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Twee televisiezenders, twee radiozenders, een betere website, geen reclame, 

geen amusement en alleen sport als het nieuws is. En van de 4.251 medewerkers 

die eind 2008 voor de publieke omroep werkten, passen er ongeveer 3.000 niet in 

het nieuwe omroepsysteem.... 

Dat is wat de werkgroep Andere Publieke Omroep (APO) voorstelt in een rapport dat 

gisteren in Den Haag is gepresenteerd. De werkgroep – bestaande uit Antonie Dake, 

Ad ’s-Gravesande, Nico Haasbroek, Koos Kalkman en Ivo Wildenberg – hamert al sinds 

2004 op een drastische hervorming van het omroepbestel.

‘Het systeem is aan het ontploffen’, zegt Antonie Dake. ‘Er zijn te veel omroepen, maar 

kwalitatief is de speoeling dun.’ Daarom moet de publieke omroep volgens APO terug 

naar haar kerntaken: nieuwsvoorziening en aandacht voor kunst en cultuur.

Volgens Nico Haasbroek mist Nederland een echte nieuwszender. ‘Er zijn in de zomer 

geen talkshows op de late avond, Goedemorgen Nederland is elk jaar een paar 

maanden weg en NOVA duurt korter vanwege het voetbal.’ De nieuwszender zoals 

APO die ziet, gaat ‘nooit op vakantie’. 

De kunst- en cultuurzender moet zich volgens Ad ’s-Gravesande niet beperken tot 

‘avondvullende opera’s en alle symfonieën van Bruckner, maar ook aandacht schenken 

aan fotografie, architectuur, mode en design’. 

Het nieuwe bestel zou volledig reclamevrij moeten worden. Koos Kalkman: ‘Om 

reclame-inkomsten binnen te krijgen, moet er populair geprogrammeerd worden en het 

marktaandeel in de gaten worden gehouden.’ APO wil snel van dat systeem af. 

Met de reorganisatie hoopt APO 50 procent op de kosten van de publieke omroep te 

besparen. De resterende begroting van 372 miljoen euro kan naar hun mening prima 

door het Ministerie van OCW worden betaald.

APO bracht eerder rapporten uit, maar kon Den Haag nooit overtuigen. Kalkman: ‘We 

hebben jarenlang coalities met PvdA en CDA gehad die niets aan omroepen wilden 

veranderden.’ 

Volgens Kalkman liggen VVD en GroenLinks ‘het dichtst op onze as’, dus APO heeft 

het politieke klimaat mee. De twee partijen willen bezuinigen op media en maken ook 

kans om te regeren. Volgens APO is er na jaren afwachten weer ‘een opening’.

De werkgroep is ‘optimistisch’ over de drastische plannen, maar zijn het niet elitaire 

toekomstdromen vanuit de grachtengordel? Ad ’s-Gravesande kan die opmerkingen 

‘niet serieus nemen’ en vindt het getuigen van ‘een ongekend gebrek aan flexibiliteit’. 

Vreest de publieke omroep de plannen van APO? ‘Een eerder rapport van APO bleek 

op veel punten niet haalbaar’, zegt een woordvoerder van de NPO. ‘Ze komen ook 

rijkelijk laat met dit nieuwe rapport, want er is net een uitgebreide consultatieronde van 

het Ministerie van OCW geweest.’ 

Voelt de publieke omroep de hete adem van een nieuw, hervormingsgezind kabinet? 

‘Het is onduidelijk welk kabinet we krijgen, dus het is nog te vroeg om daarop vooruit te 

lopen.’
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