
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij stellen u voor het volgende besluit te nemen: 
 
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 29 mei 2017, 
 
overwegende dat: 
 
• in opdracht van de gemeente Leiden de Leerstoelgroep Journalistiek en Media van de Universiteit 

Leiden een onderzoek heeft gedaan naar het opzetten van een stimuleringsfonds voor lokale en 
regionale journalistiek; 

 
• de onderzoekers op basis van hun onderzoek aan de raad van Leiden hebben voorgesteld een 

dergelijk stimuleringsfonds op te richten ; 
 
• de portefeuillehouder media en communicatie in het college van burgemeester en wethouders 

van Leiden, de heer R.C.L. Strijk (D66), het onderzoeksresultaat als volgt heeft toegelicht:  "Het 
Leidse college en de gemeenteraad maken zich zorgen over het voortbestaan van een pluriform 
lokaal medialandschap en het effect daarop in de werking van de lokale democratie. Hoe beter 
inwoners, ondernemers en instellingen geïnformeerd zijn over wat er lokaal speelt, hoe meer zij 
ook zullen participeren en zich zullen inzetten voor de stad. We maken ons zorgen of de lokale 
media met het huidige verdienmodel deze taak de komende jaren vol kunnen blijven houden. 
Daarom heeft de gemeenteraad het college gevraagd onderzoek te laten doen naar de mogelijk-
heden voor het opzetten van een stimuleringsfonds voor de lokale journalistiek" ; 

 
• burgemeester en wethouders van Leiden thans de verdere uitwerking van het voorstel onder-

zoeken ;  
 
• de burgemeester van Haarlem, de heer J. Wienen desgevraagd aan de raad van de gemeente 

Haarlem heeft toegezegd zich te verdiepen in het rapport van de Leidse onderzoekers en te zullen 
rapporteren aan de raad van de gemeente Haarlem over de wenselijkheid van een  stimulerings-
fonds voor lokale en regionale journalistiek ; 

 
• de provincie Noord-Holland eveneens belang hecht aan het voortbestaan van een pluriform 

regionaal medialandschap ; 
 
 
verzoeken de Commissaris van de Koning: 
 
kennis te nemen van het onderzoek naar het opzetten van een stimuleringsfonds voor lokale en 
regionale journalistiek, zich in verbinding te stellen met de wethouder media en communicatie van 
de gemeente Leiden en de burgemeester van Haarlem - teneinde te bezien of en op welke wijze de 
gemeenten Leiden en Haarlem en de provincie Noord-Holland gezamenlijk kunnen optrekken bij het 
zetten van vervolgstappen op weg naar de eventuele vorming van een stimuleringsfonds voor lokale 
en regionale journalistiek, en over het resultaat van zijn inspanningen te rapporteren aan provinciale 
staten. 
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Vaststelling agenda en regeling van werkzaamheden 

Motie vreemd aan de orde van de dag 
 
Stimuleringsfonds lokale en regionale journalistiek 
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