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Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Tijdelijke ondersteuning lokale journalistiek

coronacrisis

  

Geachte Statenleden, 

 

Diverse mediabedrijven in Nederland hebben liquiditeitsproblemen door sterk teruggelopen

advertentie-inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Vooral lokale kranten en lokale omroepen

hebben het zwaar; in Zuid-Holland hebben drie lokale kranten de provincie verzocht om acute

steun. Minister Slob heeft inmiddels € 11 miljoen beschikbaar gesteld om de lokale journalistiek in

Nederland te ondersteunen (zie bijlage Kamerbrief). 

 

Op 13 februari 2020 hebben wij u geïnformeerd over ons besluit om de Zuid-Hollandse

journalistiek te willen ondersteunen met een regeling die voorziet in ondersteuning van

gemeentelijke mediafondsen in deze provincie (PZH-2020-724266161). Hiervoor is jaarlijks €

332.000 beschikbaar. Deze regeling zou in de tweede helft van dit jaar worden geactiveerd. 

 

Dit voornemen willen wij opschorten. De coronacrisis en de acute nood van de lokale journalistiek

in het bijzonder, leveren immers een andere betrokkenheid op voor het opzetten van

mediafondsen bij betrokken partijen. Lokale mediabedrijven zijn nu vooral bezig om

liquiditeitssteun te vinden en omzetderving op te vangen. Daarom willen wij dit jaar eerst een

tijdelijke bijdrage leveren aan noodsteun voor de lokale journalistiek. Daarmee geven wij tevens

gehoor aan de oproep van minister Slob aan de VNG en het IPO om ook een bijdrage te leveren,

aanvullend op het noodpakket van het rijk voor lokale journalistiek.
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Het budget van € 332.000 komt dit jaar derhalve ten goede aan lokale kranten en lokale

omroepen in Zuid-Holland, als Zuid-Hollandse aanvulling op de landelijke regeling van minister

Slob. Wij willen hierbij zoveel mogelijk aansluiten bij de verdeelsystematiek van de minister. De

uitvoering van de rijksregeling ligt bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De provincie is

in overleg met het fonds om nadere afspraken te maken voor samenwerking. Wij zullen u te zijner

tijd berichten hoe we de regeling verder willen vormgeven. Dit is ook in overeenstemming met de

toezegging die wij eerder deden op vragen van het Statenlid Weide in de commissievergadering

Bestuur, Maatschappij en Middelen d.d. 15 april over dit onderwerp.

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

plv. secretaris, voorzitter,

 

 
 

ir. J.C. van Ginkel MCM drs. J. Smit

  

Bijlagen:

- Brief minister Slob: Steun tijdens de coronacrisis voor de mediasector


