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Statenfractie Groenlinks - schriftelijke vragen inzake 
mogelijkheden tot oprichting Noordelijk mediafonds 

Geachte mevrouw Van Galen en mevrouw Homan, 

Naar aanleiding van uw vragen over de mogelijkheden van een Noordelijk 
Mediafonds berichten wij u het volgende. 

Vraag 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? 

Antwoord: Ja. Kwalitatief hoogstaande regionale journalistiek heefteen 
toegevoegde waarde in het leveren van een onaftiankelijk verslag van datgene wat 
in de politiek speelt. En ze zijn voor de politiek een waardevolle informatiebron van 
publieke aangelegenheden die niet in de politieke gremia aan bod komen. 

De verantwoordelijkheid voor de regionale omroepen is sinds 2014 een 
Rijksverantwoordelijkheid. In contacten met het Rijk, met name met het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, pleiten wij vanuit het IPG, 
Noord-Nederland, dan wel vanuit de Provincie Groningen voortdurend voor het 
behoud en versterking van kwalitatief hoogstaande journalistiek in kleine 
gemeenten en in de regio. 

Vraag 2: Is GS bekend met het fonds in Friesland? 

Antwoord: Ja. 
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Vraag 3: Is GS bereid om een dergelijk fonds gestalte te doen geven? 

Antwoord: Wij zijn van mening dat de besluitvorming over het wel of niet opzetten 
van een Noordelijk Mediafonds, mede vanuit de Provincie Groningen, aan het 
volgend college van Gedeputeerde Staten is. 

Vragen 4 en 5: Zo ja, is GS bereid hiervoor in gesprek te gaan met Friesland en 
Drenthe? Zo nee, waarom niet en welke andere middelen ziet GS om de 
journalistieke waakhondfunctie in het Noorden te waarborgen? 

De provincie Groningen werkt volgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. 
Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Communicatie en Kabinet, Publieksvoorlichting: 050 3164160 



Antwoord: Het beantwoorden van deze vragen is aftiankeiijk van het standpunt van 
het volgend college van Gedeputeerde Staten. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


