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PROVINCIE GRONII*»GEN 

Groningen, 13 februari 2015 

Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten 

Betreft: Mogelijkheid tot oprichting Noordelijk mediafonds 

Geachte mijnheer de voorzitter, 

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? Zo nee, waarom niet? 

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 Drenthe? 
5. Zo nee, waarom niet en welke andere middelen ziet GS om de journalistieke waakhondfunctie 

in het Noorden te waarborgen? 

Met vriendelijke groeten, 

Gerda van Galen & Nienke Homan 
Statenfractie Groenlinks 


