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Onderwerp

Datum

Aanvraag neventaken

23 april 2008

Behandeld door

Geachte mevrouw Hammersma,

drs. J Baak

In reactie op uw verzoek dd. 7 december 2007 tot verdere onderbouwing van

Ons kenmerk

de door ons aangevraagde nieuwe neventaken in de meerjarenbegroting van

MFB/2008/1235

2008-2012, sturen wij u hierbij een gecorrigeerde aanvraag.
Telefoonnummer

De aanvraag is gewijzigd ten opzichte van de eerdere aanvraag, omdat bij

035-6775696

een nadere beschouwing van enkele door ons ingediende nieuwe activiteiten
de vraag rees of deze wel als nieuwe neventaken moeten worden
aangemerkt. In bijlage 1 treft u een omschrijving van deze activiteiten aan.
Graag vernemen wij of u ons standpunt deelt dat het hier activiteiten betreft
die danwel vallen onder reeds goedgekeurde neventaken, danwel reeds
onderdeel uitmaken van de hoofdtaak.

E-mail
Joost.Baak@omroep.nl

Adres
Nederlandse Publieke Omroep
Postbus 26444

Indien u de conclusie onderschrijft dat hiervoor geen nieuwe goedkeuring is

1202 JJ Hilversum

vereist, zouden wij graag zo spoedig mogelijk het met de activiteiten in

Media Park

bijlage 1 gemoeide budget ter hoogte van € 1,3 mln ontvangen.

Sumatralaan 45
www.omroep.nl/npo

Er worden door onszelf, maar ook door publiek, overheid en politiek hoge

T. 035 677 92 22

eisen gesteld aan onze innovatieve prestaties. Terecht wordt in de nieuwe

K.v.K. nr. 32043579

Multimediawet van de publieke omroep een voortrekkersrol verwacht en
aanwezigheid op alle relevante platforms. Wij volgen de ontwikkelingen op het
gebied van technologie en mediagedrag daarom op de voet, om zo via een
scala aan platforms en diensten een zo groot mogelijk bereik te realiseren
voor ons publieke aanbod. De technologische mogelijkheden zijn daarbij
talrijk en de verwachtingen vaak hooggespannen. De niet geheel voorspelbare
ontwikkeling van de publieksbehoefte en het mediagedrag maken het echter
tegelijkertijd van belang eerst enkele jaren ervaring op te doen alvorens
definitieve keuzes voor (de inrichting van) platforms en diensten te maken.
Het opdoen van kennis en inzicht, het meten van bereiksresultaten en het
experimenteren met technieken staan daarom voorop bij de aangevraagde
experimenten.

Wij hopen hiermee in de toekomst een nieuwe bijdrage te leveren aan de

Datum

democratische, sociale en culturele behoeften van de samenleving.

23 april 2008

Mede in het licht van bovenstaande, treft u in bijlage 2 een nadere

Ons kenmerk

onderbouwing van de herziene aanvraag voor experimenten op het gebied
van narrowcasting, distributie van bestaande content op mobiele platforms,
interactieve service menu’s op digitale platforms en radio-themakanalen. Alle
activiteiten zullen een looptijd hebben van 1-2 jaar na de start van het
experiment, die is voorzien in 2008. Na deze periode wordt besloten of een
definitieve aanvraag zal worden ingediend.
Met het oog op de voortgang zouden wij graag zo spoedig mogelijk uw reactie
op onze aanvraag tegemoet zien.

Met vriendelijke groet,

Mr H.J.E. Bruins Slot
voorzitter
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