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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS,
gesteld door mevrouw J. d'Hondt van de PvdA fractie en
mevrouw H. Rikkoert van de ChristenUnie fractie
betreffende "mogelijke ondersteuning regionale en lokale
media"(d.d. 01-04-2020)
Geachte mevrouw d'Hondt en mevrouw Rikkoert,
Toelichting:
Veel lokale media verkeren momenteel in zwaar weer doordat de advertentie-inkomsten als gevolg van de
coronacrisis ernstig zijn teruggelopen. De reserves van deze kleine organisaties zijn klein en hun voortbestaan
is in gevaar. Veel lokale kranten en sites werken met freelancers, zodat maatregelen als arbeidstijdverkorting
voor hen geen soelaas bieden. Lokale en regionale journalistiek is van groot belang om het gemeentelijk en
provinciaal bestuur te controleren en inwoners te informeren. Juist nu iedereen, maar met name kwetsbare
mensen, aan huis gekluisterd zijn, moeten ze kunnen vertrouwen op goede, onafhankelijke berichtgeving over
hun eigen omgeving. Maar ook als de maatregelen weer kunnen worden afgebouwd, is het belangrijk dat de
infrastructuur van de lokale en regionale media nog overeind staat als vitaal onderdeel van de democratie.
Vanuit de Tweede Kamer en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) is er aangedrongen op steun,
waarbij er ook specifiek wordt gekeken naar de provincie. In de brief van 31 maart van GS over de gevolgen
van de coronacrisis in de provincie wordt weliswaar verwezen naar de noodkreet van de lokale media, maar er
zijn geen concrete maatregelen of ondersteuning aangekondigd. Er wordt slechts verwezen naar een
onderzoek naar de versterking van de lokale journalistiek dat al in het coalitieakkoord is benoemd.
Naar aanleiding van bovenstaande hebben Partij van de Arbeid en ChristenUnie de volgende vragen aan het
college van Gedeputeerde Staten:
1.

Bent u bereid om, vooruitlopend op het genoemde onderzoek nu alvast een quick-scan te doen
van de financiële noden van de lokale en regionale media in de provincie?
Antwoord:
Wij weten dat lokale media door een forse terugloop van de advertentieopbrengsten grote negatieve
effecten ervaren van de coronacrisis . Het in het coalitieakkoord aangekondigde onderzoek naar de
pluriformiteit, toegankelijkheid en vitaliteit van de regionale en lokale media wordt daarom versneld
opgepakt. Het zal voorzien in een feitenonderzoek naar de stand van zaken van de lokale media in de
provincie op basis van bestaande bronnen. Daarbovenop vindt een uitvraag plaats onder alle 26
gemeenten in de provincie en de wijze waarop zij lokale media ondersteunen of wensen te
ondersteunen en hun oordeel over de vitaliteit van de lokale media. Het onderzoek zal zich toespitsen
op samenwerkingsmogelijkheden van media en overheden om de positie van de media te versterken.
Op basis van enkele scenario's zal de provincie een handelingsperspectief worden geboden. Gelet op
de urgentie van het onderwerp willen we hier zo snel mogelijk helderheid over hebben. Zodra het
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onderzoeksbureau gekozen is en de onderzoeksvraag en de planning bekend zijn, zullen wij u hierover
nader informeren.
2.

Welke concrete financiële ondersteuning wordt er op dit moment vanuit de Rijksoverheid en
gemeenten geboden?
Antwoord:
Het Rijk heeft een steunfonds ter beschikking gesteld waar lokale en regionale media een beroep op
kunnen doen. (https://www.. svdj.nl/steunfondsl als zij continuïteitsproblemen ervaren. Een aanvraag
voor tegemoetkoming uit het Steunfonds kon ingediend worden van 11 april 2020 tot en met 19 april
2020. De betalingen van de gehonoreerde aanvragen zijn voorzien in de week van 27 april. De
aanvraag voor krediet gaat over een periode van 3 maanden, te weten van 15 maart (met
terugwerkende kracht) tot 15 juni a.s .. Na afloop van de looptijd wordt beoordeeld of het krediet, al dan
niet gedeeltelijk, kan worden omgezet in een uitkering. Wij zullen ons op de hoogte stellen van de
aantallen aanvragen en de toekenningen voor de media in de provincie.

3.

Bent u bereid om met bijvoorbeeld een kleine subsidie, aanvullend op deze maatregelen, de
ergste nood in deze sector te ledigen, zodat zij gezond deze crisis door kunnen komen?
Antwoord:
Het steunfonds van het Rijk heeft tot doel de grootste nood te ledigen. Wij zullen de komende
maanden benutten om uit te zoeken of er vanuit de provincie aanvullende maatregelen mogelijk en
noodzakelijk zijn. Deze opdracht hebben we neergelegd bij de onlangs opgerichte Taskforce. Voor de
coronacrisis zijn er verkennende gesprekken gevoerd met hoofdredacteuren en redacteuren van lokale
media en met de gemeente Amersfoort waar wordt nagedacht over samenwerkingsmogelijkheden van
media en ondersteuning vanuit de overheid. Dit is voor ons een nieuw beleidsterrein waarop, sinds het
wegvallen van de financiering staak van de regionale omroep, geen specifieke kennis meer wordt
bijgehouden. Daarom wordt bekeken of een kwartiermaker versterking lokale media ons in het proces
kan ondersteunen. We hebben inmiddels budget vrijgemaakt voor het aanstellen van de
kwartiermaker.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
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