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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 

Datum ingekomen vragen : 5 juni 2018  

Datum GS-besluit:   : 26 juni 2018 

 

Vragen nr. 66 

Vragen van  de heer mr. J.M. Bruggeman en de heer J.A. Haijen (SP) over het uitblijven van een 

rondetafelgesprek over de regionale media  

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 

Provinciale Staten mede, dat op 5 juni 2018 door de leden van Provinciale Staten,  de heer mr. 

J.M. Bruggeman en de heer J.A. Haijen (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn 

ingekomen. 

 

VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING PROVINCIALE STATEN 

Vraag 1: 

Herinneren gedeputeerde staten zich dat de commissaris, in antwoord op vragen van de SP in 

de vergadering van de statencommissie Economie, Energie & Bestuur van 27 november 2017, 

schriftelijk heeft laten weten dat er een rondetafelgesprek komt over het onderzoeken van de 

mogelijkheden tot het opzetten van een regionaal stimuleringsfonds voor de Noord-Hollandse 

pers ? 

Antwoord 1: 

Ja, en dat is nog altijd de bedoeling. Ons streven is het rondetafelgesprek in september of 

oktober 2018 te organiseren. 

Vraag 2: 

Hebben gedeputeerde staten kennis genomen van de uitspraak van de commissie Bestuur van 

de raad van de gemeente Haarlem van 31 mei 2018 dat zij welwillend staat tegenover de 

gedachte tot oprichting van een Lokaal Mediafonds, van het voornemen tot instelling van zo'n 

fonds voor lokale journalistiek als actiepunt in het Haarlemse coalitieprogramma 'Duurzaam 

doen', en van de toezegging van burgemeester Wienen dat het Haarlemse college met een 

voorstel zal komen ? 

Antwoord 2: 

Ja, wij hebben gezien dat GroenLinks, PvdA, D66 en CDA dit voornemen in Haarlem hebben 

opgenomen in het coalitieakkoord en zijn op de hoogte van de toezegging van het college van 

B&W. 

Vraag 3: 

Is het gedeputeerde staten bekend dat de in vraag 2 bedoelde commissie eerder over dit 

onderwerp had willen beraadslagen in haar vergadering van 26 april, maar behandeling toen 

heeft aangehouden in afwachting van de op handen zijnde bijeenkomst over dit onderwerp 

georganiseerd door de provincie Noord-Holland ? 

Antwoord 3: 

Ja, dat is ons bekend. 
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Vraag 4: 

Hebben gedeputeerde staten er kennis van genomen dat blijkens de agenda van de commissie 

Bestuur van de raad van de gemeente Haarlem voor de vergadering van 31 mei 2018 men 

vervolgens aldaar heeft geoordeeld dat de in vraag 3 bedoelde bijeenkomst niet van de grond 

komt ? 

Antwoord 4: 

Wij hebben kennis genomen van de besluitenlijst van de vergadering d.d. 31 mei jl. van de 

Commissie Bestuur van de gemeente Haarlem en geconstateerd dat dit agendapunt in de 

commissie is behandeld. 

Vraag 5: 

Is het juist dat deze bijeenkomst niet van de grond komt ? Wat is daarvan de oorzaak ? Hoe 

denken gedeputeerde staten deze oorzaak te kunnen wegnemen ? 

Antwoord 5: 

Nee, dat is niet juist. In eerste instantie is samenwerking gezocht met het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, waardoor aansluiting kon worden gezocht bij de invulling 

van het voornemen in het regeerakkoord om onderzoeks)journalistiek te stimuleren. Dit bleek 

echter langer op zich te laten wachten.Toen is besloten, in afwachting van de 

gemeenteraadsverkiezingen en collegevorming, daar niet verder op te wachten en te bezien of 

we in samenwerking met de gemeenten Haarlem en Hilversum het rondetafelgesprek zouden 

kunnen organiseren.  

Vraag 6: 

Hebben gedeputeerde staten kennis genomen van de aankondiging van de minister van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging 

van Journalisten op 2 juni nog in de maand juni te zullen komen met een voorstel voor de 

besteding van de 5 miljoen euro die in het regeerakkoord jaarlijks is uitgetrokken voor 

onderzoeksjournalistiek ? 

Antwoord 6: 

Ja, daar hebben we kennis van genomen. 

Vraag 7: 

Is het gedeputeerde staten bekend dat het aantal verslaggevers bij de dagbladen van de Holland 

Media Combinatie drastisch wordt verkleind ? Kan de daar uit voortvloeiende onvermijdelijke 

kwaliteitsvermindering van deze publicaties gevolgd door abonnementsopzeggingen leiden tot 

een vicieuze cirkel ? 

Antwoord 7: 

Ja, daar hebben wij kennis van genomen. Voor  een volwassen democratie - ook op provinciaal 

niveau – is een onafhankelijke, diverse en vrije pers een onmisbare voorwaarde. De regionale 

media spelen daarin een belangrijke rol. Wij betreuren dan ook de verschraling van de regionale 

media. Maar de informatiemaatschappij is in toenemende mate in beweging gekomen. De 

diversiteit van de regionale dagbladpers is afgenomen en er zijn nieuwe vormen van media 

ontstaan. Ook traditionele media maken meer en meer gebruik van digitale kanalen. Zij spelen 

daarmee in op het veranderende mediagebruik van de burger. De provincie verkeert niet in de 

positie om sturing aan deze maatschappelijke ontwikkelingen te geven. 

Vraag 8: 

Kunnen het voornemen van de gemeente Haarlem tot instelling van een Lokaal Mediafonds, de 

genoemde inspanningen van de rijksoverheid en de ontwikkelingen bij de dagbladen van de 

Holland Media Combinatie en andere regionale media een aanvullend motief zijn om thans met 

de grootst mogelijke spoed het toegezegde rondetafelgesprek te organiseren ? 

Antwoord 8: 

Zoals reeds aangegeven, zal het rondetafelgesprek plaatsvinden in september of oktober 2018. 

De genoemde ontwikkelingen zullen hier zeker bij worden betrokken. 


