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Onderwerp
Informerende GS-brief aan PS over proces ondersteuning journalistiek
Advies
1.

Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over het proces ondersteuning
journalistiek.

2.

Vast te stellen de publiekssamenvatting over het proces ondersteuning journalistiek.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
1 . GS-brief aan PS over proces ondersteuning journalistiek
2. Verslag bijeenkomst Statenleden en regionale en lokale media bij toelichting
onderzoeksopzet Universiteit Leiden, 10 oktober 2018
3. Regionale en lokale journalistiek in Zuid-Holland - Onderzoeksrapport Universiteit
Leiden, 6 maart 2019
4. Verslag bijeenkomst Statenleden en regionale en lokale media bij resultaten onderzoek
Universiteit Leiden, 26 juni 2019
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1

Toelichting voor het College

Op 6 november 2019 heeft de commissie Bestuur en Middelen GS gevraagd met een voorstel
c.q. brief te komen op welke manier de Zuid-Hollandse journalistiek ondersteund zou kunnen
worden op basis van het eerder uitgevoerde onderzoek van de Universiteit Leiden over dit
onderwerp. In bijgaande brief schetsen GS aan Provinciale Staten de te doorlopen procedure om
te komen tot een ondersteuningsregeling voor de lokale en regionale journalistiek in Zuid-Holland.
GS zetten uiteen dat zij een provinciaal belang zien om de journalistiek in Zuid-Holland te
ondersteunen.
In de brief wordt ingegaan op het onderzoek van de Universiteit Leiden naar de provinciale
mogelijkheden voor ondersteuning. Dit onderzoek is in opdracht van de provincie uitgevoerd.
Professor Jaap de Jong heeft zijn onderzoek tijdens een GS-vergadering op 19 februari 2019 aan
uw college gepresenteerd. Tijdens die presentatie is De Jong ingegaan op drie scenario’s voor
ondersteuning en hebt u hierover van gedachten gewisseld.
In de brief schrijven GS dat zij een van de scenario’s voor ondersteuning, het “mediafonds”,
verder willen uitwerken. GS kiezen daarbij echter niet voor een provinciaal mediafonds maar een
(co-financierings)regeling waarvan gemeenten gebruik kunnen maken die zo’n fonds actief
hebben of voornemens zijn zo’n fonds te beginnen.
Voor een dergelijke regeling heeft de provincie jaarlijks € 332.000 beschikbaar. Dit is het bedrag
dat jaarlijks vrijvalt met het stopzetten van het inkopen van provinciale mededelingen in huis-aanhuisbladen.
Financieel en fiscaal kader
Bedrag, exclusief BTW: € 332.000 op jaarbasis
Programma: Samen werken aan Zuid-Holland // Beter Bestuur / Sterke Samenleving
Financiële risico’s: geen
Juridisch kader
Niet van toepassing

2 Voorafgaande besluitvorming
Provinciale Staten hebben de afgelopen twee jaar in een aantal vergaderingen hun zorgen geuit
over het functioneren van de Zuid-Hollandse journalistiek als gevolg van bezuinigingen en
inkrimping van redacties. In de Statenvergadering van 21 februari 201 8 is met motie 781 (Groen
Links) aandacht gevraagd voor dit vraagstuk. Aanleiding voor de motie en discussie hierover was
het voornemen van de provincie om te stoppen met het inkopen van provinciale mededelingen in
de lokale huis-aan-huisbladen. Daarmee bespaart de provincie 332.000 euro op jaarbasis en valt
voor de lokale bladen een voorname inkomstenbron weg. In de Statenvergadering hebben
fracties de toen verantwoorderlijk gedeputeerde Vermeulen hierop gewezen, en is de vraag naar
boven gekomen hoe de provincie zich hiertoe wil verhouden.
Om daar een antwoord op te formuleren heeft gedeputeerde Vermeulen de Universiteit Leiden
opdracht gegeven onderzoek te doen naar de staat van de Zuid-Hollandse journalistiek en
oplossingsrichtingen te benoemen voor eventuele provinciale ondersteuning. De
onderzoeksresultaten zijn met GS en PS gedeeld.
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Op 6 november 2019 heeft de commissie B&M GS gevraagd om in het eerste kwartaal met een
standpunt te komen in dit dossier. Deze GS-brief geeft daar invulling aan.

3 Proces
Ambtelijk wordt de komende periode een co-financieringsregeling uitgewerkt waarop gemeenten
met een mediafonds een beroep kunnen doen. Deze regeling zal voor het zomerreces met
Provinciale Staten worden besproken. PS zal worden gevraagd het subsidieplafond vast te
stellen. Het voorstel voor deze regeling keert derhalve terug in GS.
Het streven is om de regeling na het zomerreces open te stellen.

4 Participatie
Er is tijdens twee bijeenkomsten met Statenleden, de onderzoekers, mediavertegenwoordigers en
gemeenten uitvoerig stilgestaan bij de nood van de Zuid-Hollandse journalistiek en de eventuele
oplossingsrichtingen. Ook is tijdens deze sessies uitvoerig gesproken met een breed pallet aan
deskundigen en betrokkenen over het onderzoek en de huidige staat van de Zuid-Hollandse
journalistiek. Zoals ook in de brief is aangegeven, is er met deze consultatie geen eensluidend
beeld naar voren gekomen op welke manier de provincie de lokale en regionale journalistiek in
deze provincie het beste zou kunnen ondersteunen.
Bij het uitwerken van de (co-financierings)regeling zal ambtelijk een dergelijke regeling wel bij een
aantal partijen worden getoetst in hoeverre er draagvlak bestaat zodat een inschatting kan
worden gemaakt in hoeverre co-financiering doeltreffend en doelmatig kan zijn.
Verder hebben Omroep West en Rijnmond vorig jaar zomer het aanbod aan GS gedaan om te
participeren in het zogeheten “fte-scenario”, waarbij de provincie journalistieke arbeidskracht
rechtstreeks zou gaan subsidiëren. Op dit aanbod hebben de gedeputeerden Potjer en
Vermeulen op 18 november 2019 per brief geantwoord dat de provincie nog geen standpunt heeft
ingenomen in dit dossier, en dat de provincie later op dit aanbod terugkomt. Nu GS in de brief aan
de Staten het fte-scenario laten vallen, zullen beide gedeputeerden nog een definitief antwoord
per brief richting de Omroepen sturen dat GS kiezen voor een ander scenario en dat de provincie
de Omroepen uitnodigt hierin mee te participeren.

5 Communicatiestrategie
De brief aan PS wordt niet met een (pers)bericht gecommuniceeerd. Wel zal hij via de ambtelijke
organisatie gedeeld worden met relevante partijen, waaronder de deelnemers aan de eerdere
participatiesessies. Zodra de regeling opengaat, zullen hier uiteraard de nodige communicatieve
inspanningen mee gemoeid zijn.
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