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Onderwerp
Plan van aanpak

In uw brief van 23 februari jongstleden geeft u aan dat bij de huidige inzichten
en ongewijzigd beleid een verlaging van het beschikbare budget voor de NPO tot
circa C 62 mln. met ingang van 2019 onvermijdelijk zal zijn om de inkomsten en
de uitgaven van de mediabegroting in balans te brengen. U verzoekt in dat licht
de Raad van Bestuur van de NPO om een plan van aanpak dat
bezuinigingsopties in kaart brengt en voorziet in een integrale aanpak van alle
verdienmogel ijkheden.
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Alvorens in te gaan op uw verzoek hechten we eraan nog eens onze eerder
gemaakte bezwaren te herhalen tegen de (omvang van de) aangekondigde
mogelijke budgetkorting. Wij verwijzen mede naar de gronden van bezwaar die
we eind maart hebben ingediend tegen uw besluitvan 20 december 2077.De
NPO is in de afgelopen twee regeringsperiodes geconfronteerd met ingrijpende
bezuinigingen. Zoals bekend is de Nederlandse publieke omroep met zijn
pluriforme opbouw daarmee inmiddels een van de goedkoopste publieke
omroepen in Europa. Nu nogmaals snijden in het budget zal aan de positie van
de publieke omroep in Nederland en de productiesector die daaraan verbonden
is, schade toebrengen.
Bijgaand treft u op hoofdlijnen dit plan van aanpak aan. Wij wijzen er op dat een
aantal van de in het plan opgenomen bezuinigings- en inkomstenposten nog met
de nodige onzekerheden omgeven zijn. Dat geldt o.a. voor de post
'organisatiekosten' - waarvoor op dit moment door BCG onderzoek naar de
haalbaarheid wordt gedaan - en voor de post extra inkomsten. Die laatste post
moet uit de aard der zaak als een inspanningsverplichting worden gezien.
We zetten alles in het werk om de programmering zoveel mogelijk te ontzien
maar, na de omvangrijke eerdere bezuinigingen, is het onvermijdelijk dat
nieuwe bezuinigingen voor een aanzienlijk deel ook de programma's zullen
treften.
De Raad van Bestuur heeft voorafgaand aan het opstellen van het plan van
aanpak overleg gevoerd met omroepen. Deze hebben eveneens gewezen op de
mogelijk ernstige gevolgen van deze budgetkorting voor de kwetsbare
programmering en daarnaast voor de pluriformiteit van het bestel.
Naast het overleg met omroepen is er ook contact geweest met de Ster over de
vraag welke extra Ster-inkomsten in 2019 realistisch zijn, uitgaande van het
gegeven dat de NPO zich natuurlijk moet houden aan wettelijke (privacy-,
media- en telecomrechtelijke) kaders, maar zich ook van commerciële
aanbieders moet blijven onderscheiden door herkenbaar minder reclame. In het
concept-plan van aanpak is vervolgens onze inschatting van deze extra
inkomsten opgenomen.
We hopen en vertrouwen erop dat u zich met ons blijft inzetten voor het behoud
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van een sterke publieke omroep. Uiteraard zijn we bereid tot nader overleg en
toelichting.
Met vriende lijke groet,
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Bezuiniging op niet programmatische componenten (ca. 10-20 mln. euro):
a. Substantiële vedaging organisatiekostenvergoeding. Voor zover het lagere
kostenniveau nog niet kan worden behaald in 2019, worden in dat jaar
reserves van omroepen ingezet.
Datum

b.

5 juni 2018

Inspanning tot verhoging inkomsten vanaf 2019. Indien deze verhoging
beperkt blijft zal in 2019 de reserve van de NPO-organisatie worden ingezet.
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Bezuiniging op programmatische componenten (ca. 37-40 mln. euro):
c. Gerichte bezuiniging op specifieke diensten/onderdelen bij Radio en Televisie

d.

In 2019 (en 2020) wordt de reservering Kwaliteitsimpuls ingezet. Daarna
zullen de afspraken in de huidige prestatieovereenkomst met financiële
impact moeten worden beperkt.

e.

Generieke bezuiniging programmabudgetl

Verhogen Ster-inkomsten in totaal EUR 5.5 mln.:
NPO heeft op 28 november 2OL7 zijn beleid voor Ster-reclame op internet
aangepast. Deze beleidswijzigingen hebben naar verwachting een positieve
impact op de Ster-inkomsten van ca. 5,5 mln. vanaf 2019.
Alle overige door EY geïnventariseerde opties stuiten op wettelijke bezwaren,
zijn in strijd met het onderscheidende karakter van de publieke omroep of zijn
nog met dermate veel onzekerheden omgeven om al op te voeren als een
realistische verwachti ng.
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De post generieke bezuiniging programmabudget wordt nog hoger indien een of meer van
de andere genoemde bezuinigings- of inkomstenposten niet of onvoldoende kunnen worden

gerealiseerd.
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Enkele concrete gevolgen van de bezuinigingen voor de
programmering
Televisie en Radio:
. annulering van extra impuls online;
. versobering van mogelijkheden om online te innoveren en
experimenteren;
¡ minder organisatie en/of registratie van nationale, verbindende
evenementen en festivals;
. versobering programmering lineaire netten;
. onvermijdelijke ontslaggolf, zowel binnen omroepbestel zelf als
in mediabranche.
Televisie:
. versobering aanbod op de themakanalen
. meer herhalingen (vooral in de zomer);
. aanzienlijk minder titels;
. meer aankoop in plaats van Nederlandse producties;
. aanzienlijk minder opdrachten voor Nederlandse culturele
industrie;
. verzwakking van Nederlands internationale positie op markt van
formats, presales en ready mades.
. Minder divers media-aanbod; minder te kiezen voor Nederlandse
publiek.
Radio

.

.
o
.
.
.
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minder redactionele slagkracht voor het journalistieke werk dat
verbonden is aan diverse radiotitels, met name op NPO Radio 1;
verschraling binnen de nieuwsgaringsactiviteiten van de NOS;
g€wâârdeerde titels zullen verdwijnen of hoorbaar inhoudelijk
een stap terug moeten doen, omdat die niet meer gemaakt
kunnen worden binnen de gewijzigde budgettaire kaders;
de kwaliteit van de nieuwsbulletins op de andere radiozenders
dan NPO Radio 1 neemt mogelijk af, omdat er minder of geen
nieuwsuitzendingen specifiek voor de doelgroep gemaakt
worden;
minder ruimte bij de muziekzenders voor kwalitatief
hoogwaardige items tussen de muziek door;
versobering van de nachtprogrammering (los van de
nachtopleiding) op diverse zenders;
versobering van de subkanalen NPO Soul & lazz en NPO
SterrenNL door minder presentatie en live-muziek.

