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De maatschappelijke opdracht blijft 

In 2030 zal het publieke landschap niet meer lijken op wat het nu is, al blijven 

elementen herkenbaar. De omroepen zoals we die nu kennen zijn verdwenen. Het 

draait om de publieke content via diverse media. Distributie is niet langer een 

schaars goed, wat maakt dat de media niet meer leidend zullen zijn. 

 

Dat wil niet zeggen dat D66 ook in 2030 de content volledig over wil laten aan de 

markt. Publieke omroep blijft noodzakelijk. Publieke omroep is gericht op de 

langere termijn, content krijgt er de tijd te groeien. Commerciële omroepen 

werken per definitie op de korte termijn. Programma’s die slecht of minder goed 

lopen leveren daar verlies op. De commerciële omroep kan dingen doen die de 

publieken niet meer hoeven doen en omgekeerd. Publieke omroep moet altijd 

onderscheidend zijn. Niet op genre, maar op kwaliteit.  

 

De kernvraag, ook in 2030 zal zijn: waarom hebben we überhaupt een publieke 

omroep? Het antwoord is voor D66 helder. De publieke omroep heeft een 

maatschappelijke opdracht, terwijl de commerciële omroepen primair een 

commerciële opdracht hebben. Daar spreekt geen waardeoordeel uit, het is slechts 

de constatering van een feit. D66 staat voor een brede publieke omroep met een 

uitgebreide taakstelling. Dus uitdrukkelijk anders dan in landen waar de publieken 

complementair aan de commerciële omroepen worden gezien. Deze keuze houdt in 

dat de publieke omroep, ook op de langere termijn, niet gemarginaliseerd mag 

worden. Maar dat wil niet zeggen dat er niets veranderen mag of dat de weg terug 

moet worden gemaakt. 

 

D66 stelt dat bij de publieke omroep programma’s en niet de omroeporganisaties 

centraal staan. D66 constateert dat de omroepen nu vaak als stoorzender fungeren 

daar waar het gaat om het voortbestaan van de publieke omroep. Aandacht van 

omroepbestuurders is gericht op het in stand houden van hun organisaties, terwijl 

het om de programma’s cq de content zou moeten gaan. De huidige wijze van 

organiseren is voor D66 dan ook zeker niet heilig. 
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In die zin kan D66 zich vinden in de stap van het Kabinet om in 2014 het aantal 

omroepen sterk terug te dringen. De omroepen krijgen ruim de tijd zich om te 

vormen van ledenwervers tot productiehuizen. Een goede stap. Immers als de 

programmagegevens vrij komen zullen de omroepen leden verliezen. Bovendien 

blijkt het lastig om onder alle bevolkingsgroepen leden aan een omroeporganisatie 

te binden. Gratis dvd’s of keukenmachines gaan in de toekomst geen leden aan een 

omroeporganisatie binden. Jongeren willen zich nog wel binden aan een 

programma, maar niet aan een omroep. De uitdaging van de publieke omroep zal 

worden om ander manieren te vinden om de bevolking toch te blijven betrekken, 

bijvoorbeeld door middel van communities. 

 

Verscheidenheid in eenheid 

Er zal geen toekomst meer zijn voor de ledenomroepen. In 2030 is er één 

organisatie die de volledige publieke omroep, dus ook de regionale omroep, 

organiseert. NPO is dé uitgever van de publieke media. Net als bij print is het heel 

goed mogelijk meerdere vormen van distributie en de bediening van meerdere 

doelgroepen bij één organisatie onder te brengen. Per platform zal een 

hoofdredacteur verantwoordelijk zijn voor wat er uitgezonden wordt.  

 

Als de omroepen verdwijnen, verdwijnt ook de buffer tussen programmamakers en 

politiek verdwijnt. Programmaraden zijn daarom in de toekomst onontbeerlijk. En 

dat wordt niet gedoeld op de adviesorganen zoals deze nu voor 

kabelmaatschappijen zijn ingesteld. Een programmaraad in dit verband kan de 

kwalitatieve norm evenwichtiger vaststellen dan de omroepen met hun ledenjacht. 

In deze programmaraad moet een breed scala aan maatschappelijke geledingen 

vertegenwoordigd zijn. Naast een landelijke programmaraad zullen de regionale 

omroepen hun eigen programmaraden behouden. 

 

De wet is reeds aangepast om redactiestatuten te verankeren. Ook de voorwaarden 

waaraan dit statuut zal moeten voldoen, moeten in de wet vastgelegd worden. Dit 

om er voor te zorgen dat de politiek alleen budgetten en taken bepaalt, maar zich 

niet mengt in uitvoering en inhoud. D66 is immers voor een onafhankelijke publieke 
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omroep en fel tegen een staatsomroep. Wat niet wegneemt dat de overheid wel 

met de publieke omroep een prestatieovereenkomst sluit. Toetsing van dit contract 

zal via een visitatiecommissie plaatsvinden. 

 

Publieke omroep betekent overigens niet dat de omroep ook van het publiek is. 

