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Aanleiding 

Vanuit de raad is de vraag gekomen of dat er in Stichtse Vecht, net als in Leiden, een Mediafonds 

gestart kan worden.  

In het collegewerkprogramma staat hierover het volgende: Wij doen onderzoek naar het mogelijk 

instellen van een mediafonds, naar het voorbeeld van het Leidse model. Belangrijke aandachtspunten 

voor dit fonds zijn versterking van de journalistiek in de vorm van onderzoeksjournalistiek, het vormen 

van journalistieke verdieping en het versterken van de rol van de journalistiek binnen de sociale 

samenhang in de regio. 

Leids MediaFonds 

Het mediafonds in Leiden beschikt over een budget van € 250.000 voor initiatieven die de 

kwaliteitsjournalistiek helpen bevorderen om zo inwoners, instellingen en bedrijven in de Leidse regio 

beter te informeren over wat er speelt in de stad Leiden en directe omgeving. Onder 

kwaliteitsjournalistiek wordt verstaan het vervaardigen van kritische, betrouwbare en onafhankelijke 

journalistieke producten met voldoende diepgang, op basis van zorgvuldig onderzoek. 

Om dit doel te bereiken verstrekt het Leids Mediafonds subsidies aan journalistieke organisaties en 

journalisten om de totstandkoming van journalistieke producten te bevorderen, die een journalistieke 

verdiepingsslag leveren op een nieuwswaardig onderwerp in de Leidse samenleving en directe 

omgeving. Aanvragen voor subsidie kunnen twee keer per jaar worden ingediend: uiterlijk 1 april of 

uiterlijk 1 oktober. 

Achtergrond van het instellen van dit mediafonds is dat de samenleving belang heeft bij goed 

geïnformeerde inwoners, ondernemers en organisaties. Van oudsher spelen de media als waakhond 

van de democratie een belangrijke rol bij deze informatievoorziening. De gemeente Leiden heeft 

geconstateerd dat de kwaliteit en kwantiteit van het (traditionele) lokale media-aanbod in de Leidse 

regio de afgelopen jaren is afgenomen: redacties van lokale media staan onder druk van 

bezuinigingen en kunnen daardoor te weinig tijd besteden aan onderzoeksjournalistiek en verdieping. 

De pers is daardoor minder goed in staat helder en kritisch te informeren over college- en 

raadsbesluiten, over het gemeentelijke beleid en uitvoering van projecten, maar ook over andere 

relevante ontwikkelingen die zich in de samenleving voordoen. De gemeente Leiden heeft daarom -na 

zorgvuldig onderzoek- besloten ter versterking van de onderzoeksjournalistiek een Leids Mediafonds 

op te richten en daarvoor een bedrag ter beschikking te stellen van € 250.000,- voor het jaar 2018.  

In Leiden is gekozen tot  et instellen van een onafhankelijke stichting die de gelden kan beheren. Dit 

heeft geleid tot de oprichting van de Stichting Leids Stimuleringsfonds Lokale Journalistiek (afgekort: 

Leids Mediafonds) op 24 april 2018. Het bestuur van deze stichting bestaat uit vijf onafhankelijke 

leden die op grond van hun ervaring in de journalistiek en communicatie zijn benoemd.  

Mediafonds Provincie Groningen 

Het mediafonds is opgenomen in het uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020. Hiervoor is er per jaar 
€ 100.000 beschikbaar.  
 
De regeling in het kort: Het moet gaan om diepgravende onderzoeksjournalistiek naar een actueel 
Gronings onderwerp. Dit mag een lokaal onderwerp zijn, als het maar wel een bovenlokale impact 
heeft. Het onderzoek legt grondig en systematisch, aan de hand van een vooropgezet plan, 
belangrijke en nieuwe feiten, samenhangen en verbanden bloot.  
 
Mogelijkheden voor een Mediafonds in Stichtse Vecht 

Bij het instellen van een fonds stellen we ons de vragen; wat willen we met het fonds bereiken wat 

gaat er niet goed/wat kan er verbeterd worden? Hoe kan een dergelijk fonds georganiseerd worden? 

Voor een onafhankelijke toetsing is een aparte stichting zoals in Leiden een mogelijkheid. Kosten voor 

een stichting/beoordelingscommissie bedragen minstens € 5.000. 



Een mediafonds waarde heeft voor de samenleving. Echter een mediafonds zoals in Leiden is niet 

haalbaar in Stichtse Vecht vanwege de omvang van de gemeente (te klein) en de beperkte middelen. 

Volgens het Leids Model wordt € 2 per inwoner in het fonds gestort. Wel zijn er mogelijkheden om een 

mediafonds provinciaal op te tuigen, zie het Mediafonds in Groningen. Vanuit de gemeente komt het 

pleidooi aan de provincie Utrecht om de waarde van een provinciaal Mediafonds te onderzoeken en 

op te nemen in de nieuwe cultuurnota.  

Naast dit pleidooi kan in ieder geval in 2018 en 2019, aanspraak gemaakt worden op de Regeling 

Onderzoeksjournalisiek. De Regeling Onderzoeksjournalistiek is bedoeld om diepgravende en 

tijdrovende onderzoeksjournalistieke projecten mogelijk te maken, die uitmonden in audio(visuele) of 

online producties, (series) artikelen, boeken of andere journalistieke publicaties. 

https://fondsbjp.nl/onderzoeksjournalistiek/ 
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