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Open brief aan minister Ronald Plasterk van de werkgroep Andere Publieke Omroep 
(APO) – 31 mei 2007 
 
 
PLASTERK, PAK DE PUBLIEKE OMROEP AAN 
 
 
Beste minister Plasterk, 
 
Uw eerste honderd dagen zitten er bijna op. Hier is wat u voor onze publieke omroep uit de 
maatschappij wordt aangereikt: 
Neem onmiddellijk het voortouw. Verlos die publieke omroep van de kijkcijferterreur. Laat 
avondvullend voetbal over aan de markt. Maak het bestel in vier jaar reclamevrij. Integreer 
de nieuwe media als volwaardige pijler. Pak de organisatie aan. 
En het resultaat? U zult verbaasd staan. Meer tijd voor nieuws en achtergrondinformatie, 
voor kunst, cultuur en documentaires. Betere uitzendtijden. Geen flauwe zomerzotheden.  
Minder herhalingen. En bovendien: als u wilt, houdt u over 2011 nog geld over. 
 
Nu de details. Anders dan vele van uw voorgangers die het mediabeleid overlieten aan een 
staatssecretaris hebt u de directe verantwoordelijkheid voor Hilversum in uw eigen 
portefeuille willen houden. Velen, waaronder de werkgroep Andere Publieke Omroep APO 
die zich hierbij tot U richt, hebben daaruit begrepen dat u de media uw directe, ministeriele 
aandacht waard vindt. 
 
Genoemde werkgroep APO, ontstaan uit een burgerinitiatief en sinds 2003 actief bezig met de 
meningsvorming over de publieke omroep in Nederland, ziet in uw directe betrokkenheid 
grote kansen. De mediaparagraaf van het coalitie-akkoord is om het zacht te zeggen nogal 
mager uitgevallen, vertoont weinig visie en vraagt actieve invulling van uw kant, althans als 
het nog wat worden wil met onze publieke omroep. 
 
Van de Nederlandse Publieke Omroep, de NPO, valt weinig te verwachten. Voorzitter Bruins 
Slot heeft onlangs laten weten natuurlijk blij te zijn van de regering voorlopig 50 miljoen euro 
per jaar extra te krijgen. Maar zo zei hij “… dat leidt…niet meteen tot veel nieuwe 
initiatieven… Na drie jaar komt er meer ruimte voor nieuwe plannen, meer kwaliteit en 
genres als kunst en documentaires”. Drie jaar dus dood tij. 
 
Daarom vindt de werkgroep APO dat u het initiatief moet nemen. Als u dat niet doet en niet 
op korte termijn met een heldere visie voor de publieke omroep komt, zijn er voordat u het 
weet weer vier jaren om. U heeft inmiddels het parlement bericht – “nog dit jaar” - met een 
paar kleine wijzigingen van de Mediawet te komen. In 2008 wil u dan met een tweede ronde 
voorstellen tot wetswijziging komen, o.a. om de NPO nieuwe regels te geven “om de 
programmering eenvoudiger en effectiever te maken”. Voordat die ingevoerd zijn is het 2009.  
 
U bent intussen dan in de weer geweest met een eindeloze reeks discussies, 
commissievergaderingen, nota’s van wijzigingen etc. Met die berg baart u dan een paar 
muizen aan besluiten en besluitjes. Die kunnen allemaal vast wel nuttig en nodig zijn. Maar 
iedereen kan op zijn vingers natellen dat als u dat scenario volgt u niet herinnerd zal worden 
als de man die de publieke omroep in Nederland klaarstoomde voor de 21ste eeuw. En die 
ambitie móét u toch hebben. Want anders is de kans groot dat er over een paar jaar geen 
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politiek draagvlak meer is voor een publieke omroep. Die is naar onze mening namelijk in rap 
tempo aan het verloederen.  
 
Om maar wat te noemen: Nederland 1 is niet te onderscheiden van een commerciële zender, 
en Nederland 3 – de jongerenzender! - rooit het uitsluitend dankzij avondvullend voetbal. Dat 
moet u toch tegen de borst stuiten. Want al in juni 2002 schreef u – in de Volkskrant - kort en 
bondig:“… het bestaansrecht van de publieke omroep is nu juist dat men iets biedt dat niet al 
spontaan en zonder belastingsteun in de commerciële sector kan worden gemaakt”.  
 