Programmeren en het maken van programma’s is tenslotte een vak. En de publieke 

omroep heeft een opdracht: zij moet (soms tegen alle stromingen en trends in) 

juist ook zenden. Commerciële omroepen werken volgens het principe ‘u vraagt, 

wij draaien’. Dat heeft alles te maken met de specifieke taakstelling van de 

commerciëlen. De publieke omroep heeft een andere taak. Ook hier geldt dat het 

redactiestatuut de onafhankelijke status van de publieke omroep moet 

waarborgen. 

 

De publieke omroep is ook in de toekomst innovatief, brutaal, tegendraads en 

initiërend. Dat is ook in het belang van de commerciële omroepen en de uitgevers. 

Voor hen zijn de middelen vaak te beperkt om gewaagde experimenten aan te gaan 

en om die experimenten ook de tijd te geven. In die zin zou bij de publieke omroep 

een innovatiecentrum (voor alle vormen van media) ondergebracht moeten worden 

waar de mediasector in de breedte, dus ook print en commerciële omroepen, 

(gratis) gebruik van kan maken. De sector zou dan in de gelegenheid moeten 

worden gesteld om (onderzoeks)vragen neer te leggen bij de publieke omroep. 

 

Van ledenomroep naar productiehuis 

Om dit doel in 2030 te realiseren zullen er in 2020 al stappen gezet moeten zijn. 

Tegen die tijd hebben de nu nog bestaande omroepen de status van prefered 

suppliers. Er zijn inmiddels wel volwaardige zenderredacties opgetuigd. De huidige 

functie van zendercoördinator vervalt en wordt vervangen door die van 

hoofdredacteur. De omroepbedrijven zullen tussen 2020 en 2030 de kans krijgen 

zich te specialiseren en uit te groeien tot themaproductiehuizen. De jacht naar het 

geld verdwijnt door de garantie voor langere tijd. Langzaam maar zeker zullen de 

omroepbedrijven moeten worden uitgeschakeld als tussenschakel tussen vrije 

producenten en omroep. Vanaf 2020 zal de licentie niet meer in handen van de 



 Thema afdeling Media 
 
 

 
4 

 

omroepen maar van de uitgever NPO zijn. Het kan overigens niet vaak genoeg 

benadrukt worden dat al in de overgangsfase snel gewerkt moet worden aan 

stevige programmaraden om te dienen als buffer tussen politiek en 

programmamakers. Ook zal er een strakkere formulering van de brede publieke 

taak moeten komen. Daarbij geldt wel nadrukkelijk dat de politiek zich verre moet 

houden van het inmengen op programmaniveau.  

 

Pluriformiteit op meerdere platforms 

Media zijn meer dan alleen publieke televisie. De overheid, en daarmee de 

politiek, heeft een verantwoordelijkheid ten aanzien van de gehele publieke 

omroep en zal zich dan ook hard moeten maken voor een breed en pluriform 

media-aanbod. Daar waar mogelijk moet er geïnvesteerd worden in themakanalen. 

De uitgever NPO zal daarbij nut en noodzaak moeten vaststellen. Naast alleen (of 

tenminste een substantieel deel) herhalingen zal hier unieke content voor 

geproduceerd moeten worden. De regionale omroepen moeten voor de regio hun 

programmatische werk blijven doen. Elke regio zal haar eigen hoofdredacteur 

moeten houden. Maar ook zij vallen qua organisatie onder de centrale publieke 

omroep. De radiozenders moeten vooral  herkenbare radiostations zijn. De 

lappendeken die het nu veelal is moet verdwijnen. De profielen moeten scherper 

neergezet worden.  

 

Internet is geen reclame- of marketingtool van programma’s, maar zal zich 

ontwikkelen als zelfstandig medium. Dus ook daar geldt dat er unieke content voor 

gemaakt moet worden. Uiteraard ook hier onder leiding van een onafhankelijk 

hoofdredacteur. Ook voor internet geldt dat de afzender volstrekt helder moet 

zijn. Voor alles geldt dat de publieke omroep het mediagedrag van de consument 

moet volgen en dus moet zij inspelen op nieuwe ontwikkelingen. 

 

Omroepen in hun huidige vorm verdwijnen dus en NPO wordt de uitgever. En toch 

zijn er uitzonderingen. Er zijn bepaalde taken die het noodzakelijk maken dat er 

een aparte organisatie noodzakelijk is. Het gaat dan in ieder geval om nieuws en 

duiding van het nieuws. Maar ook kan in dat verband gedacht worden aan cultuur, 
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educatie en het bedienen van kleine doelgroepen. Deze taakomroepen (NOS en 

NTR) blijven een eigen onafhankelijke positie houden onder verantwoordelijkheid 

van de Raad van Bestuur. 

 

De eerste periode van transitie naar een nieuwe invulling van het omroepbestel zal 

dus een fixatie zijn van het aantal omroepen. De omroepen die gaan fuseren 

krijgen recht op meer zendtijd. De (aspirant)omroepen die niet wensen te fuseren 

zullen met minder tijd en middelen genoegen moeten nemen. 

