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Den Haag,  31 mei 2007, 
 
 
 
Geachte heer Plasterk, 
 
 
Hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende. 
  
Sedert 2003 houdt de werkgroep “Naar een Andere Publieke Omroep”, kortweg APO, zich 
actief bezig met het beleid inzake de publieke omroep. APO is een burgerinitiatief dat vanuit 
oprechte zorgen om de toekomst van de publieke omroep een rapport heeft vervaardigd 
waarin ervoor gepleit wordt de publieke omroep terug te brengen tot zijn kerntaak, nl. het 
bieden van hoogwaardige informatie, educatie en cultuur voor een veeleisende samenleving. 
Dat betekent ook: een opgeschoonde publieke omroep, bevrijd van alle oneigenlijke 
elementen, zoals verheerlijking van marktaandelen en het aangaan van concurrentie met de 
commerciële omroep door het bieden van duur pretentieloos amusement en live-sport. 
  
Met het aantreden van een nieuw kabinet en de presentatie van het Coalitieakkoord heeft APO 
zich opnieuw gebogen over de materie en een volledig geactualiseerd plan opgesteld, waarin 
ook nadrukkelijk het beleid inzake nieuwe media is betrokken. Tevens is gezorgd voor een 
nieuwe, actuele financiële onderbouwing door ATOS Origin. 
 
Door grootschalig aanbod van commerciële omroepprogramma’s is de positie van de publieke 
omroep danig veranderd. Ook door digitale technologie veranderen het aanbod, de productie 
en de distributie van media en het mediagebruik van mensen. 
De politiek moet een antwoord bieden op die veranderingen. De publieke omroep moet klaar 
zijn voor uitdagingen van de 21e eeuw. 
Tot op heden is er weinig politieke bereidheid gebleken om tot werkelijke veranderingen te 
komen.  
APO heeft zich beraden op de huidige situatie en geconcludeerd dat er sprake is van een 
dilemma. Het is óf conserveren óf moderniseren, beide is uitgesloten.  
Dit is treffend verwoord door de voorzitter van de huidige Raad van Bestuur van de 
Nederlandse Publieke Omroep, de NPO. Hij heeft laten weten de nieuwe regering natuurlijk 
dankbaar te zijn in de jaren 2008, 2009 en 2010 telkens E 50 miljoen extra te geven en zo de 
publieke omroep van de rand van de afgrond te halen. Maar hij waarschuwde onmiddellijk: 
“… dat leidt…niet meteen tot veel nieuwe initiatieven… Na 3 jaar komt er meer ruimte voor 
nieuwe plannen, meer kwaliteit en genres als kunst en documentaires”. Dat betekent dus drie 



jaar status quo op het gebied van traditionele radio en televisie en geen ruimte voor 
vernieuwing op het gebied van nieuwe media, m.n. internet en themakanalen. 
   
De vernieuwde versie van ons plan bieden wij u hierbij aan. Wij hebben inmiddels de vrijheid 
genomen het nieuwe plan als open brief aan u aan te bieden voor publicatie in landelijke 
dagbladen en op onze website www.anderepubliekeomroep.nl.  
 
De tekst van die open brief sluiten wij bij (1). Ook vindt U bijgaand de al genoemde 
financiële verantwoording (2). En tevens leggen wij U een notitie voor, getiteld: Publieke 
Omroep en Nieuwe Media, waarin nader onze gedachten over inpassing van de nieuwe media 
in het huidige bestel te vinden zijn (3). 
 
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen om met u van gedachten te kunnen wisselen over de 
achtergronden en inhoud van onze visie op de toekomst van de publieke omroep. 
 
In de hoop van U te mogen vernemen,  
met vriendelijke groet en hoogachting, 
 
 
de werkgroep APO, 
 
Antonie Dake, 
 
 
 
mede namens Nico Haasbroek, Koos Kalkman en Maurice Koopman 
 
 
 
Bijlagen: 3 
 
 
 