Of neem nieuws en achtergrondinformatie. Die blijft bij de NPO onverantwoord ver achter bij 
de eisen die een moderne samenleving stelt. Zo is Den Haag Vandaag al jaren het 
ondergeschoven kind en mag het af en toe meelopen aan het handje van Nova..En voor het 
themakanaal Politiek24 – op zich een goede ontwikkeling - is te weinig geld. Verder, 
herinnert zich iemand nog dat er iets zinnigs over Europa bericht werd, iets meer dan een 
gemakkelijk stand-uppertje uit Brussel? Om maar te zwijgen van berichten over de rest van de 
wereld. De nieuwsclip van het een of andere wereldpersbureau dicteert wat je uit Irak of 
Darfur of van waar ook hoort. Uitzonderingen daargelaten - VPRO’s Tegenlicht bijvoorbeeld. 
- wijkt een normaal mens voor een beetje serieuze buitenlandse informatie toch uit naar 
Canvas, de BBC of zelfs CNN.  
Eigenlijk zal u het in uw hart met ons eens zijn dat (dit deel van ) “Nederland zoveel beter 
kan”. In september van het vorige jaar wilde u immers - in Buitenhof - al uw gram halen over 
het verrommelen van onze 3 televisiezenders. U zei toen:”Zou ik namens alle mensen die 
vinden dat nieuws en achtergronden de kerntaak van de publieke omroep vormen, mogen 
vragen dat iemand dat even goed voor ons uitzoekt?”.  
 
Nu zijn er een paar mensen die dat even goed voor u uitgezocht hebben. Dat is de werkgroep 
APO. En om een lang verhaal wat korter te maken: wat ons betreft is de kern van het 
probleem met de publieke omroep dat er op alle zenders op het bezetene af gestreefd wordt 
zoveel mogelijk luisteraars en kijkers te gerieven. En waarom gebeurt dat? Omdat een 
belangrijk deel van de inkomsten van de publieke omroep – bij de tv vroeger een derde, 
tegenwoordig een kwart - moet worden opgebracht door de Ster.  
 
De conclusie die de werkgroep APO aan u voorlegt is dan ook dat om de p.o. zijn eigenlijke 
taak terug te geven de Ster afgeschaft moet worden. Alleen dan kan de publieke omroep doen 
wat u vindt dat die moet doen: programma’s maken die niet al vanzelf in de marktsector aan 
bod komen.  
 
Twee punten hier. Allereerst, voor dat reclamevrij maken van de publieke omroep kan u 
rekenen op belangrijke politieke steun van twee van uw collega ministers. In Buitenhof zei op 
18 juni vorig jaar Wouter Bos immers: “Ik denk dat de publieke omroep niet afhankelijk mag 
zijn van reclame inkomsten…De klassieke missie van de Publieke Omroep, namelijk iets 
uitzenden wat commercieel niet gemakkelijk aan de bak komt, (krijgt) veel minder kansen, 
omdat die reclame inkomsten moeten worden binnengehaald”. Maxime Verhagen viel hem 
toen onmiddellijk bij. 
En verder, er zal natuurlijk een forse herstructurering van de NPO in gang gezet moeten 
worden. Maar de werkgroep APO is tot de conclusie gekomen dat als de nodige reorganisatie 
geleidelijk doorgevoerd wordt er in 2011 geen reclame-inkomsten meer nodig zijn. 
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Kortom, wij zouden er bij u op willen aandringen dat u op korte termijn een A-plan voor de 
publieke omroep lanceert. Om daarbij vast een voorzet te geven heeft de werkgroep APO, uit 
ervaring puttend, één nieuwe variant opgezet en doorgerekend. 
Die variant is zeker niet bedoeld als de enige weg naar Rome, maar wel als een voorbeeld hoe 
met gerichte creativiteit zelfs voor een zo heikel onderwerp als de Nederlandse publieke 
omroep oplossingen te vinden moeten zijn. 
 
Wat ons betreft zijn er aan een dergelijk A-plan voor de publieke omroep vijf 
randvoorwaarden verbonden: 
 

• fundamentele herijking van de prioriteiten binnen de NPO,  
•  pittige doorlichting en herstructurering van die organisatie, 
•  overgangsfase van vier jaar 2008-2011, 
•  doordachte inpassing van nieuwe media, met name internet en themakanalen, en  
• nauw overleg met uw collega van Financiën om tot een langjarige gezonde 

financiering te komen. 
 