 

Toegankelijk voor grote en kleine doelgroepen 

De schaarste aan distributiekanalen, die de vorm bepaalden van de publieke 

omroep, is verdwenen. En toch is er nog sprake van schaarste, maar dan vooral aan 

middelen om kwalitatief goede programma’s te maken. Dat maakt dat er ook in de 

toekomst een rol is voor de publieke omroep als het gaat om regulering van die 

schaarste. Teveel verwatering leidt tot weinig moois. 

 

D66 heeft geen bezwaar tegen reclame op de publieke omroep zo lang deze maar 

beperkt blijft in volume en niet programmaonderbrekend is. Bijkomend voordeel is 

dat de publieke omroep daardoor financieel niet uitsluitend afhankelijk is van de 

overheid. 

 

D66 wil ver blijven van het definiëren van publieke content aan de hand van 

bepaalde programmacategorieën. Het publieke karakter komt tot uiting in het 

totale programmapakket. Dat pakket moet voor iedereen toegankelijk zijn, voor 

grote maar ook voor kleinere groepen. In zijn totaliteit moet het dus divers zijn en 

het brede scala van bijvoorbeeld informatie, cultuur en entertainment van zo hoog 

mogelijke kwaliteit bevatten. 

 

Er zal haast moeten worden gemaakt met de instelling van een vast venster op een 

van de landelijke netten ten behoeve van de regionale omroep in de betreffende 

regio. De inhoud daar van is volledig de verantwoordelijkheid van de regio. Ook 

zullen zij een eigen (digitaal) kanaal moeten houden voor evenementen, 
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calamiteiten en nieuws en actualiteiten. Zeker digitaal zullen de regionale 

omroepen ook de mogelijkheid moeten krijgen om thematische radiozenders op te 

zetten. 

 

Mede ter versterking van de lokale democratie is het belangrijk dat de overheid 

ook blijft investeren in de lokale omroepen. Primair is dat een 

verantwoordelijkheid van de gemeenten, maar een geoormerkte rijksbijdrage zal 

ook in de toekomst onontbeerlijk zijn. 

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid wereldwijd 

Er blijft onverminderd een taak voor Nederland in het internationale landschap ten 

aanzien van de verspreiding van het vrije woord en de persvrijheid. Dat zal 

allereerst moeten gebeuren door kennis en expertise te bundelen en over te 

brengen (scholing) en door directe steun aan lokale of regionale initiatieven. Ten 

aanzien van het informeren van Nederlanders in het buitenland zal de taakstelling 

van de NOS verbreed moeten worden.  
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Samenvatting 

 

 
 

Een gezonde en volwaardige publieke omroep is voor D66 essentieel voor een 

gezonde democratie. De publieke omroep heeft een maatschappelijke opdracht, 

terwijl de commerciële omroepen primair een commerciële opdracht hebben. In 

een snel bewegend medialandschap zal ook de publieke omroep moeten 

veranderen. Met behoud van het goede en een scherp oog voor de nieuwe 

ontwikkelingen. 

 

Het publieke karakter komt tot uiting in het totale programmapakket. Dat pakket 

moet voor iedereen toegankelijk zijn, voor grote maar ook voor kleinere groepen. 

In zijn totaliteit moet het dus divers zijn en het brede scala van bijvoorbeeld 

informatie, cultuur en entertainment van zo hoog mogelijke kwaliteit bevatten. 
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In de toekomst zal er één uitgever (NPO) van publieke media zijn. De huidige 

omroepbedrijven moeten echter wel de kans krijgen om zich om te vormen tot 

productiehuizen. Alleen taakomroepen zullen hun zelfstandige positie houden 

omdat zij de kern van de publieke omroep raken. Alle platformen (radio, televisie, 

thema-kanalen, internet) zullen onder leiding van een onafhankelijk 

hoofdredacteur scherper geprofileerd worden. Om de afstand tussen politiek en 

onafhankelijke publieke omroep te garanderen zullen programmaraden, waarin 

breed de maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd zijn, ingericht worden. 

 

De publieke omroep is ook in de toekomst innovatief, brutaal, tegendraads en 

initiërend. D66 pleit voor het bij de publieke omroep oprichten van een 

innovatiecentrum waar de mediasector in de breedte, dus ook print en 

commerciële omroepen, (gratis) gebruik van kan maken.  

 

In de visie van D66 zal de regionale omroep organisatorisch ook onder die ene 

uitgever vallen. Ten behoeve van de regio zal een vast venster op een van de 

landelijke netten ingericht moeten worden. De inhoud daar van is volledig de 

verantwoordelijkheid van de regio. Ook zullen zij een eigen (digitaal) kanaal 

moeten houden voor evenementen, calamiteiten en nieuws en actualiteiten. Zeker 

digitaal zullen de regionale omroepen ook de mogelijkheid moeten krijgen om 

thematische radiozenders op te zetten. 
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