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Betreft Adviesaanvraag wijziging en beëindiging aanbodkanalen door NPO 

Geachte raad, 

Bijgaand treft u het Concessiebeleidsplan van de Nederlandse Publieke Omroep 
(NPO) aan. In het Concessiebeleidsplan voor 2022-2026 heeft de NPO een 
aanvraag ingediend voor ministeriele instemming met een significante wijziging 
van NPO Gemist. De NPO heeft daarnaast een latere aanvulling gestuurd waarin 
deze wijziging verder is onderbouwd. Daarnaast heeft de NPO in het 
Concessiebeleidsplan voor 2022-2026 aanvragen ingediend voor ministeriële 
instemming met het beëindigen van de overige televisieprogrammakanalen NPO 
Nieuws en NPO Zappelin extra. Ook zijn er in hetzelfde Concessiebeleidsplan 
aanvragen ingediend voor de beëindiging van de themakanalen audio: NPO 3FM 
Alternative, NPO FunX Slow Jamz, NPO FunX Dance en NPO Radio 4 concerten. 

In uw advies over het concessiebeleidsplan van de NPO heeft u mij geadviseerd 
om de keuze van de NPO voor het stopzetten van kanalen -waaronder NPO 
Nieuws en Radio 4 Concerten- nader toe te lichten. Deze wijzigingen volgen mede 
op mijn visiebrief van 14 juni 2019. 1 Daarin wordt de NPO gevraagd het totale 
pakket aan aanbodkanalen kritisch door te lichten en scherpere keuzes te maken 
welke kanalen voor de uitvoering van de publieke opdracht echt nodig zijn om 
iedereen, zowel een breed publiek als kleinere specifieke doelgroepen, te 
bereiken. Met deze wijzigingen heeft de NPO daar invulling aan gegeven. 

In bijlage 7 van het concessiebeleidsplan van de NPO heeft de NPO deze 
wijzigingen kort toegelicht. In aanvulling daarop heeft de NPO mij laten weten dat 
alle content van deze kanalen binnen de bestaande NPO aanbodkanalen geborgd 
zal worden. Het televisieprogrammakanaal NPO Nieuws zal opgaan in het huidige 
televisieprogrammakanaal NPO Politiek. De NPO heeft mij laten weten dat daar 
voldoende ruimte voor is. De ervaring van de NPO is dat content voor kinderen 
naast het lineaire hoofdkanaal NPO Zappelin (subprofiel van NPO 3), vooral via de 
portal NPO Zappelin.nl en de app NPO Zappelin bekeken wordt. Sinds kort heeft 
de NPO de content daarvoor uitgebreid en is bovendien het aanbod voor kinderen 
ook toegankelijk via een speciaal kindprofiel op NPO Start. 

1 Kamerstukken II 2018/19, 32827, nr. 157. 
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Bovendien worden alle kanalen waarvoor stopzetting aangevraagd is volgens de 
NPO zeer beperkt bekeken of beluisterd. Dit geldt volgens de NPO in het bijzonder 
voor de themakanalen audio (digitale radiokanalen (DAB+)). Ik wil u vragen deze 
argumentatie mee te nemen in uw advisering. 

De aanvragen zijn gebaseerd op de artikelen 2.20, tweede lid, onderdelen b en c, 
en 2.21, derde lid, van de Mediawet 2008. Ik wil u vragen om, in aanvulling op 
uw reguliere advisering over het Concessiebeleidsplan van de NPO, specifiek over 
deze aanvragen te adviseren in het kader van de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Belanghebbende partijen zijn rechtstreeks en via een publicatie in de 
Staatscourant door mij geïnformeerd over de aanvraag van de NPO voor de 
significante wijziging van NPO Gemist. Ik heb belanghebbende partijen 
uitgenodigd om, indien zij dat wensen, hun inbreng over de aanvragen kenbaar te 
maken aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het ministerie 
zal de inbreng vervolgens delen met het Commissariaat en ik verzoek u om 
eventuele inbrengen van belanghebbenden bij het opstellen van uw advies te 
betrekken. Ik heb belanghebbenden er daarbij op gewezen dat de inbreng uiterlijk 
14 mei 2021 bij het ministerie moet zijn ingediend. 

Ik verzoek u uiterlijk 1 juli 2021 uw advies over deze aanvragen aan mij te sturen 
en wanneer mogelijk eerder. 

Met vriendelijke groet, 

de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, 

Arie Slob 
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