarsnota kunnen daar door de Staten een nieuwe bestemming aan 

worden gegeven.

De terugloop aan inkomsten voor de lokale en regionale media zet de lokale en regionale 

journalistiek verder onder druk (zie bijlage). Gedeputeerde Staten vinden kritische en 

onafhankelijke journalistiek in al zijn uitingsvormen belangrijk voor een goede democratische 

controle van overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het college acht het 

uitgesloten dat de provincie (opnieuw) een subsidierelatie aangaat met bijvoorbeeld huis-aan-

huisbladen of regionale omroepen. 

In de praktijk worden veel van deze organisaties – ook de provincie – niet structureel gevolgd 

door de media. Daarom willen Gedeputeerde Staten graag  in samenspraak met Provinciale 

Staten nagaan of en zo ja welke mogelijkheden er zijn om de lokale en regionale journalistiek te 

stimuleren. Zo kan er bijvoorbeeld een bedrag worden gestort in een mediafonds waar 

journalisten aanvragen kunnen indienen op het gebied van de onderzoeksjournalistiek. Deze 

aanvragen worden dan beoordeeld door een (bij voorkeur) onafhankelijk bestuur. Zij gaan na of 

de aanvraag aansluit bij de doelstellingen van het mediafonds en kennen al dan niet een bedrag 

toe aan de aanvrager.

De provincie staat niet alleen als het gaat om het onderkennen van het belang van goede 

journalistiek. Het kabinet heeft nog recent aangegeven geld vrij te willen maken voor de 

ondersteuning van lokale en regionale journalistiek. Daarnaast heeft de Leidse gemeenteraad dit 

voorjaar de Universiteit Leiden onderzoek laten doen naar mogelijkheden om de journalistiek te 

stimuleren.

Uit de analyse van deze universiteit blijkt dat er met name sprake is van een kwalitatieve 

verschraling van het journalistieke aanbod. Goede journalistiek zorgt voor meer betrokkenheid 

van (kritische) burgers bij de samenleving en draagt bij aan hogere opkomstcijfers bij 

verkiezingen, aldus de onderzoekers.

Wellicht zijn er bij u Statenleden ideeën om de lokale en regionale journalistiek een impuls te 

bieden. Gedeputeerde Staten gaan daarover graag met u in gesprek om te beschikken over een 

lijst van opties om nader te verkennen. Ook gedurende de verkenning willen wij u graag 

betrekken bij bijeenkomsten die in dit kader worden georganiseerd.

Proces

Als uit de verkenning blijkt dat er passende mogelijkheden zijn om als provincie de lokale en 

regionale journalistiek te onderstenen, zal in aanloop naar de voorjaarsnota aan Provinciale 

Staten een voorstel worden voorgelegd en kunt u een besluit nemen of en zo ja hoe de 

vrijvallende middelen ten bate van de regionale media kunnen worden ingezet.
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Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit

Bijlage: Onderzoeksrapport Universiteit Leiden, Het versterken van lokale nieuwsmedia: naar een 

Projectfonds Leidse Journalistiek
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