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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
de voortgang van de uitvoering van het amendement Versterk de lokale media,
versterkte onafhankelijke journalistiek.
Aanleiding
Op 9 november 2018 is het amendement “Versterk de lokale media, versterkte
onafhankelijke journalistiek” aangenomen. Provinciale Staten zijn op 12 maart
2019 geïnformeerd over de uitvoering van dit amendement via de
statenmededeling Uitvoering amendement Versterk de lokale media, versterkte
onafhankelijke journalistiek. Daarin is toegelicht dat de uitvoering plaatsvindt
door ondersteuning van een beperkt aantal projecten en door een quick scan te
maken van de lokale journalistiek in Brabant. Aangegeven is dat in 2020
Provinciale Staten worden geïnformeerd over de uitkomsten van de quick scan
en de evaluatie van de projecten. De quick scan is inmiddels afgerond en heeft
geresulteerd in het rapport van Fontys Hogeschool genaamd Nieuwsmedia in
Brabant pilotstudie lokale media Noord- Brabant.
Bevoegdheid
GS zijn bevoegd de uitvoering van het amendement vorm te geven. Hierbij
informeren wij u over de resultaten.
Kernboodschap
In het rapport “Nieuwsmedia in Brabant pilotstudie lokale media NoordBrabant” wordt geconcludeerd dat de journalistieke infrastructuur in Provincie
Noord-Brabant voldoende op orde is. De waakhondfunctie is wisselend, dus
waakzaamheid is geboden. De respondenten van het onderzoek hebben
behoefte aan (nieuwe) expertise, middelen & onderzoek.
Geconstateerd wordt dat er een behoorlijk aanbod is van titels bij alle 62
Brabantse gemeenten. Bij de drie gemeenten waarop de situatie gedetailleerder
is onderzocht blijkt dat de media in staat zijn om een kritisch tegenwicht te

bieden als dat nodig is. Met name de verslaggevers van regionale bladen en
geroutineerde redacteuren van huis-aan-huisbladen zijn toegerust om het lokaal
bestuur van een kritisch tegengeluid te voorzien. Voor kleinere titels is het zelf
creëren van nieuws lastiger.
In de onderzochte Brabantse gemeenten zijn verschillen geconstateerd over de
invulling van de waakhondfunctie van de journalistiek. In de drie nader
onderzochte gemeenten bleken journalisten zeker in staat het gemeentenieuws te
volgen en daarover te rapporteren. Wel is er ruimte voor verbetering omdat de
invulling van signalering/ onderzoek niet altijd structureel op lokaal niveau is
belegd. De respondenten van het onderzoek hebben behoefte aan (nieuwe)
expertise, middelen & onderzoek. Zij voelen de behoefte om verder te
professionaliseren, meer gebruik te maken van nieuwe technologie en nieuwe
doelgroepen te bedienen.
Consequenties
Het rapport biedt inzicht in de staat van de lokale media in Brabant. Op basis
van dit rapport blijkt dat de verslaggevers van regionale bladen en
geroutineerde redacteuren bij huis-aan-huisbladen toegerust zijn om het lokaal
bestuur van een kritisch tegengeluid te voorzien.
Europese en internationale zaken
Communicatie
Vervolg
De evaluatie van de projecten wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2021.
U wordt daarover geïnformeerd.
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