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Geachte heer, mevrouw,

Op 2 december 2020 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fracties van D66 en Groenlinks 
over Zonder lokale media geen lokale waakhond functie. Onze excuses voor het feit dat de 
reactie later is dan de hiervoor gestelde termijn.

Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Bent u bekend met onderstaand artikel van 16 november 'Te weinig journalistiek die wethouder 
benauwd'?

Antwoord:
Ja, wij zijn bekend met het artikel.

Vraag 2
Indien ja, kunt u een reactie geven op de 12 adviezen die hier aangereikt worden?

Antwoord:
In 2019 heeft de raad met de motie 'Zonder lokale media geen lokale waakhond' ons college 
van B&W gevraagd onderzoek te doen naar de inhoudelijke rol van de media in 
Haarlemmermeer. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek was dat het medialandschap in 
onze gemeente voldoende divers is, met voldoende kritische verslaggeving van de lokale 
politiek. De raad is op 14 juni 2019 over de resultaten van dit onderzoek geïnformeerd (brief 
X2019.06762). Voor een reactie op de 12 adviezen verwijzen wij u naar dit onderzoek dat als 
bijlage bij deze brief was gevoegd.
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Vraag 3
Kunt u de raad informeren over de voortong die er is geboekt sinds vorig jaar op het gebied van 
de samenwerking van de lokale en regionale media?

Antwoord:
NH Nieuws en hun lokale partneromroep Meerradio hebben een financiële bijdrage ontvangen 
van de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO). Daarvan heeft NH Nieuws een 
verslaggever aangesteld voor Haarlemmermeer en omstreken.
Daarnaast werken wij met Meerradio samen als het gaat om publiciteit rond het wekelijkse 
radiogesprek met de burgemeester en wordt gekeken of er ook op andere vlakken 
samenwerking mogelijk is.
Aan het begin van de coronacrisis hebben wij extra pagina's afgenomen van het lokale huis-aan- 
huisblad. Daarnaast kijkt het lokale huis-aan-huisblad naar de mogelijkheden van een digitaal 
nieuwsplatform, mede om problemen met de bezorging te voorkomen.
Er vindt zoveel mogelijk een (online) persgesprek plaats na de wekelijkse collegevergadering.

Vraag 4
Bent u bereid om voor Haarlemmermeer een journalistiek nota op te stellen, zoals hoogleraar 
Jaap de Jong van de Universiteit van Leiden voorstelt? Zo ja, wanneer mogen wij deze 
verwachten?Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Wij zijn niet voornemens een journalistieke nota op te stellen. Uit het rapport 'Zonder lokale 
media geen lokale waakhond' blijkt dat Haarlemmermeer nog steeds beschikt over een divers 
medialandschap dat de lokale politiek kritisch volgt. Daarnaast zijn in het rapport verschillende 
scenario's en oplossingsrichtingen bekeken om de onderzoeksjournalistiek te versterken, zoals 
een mediafonds, scholing, samenwerking, partnerschappen met media, extra advertenties en 
prestatieafspraken. Bijna alle scenario's hebben als nadeel dat het investeringen betreffen die 
niet direct ten goede komen aan een betere onderzoeksjournalistiek. Bovendien staan ze vaak 
op gespannen voet met de onafhankelijkheid van de media en kunnen ze tot oneerlijke 
concurrentie leiden.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hooeachtend.


