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Afstemmen op het publiek 

 

'Het is vijf voor twaalf voor de omroepen.' Deze waarschuwing liet CDA-fractievoorzitter 

Maxime Verhagen twee weken geleden horen bij de presentatie van het rapport 

'Afstemmen op het publiek' van het CDA Wetenschappelijk Instituut over de toekomst 

van de publieke omroep. Dit rapport is samengesteld door een commissie met enkele 

omroepvoorzitters en andere deskundigen onder voorzitterschap van uw columnist. Dit 

rapport staat haaks op de aanbevelingen van enkele weken daarvoor verschenen rapport 

van de commissie-Rinnooy Kan ingesteld door de raad van bestuur Publieke Omroep 

(PO). Het was dan ook niet verbazingwekkend dat de bestuursvoorziiter Bruins Slot zeer 

in zijn nopjes met het advies van Rinnooy Kan c.s. om de raad van bestuur, het 

overkoelend orgaan van alle omroepen, te versterken en de programmering verder te 

centraliseren. Eigenlijk wil men de verschillende omroepen marginaliseren. Consequenter 

zou zijn geweest als Rinnooy Kan c.s. ook gelijk de opheffing van de omroepen had 

bepleit, maar zover dorst men blijkbaar niet te gaan. Het commissie-Eijffinger komt tot 

een soortgelijke analyse als de commissie-Rinnooy Kan en constateert dat de Haagse 

politieke een hybride bestel heeft geschapen dat vlees noch vis is. De Mediawet heeft een 

spagaat gecreëerd voor de omroepen, die wel hun identiteit en herkenbaarheid moeten 

waarmaken zonder dat zij daarvoor de programmeringsbevoegdheden hebben. Het CDA-

rapport komt echter tot een tegengestelde conclusie als Rinnooy Kan c.s. en kiest ervoor 

om de omroepen nieuw leven in te blazen en het bestel dus te decentraliseren. Dat wil 

niet zeggen dat wij weer teruggaan naar de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw 

met de landdagen en omroeplepeltjes, maar dat het aantal leden doorslaggevend wordt 

voor de zendtijd en middelen die de betreffende omroep krijgt. Daarnaast krijgen deze 

leden ook veel meer directe zeggenschap over de profilering en programmering van hun 

omroep. Een dergelijke decentralisatie van het omroepbestel sluit naadloos aan bij het 

christen-democratischebeginsel van subsidiariteit om de verantwoordelijkheden op het 

laagst denkbare niveau te leggen, in dit geval bij de burgers van dit land. Dit alles is 

bedoeld om de pluriformiteit van het publieke omroepbestel te garanderen. De raad van 

bestuur PO wordt dan een raad van toezicht die deze pluriformiteit moet bewaken en 

overlappingen en lacunes dient te signaleren. CDA-fractieleider Verhagen ging nog een 

stap verder en bepleitte het vrijgeven van de programmagegevens van de publieke 

omroep en dus een volledige loskoppeling van  het lidmaatschap van een omroep en het 

abonnement op een tv-gids. Als de ledenaaantallen zo belangrijk worden voor zendtijd en 

middelen, dan moet het lidmaatschap ook zeer laagdrempelig ('één euro') worden. 

Verhagen sprak zelfs van 'een soort permanente omroepverkiezing' om de invloed van de 

kijkers en luisteraars op de omroepen via het lidmaatschap weer te herstellen. Hiermee 

zou dus ook in het omroepbestel eindelijk vraagsturing geïntroduceerd worden. Dat zal 

even schrikken worden voor vele programmamakers in Hilversum, die in hun oprechte 

paternalisme wel meenden om te weten wat goed voor 'het volk' is. Het volk krijgt 

volgens de CDA-plannen nu echt wat over de programmering van de omroepen te 

zeggen. Bij de omroepen is reeds een scheiding der geesten waar te nemen. De elitaire 

omroepen met weinig of geen leden (NPS, VARA en VPRO) lijken te kiezen voor het 

centralistische model van de commissie-Rinnooy Kan, terwijl de populaire omroepen met 

veel leden (AVRO, KRO en TROS) lijken te opteren voor het decentralistische model 

van de commissie-Eijffinger. De vraag is nu natuurlijk welke positie de andere grote 



regeringspartij, de VVD, in gaat nemen. Men zou verachten dat een liberale partij als de 

VVD toch voor de verantwoordelijkheid van de kijker en luisteraar zou kiezen. Het wordt 

de komende tijd nog zeer interessant in omroepland. 
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