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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake mogelijk-
heid tot oprichting Noordelijk Mediafonds

Geachte mevrouw Smith,

ln uw brief d.d. 14 februari 2015 hebt u vragen gesteld over de mogelijkheid tot oprich-
ting van een Noordelijk Mediafonds. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

ls GS het met Groenlinks eens dat het belangrijk is dat er in het Noorden kwalitatief

hoogstaande journalistiek blijft en dat deze een waakhondfunctie kan vervullen ten

aanzien van de politiek?

Antwoord 1

Ja, deze opvatting delen wij.

Vraao2
ls GS bekend met het fonds in Friesland?

Antwoord 2
Ja, wij zijn bekend met dit fonds. De provincie Fryslân heeft van 2013 tot en

met 2015 jaarlijks € 100.000,-- beschikbaar gesteld voor het Mediafonds dat
een pluriform media-aanbod moet stimuleren. Professionele mediabedriiven

die bovenlokaal opereren, kunnen subsidieaanvragen indienen voor vernieu-

we nd e med i aproje cte n of pu b I ic ati e v a n o n d erzoe ks proiecte n. G e d e pute e rd e

Súafen van Fryslân bes/rssen over de ingediende subsidieaanvragen. Het eer-

ste jaar bleef het budget grotendeels onbesteed, omdat er weinig geschikte

aanvragen waren. ln 2014is de sysúematiek aangepast.
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Vraaq 3

ls GS bereid om een dergelijk fonds gestalte te doen geven?

Antwoord 3
Met de recentralisatie van de verantwoordelijkheid voor de regionale omroe-
pen per 1 januari 2014 hebben de provincies geen wettelijke taak meer met
betrekking tot mediabeleid.
Wij zijn op dit moment niet bereid zelf gestalte te geven aan een dergelijk
Mediafonds waarin het provinciaal bestuur besluiten moet nemen oyer subsË
dieaanvragen met betrekking tot media-aanbod. Vooralsnog zien wij onze rol
als die van verbinder om partijen met elkaar in gesprek te brengen, om de
samenwerking op te zoeken.
Daarnaast vinden wij dat de keuze voor provinciale betrokkenheid bij een
nieuw Mediafonds past bij de kaderstellende rolvan Provinciale Staten. De
huidige beleidskaders, vastgelegd in de Cultuurnota 2013-2016, bieden on-
voldoende legitimering om ander mediabeleid te voeren. Het is aan de nieuwe
Provinciale Sfafen om kaders hiervoor vast te leggen als zij dit wensen.

Vraao 4
Zo ja, is GS bereid hiervoor in gesprek te gaan met Friesland en Groningen?

Antwoord 4
Zie de beantwoording van vraag 3. Vooralsnog laten wfide initiatiefnemers uit
het veld aan zet.

Vraaq 5
Zo nee, welke andere middelen ziet GS om de journalistieke waakhondfunctie in het
Noorden te waarborgen?

Antwoord 5
WIzien hiervoor op dit moment geen rolvoor de provincie. Zie verder de be-
antwoording van de vragen 3 en 4.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

¿¿-a-_-
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Geachte	  heer	  Tichelaar,	  
	  	  
Donderdag	  12	  februari	  presenteerde	  het	  Stimuleringsfonds	  voor	  de	  journalistiek	  het	  rapport	  
‘nieuwsvoorziening	  in	  de	  regio’.	  In	  dit	  rapport	  wordt	  de	  noodklok	  geluid	  over	  de	  positie	  van	  
onafhankelijke	  regionale	  verslaglegging	  en	  de	  positie	  van	  kleine	  gemeenten	  in	  regionale	  
verslaglegging.	  
	  	  
Uit	  het	  onderzoek	  blijkt	  dat	  door	  reorganisaties	  en	  bezuinigingen	  regionale	  media	  ogen	  en	  oren	  
tekort	  komen	  in	  de	  verre	  uithoeken	  van	  de	  provincie.	  Functie,	  noodzaak	  en	  het	  belang	  van	  goede,	  
kwalitatief	  hoogstaande	  journalistiek	  wordt	  volgens	  het	  onderzoek	  breed	  gedragen;	  tegelijkertijd	  
komen	  kleine	  gemeenten	  er	  wat	  betreft	  het	  aantal	  nieuwsberichten	  bekaaid	  vanaf	  en	  is	  de	  
waakhondfunctie	  van	  de	  media	  daar	  voor	  de	  politiek	  minimaal.	  Ook	  wordt	  geconcludeerd	  dat	  buiten	  
de	  Randstad	  de	  journalistiek	  zwaarder	  onder	  druk	  staat.	  	  
	  
Op	  dezelfde	  dag	  deden	  Lejo	  Siepe	  en	  Joep	  van	  Ruiten	  in	  het	  Dagblad	  van	  het	  Noorden	  de	  oproep	  om	  
vanuit	  de	  drie	  noordelijke	  provincies	  een	  Noordelijk	  mediafonds	  op	  te	  richten	  om	  de	  kwaliteit	  van	  
regionale	  journalistiek	  in	  de	  toekomst	  te	  waarborgen.	  	  
	  
In	  Friesland	  is	  voor	  een	  dergelijk	  fonds	  tot	  eind	  2015	  €	  100.000	  beschikbaar.	  Siepe	  en	  Van	  Ruiten	  
stellen	  in	  het	  Dagblad	  van	  het	  Noorden	  voor	  als	  noordelijke	  provincies	  de	  krachten	  te	  bundelen	  en	  
een	  Noordelijk	  mediafonds	  beschikbaar	  te	  stellen.	  In	  het	  rapport	  van	  het	  Stimuleringsfonds	  voor	  de	  
journalistiek	  wordt	  een	  vergelijkbaar	  voorstel	  gedaan.	  
	  
Aan	  de	  hand	  van	  bovenstaande	  heeft	  GroenLinks	  de	  volgende	  vragen	  aan	  Gedeputeerde	  Staten:	  
	  

1. Is	  GS	  het	  met	  GroenLinks	  eens	  dat	  het	  belangrijk	  is	  dat	  er	  in	  het	  Noorden	  kwalitatief	  
hoogstaande	  journalistiek	  blijft	  en	  dat	  deze	  een	  waakhondfunctie	  kan	  vervullen	  ten	  aanzien	  
van	  de	  politiek?	  

2. Is	  GS	  bekend	  met	  het	  fonds	  in	  Friesland?	  
3. Is	  GS	  bereid	  om	  een	  dergelijk	  fonds	  gestalte	  te	  doen	  geven?	  
4. Zo	  ja,	  is	  GS	  bereid	  hiervoor	  in	  gesprek	  te	  gaan	  met	  Friesland	  en	  Groningen?	  
5. Zo	  nee,	  welke	  andere	  middelen	  ziet	  GS	  om	  de	  journalistieke	  waakhondfunctie	  in	  het	  

Noorden	  te	  waarborgen?	  
 
Namens	  de	  GroenLinks	  fractie,	  
Gea Smith 


