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SCHRIFTELIJKE VRAGEN

ondezoeksjoumalistiek

Geachte heer Van Leeuwen,

Toelichtino:
Op 10 oktober heeft u ons schriftelijke vragen gesteld over ondezoeksjoumalistiek. Hierbij treft u de
antwoorden.

1.

Bent u het met ons eens dat ondezoeksjoumalistiek van wezenlijk belang is voor een goed
nctionerende democratie?
Antwoord:
Ja, ondezoeksjoumalistiek is inderdaad van belang voor een goed functionerende democratie.
fu

2.

Bent u het met ons eens dat er op dit moment sprake is van adhoc-ondezoeksjoumalistiek op het
moment dat er een speciaal onderwerp onder de aandacht is (wij verwijzen naar het ondezoek van
NRC afgelopen voorjaar)?
Antwoord:
Het is niet aan het College van Gedeputeerden Staten om het werk van onaftankelijke (regionale)
omroepen en/of schrijvende pers te beoordelen, het oordeel dat er sprake zou zijn van adhocjoumalistiek laten wij dan ook graag aan u. Genoemde organisaties maken eigen keuzes waar ze hun
mensen en middelen op inzetten. Sinds de recentralisatie van de regionale omroep (1 januari 2014)
heeft de provincie geen verantwoordelijkheid meer voor de bekostiging van de regionale omroep.

3.

Bent u het met ons eens dat het wenselijk zou zijn als er meer structureel aan onderzoeksjoumalistiek
op provinciaal niveau zou worden gedaan?
Antwoord:
ln de Mediawet staat dat publieke en commerciële omroepen en schrijvende pers redactionele
autonomie hebben. Dit betekent dalze zelÍ bepalen wat ze aanbieden via televisie, radio, intemet,
papieren media en sociale media. Ze zijn ook zelf verantwoordelijk voor de vorm en de inhoud van hun
programma's en artikelen. De overheid mag zich hier niet mee bemoeien. Het is de keuze van de
redacties om wel of niet in te zetten op ondezoeksjoumalistiek.

4.

Bent u bereid om met RTV Utrecht te overleggen of zij bereid zijn meer te investeren in
ondezoeksjoumalistiek op provinciaal niveau en of welke middelen zij daarvoor nodig hebben? Zo
nee, waarom niet?
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Antwoord:
Sinds de recentralisatie van de regionale omroep (1 januari 2014) zijn wij niet meer verantwoordelijk
voor de bekostiging van de regionale omroep. Het Rijk heeft deze rol overgenomen. Dat betekent dat
wij dus geen financiële relatie met en sturing op RTV hebben. lndien u, Staten, de wens hebben om op
provinciaal niveau in te zetten op het stimuleren van ondezoeksjournalistiek, dan kan hiervoor nieuw
beleid en bijbehorende nieuwe middelen ingezet worden. Op dit moment ligt dit echter niet in de rede
omdat op landelijk niveau recent extra middelen ter beschikking zijn gekomen. Het Rijk heeft dit jaar
een extra subsidie van structureel 5 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld voor
ondezoeksjournalistiek. Deze middelen zijn vooral bedoeld voor lokale en regionale media. RTV
Utrecht wil graag aanspraak maken op deze extra middelen. ln samenwerking met de Bibliotheek
Eemland en de BDU heeft RTV Utrecht bij het Rijk een subsidieaanvraag ingediend voor versteviging
van de regio joumalistiek.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voozitter,

Secretaris,
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