U kan dan denken aan de volgende concrete invulling: 
 
1. De meerjarenbegroting van de NPO voorziet tussen 2008 en 2011 aan Ster-opbrengsten E 

194 m per jaar. Dat bedrag wordt in die vier jaar geleidelijk tot nul teruggebracht. De 
inkomsten hangen dan alleen van de belastingbetaler af.  

2. De NPO kent voortaan naast Radio en Televisie nu ook een volwaardige derde pijler: 
Nieuwe Media, waaronder internet en themakanalen. 

3. Wat televisie betreft krijgen, respectievelijk behouden Nederland 1 en Nederland 2 het 
karakter van een familiezender en informatiezender.  

4. Nederland 3 zal ter ondersteuning van de overgang naar het digitale tijdperk hoofdzakelijk 
het parlementaire themakanaal Politiek 24 doorgeven met daarnaast een carrousel voor 
specifieke themakanalen. 

5. Het aantal radiozenders kan teruggebracht worden van 5 naar 3 en om praktische redenen 
wordt Radio Nederland Wereldomroep geïntegreerd in de organisatie van NOS Nieuws. 

6. Over 2011 zijn de totale kosten van de NPO -  huidige meerjarenbegroting = 100 - met 
33% teruggelopen naar E 522 m en zijn de inkomsten verminderd met 25% tot E 610 m. 

7. Het negatieve saldo van E 31 m, zoals nu door de NPO berekend, slaat dan om in een 
positief saldo van E 88, een verschil van E 122 m. 

8. Het totaal aantal zenduren loopt terug van 18.000 (over 3 zenders + Ster) naar 13.000 
(over 2 zenders zonder Ster). Herhalingen nemen 5.000 uur minder in beslag dan nu, en 
voor “verse”, nieuwe programmering komt 1.200 uur meer ter beschikking. 

9. Hoge organisatorische en financiële prioriteit kan en zal gegeven worden aan typische 
publieke functies als nieuws en achtergrondinformatie. APO ruimt hiervoor 2400 uren in, 
de Raad van Bestuur van de NPO 1500. 

10. Voor documentaires en programma’s op het gebied van kunst en cultuur komt op 
Nederland 1 en 2 meer ruimte en bovendien op voor gewone burgers aanvaardbare tijden. 

11. Aan sport, voortaan beschouwd als nieuws, wordt 1 uur per dag besteed. Geen 
avondvullende sportuitzendingen meer. Het contract voor de Champions League, aflopend 
in 2009, zal niet hernieuwd worden. De sportbegroting loopt terug met E 51 m tot E 18 m. 

12. Het huidige beleid van de NPO inzake nieuwe media (m.n. internet en themakanalen) 
vertoont geen enkele samenhang. In de radicaal andere opzet voor Nederland 3 zullen daar 
de 5 door de NPO specifiek aangewezen publiek relevante themakanalen, zoals: journaal, 
parlement (Politiek 24), jongeren, cultuur en archief, absolute prioriteit krijgen, ook om 
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nieuwe “content” te produceren. Op de betreffende begroting staan veel oneigenlijke 
kosten. Daarop kan E 55 m (64%) bespaard worden. 

13. Omroepverenigingen die eigen taken zien op het gebied van internet en nieuwe media zijn 
geheel vrij daarvoor programmering te ontwikkelen en deze als nevenactiviteit – dus uit 
eigen middelen - te financieren. 

14. De bestuursorganisatie van de NPO kan eenvoudiger en de kosten kunnen zo met E 28 m 
(35%) teruggebracht worden.  

15. Het personeelsbestand zal in vier jaar verminderd worden met ca. 1000 FTE. 
16. Het positieve saldo ad E 88 m over 2011 zal geheel kunnen dienen voor verbetering van 

de kwaliteit en aard van de programmering 
 
Beste Heer Minister, 
Vergeet even alle stuurgroepen, wijze mannen en al die andere stroperige gremia, ieder met 
hun eigen belang. Kijk naar het plan van de werkgroep APO. Dat is een onafhankelijke club 
die een praktisch en doortimmerd plan heeft klaarliggen. Het mag ook anders. Maar neem het 
voortouw. 
 
Werkgroep Naar een Andere Publieke Omroep: 
 
Antonie Dake 
Nico Haasbroek 
Koos Kalkman 
Maurice Koopman 
 
Zie ook: www.anderepubliekeomroep.nl  
 


