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Uw kenmerk 

VERZONDEN 2 2 JUN 2020 
Datum 
Betreft Beslissing op uw Wob-verzoek 

Bijlagen 
- Relevante wob-artikelen 
- Frequentievergunning en 
bijbehorende beschikking 
n.a.v. verzoek 

Geachte 

Op 31 januari 2020 heeft u per e-mailbericht een verzoek om informatie gedaan 
op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). U heeft verzocht 
om alle bij ons beschikbare informatie met betrekking tot de in het 
antenneregister opgenomen antenne met id 640968532 in de Gemeente 'S-
Hertogenbosch, postcode 5245NB. 

Procesverloop 
Door u is op 31 januari 2020 per e-mailbericht een verzoek om informatie 
gedaan. 

Op 14 februari 2020 heeft u van het Antennebureau de gevraagde informatie uit 
het Antenneregister ontvangen met betrekking tot uw verzoek. In een 
daaropvolgend telefoongesprek heeft u te kennen gegeven dat u naast deze 
informatie ook nog graag de bijbehorende frequentievergunningen in wilt zien. 

Op 4 maart 2020 heeft een van mijn medewerkers u bericht naar aanleiding van 
uw verzoek. In betreffend bericht is u aangegeven dat de door u verzochte 
informatie wordt opgevraagd en zo spoedig mogelijk geopenbaard zal worden 
indien mogelijk. 

Uit de inventarisatie is gebleken dat de stukken die onder de reikwijdte van uw 
Wob-verzoek vallen betrekking hebben op een derde-belanghebbende. Bij brief 
van 30 maart is aan de derde-belanghebbende in deze zaak de mogelijkheid 
geboden om een zienswijze naar voren te brengen. De termijn voor het geven van • een zienswijze bedroeg twee weken. 

Bij brief van 30 maart heb ik u een ontvangstbevestiging en kennisgeving voor 
een zienswijze van een derde-belanghebbende doen toekomen. 
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Er is geen zienswijze van de betrokken derde-belanghebbende binnengekomen. 

Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wet openbaarheid bestuur (hierna: 
Wob). Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar bijlage 1. 

Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek heb ik twee documenten met één bijlage aangetroffen. 
Het gaat om een aan Vodafone Libertel B.V. verleende frequentievergunning, 
verleend op 23 september 2019, in de categorie 'Point-point straalverbindingen' 
en de daarbij behorende beschikking en een bijlage. 

Uw verzoek betreft informatie met betrekking tot de antenne-installatie in de 
Gemeente 's-Hertogenbosch, postcode 5245NB. Voor de documenten die bij dit 
besluit openbaar worden gemaakt, geldt dat er ook gegevens genoemd zijn 
aangaande andere locaties van antenne opstelpunten. Nu uw verzoek alleen ziet 
op de locatie met postcode 5245NB heb ik geconcludeerd dat de andere locaties 
die genoemd worden in de documenten niet onder de reikwijdte van uw verzoek 
vallen. Deze zijn dan ook weggelakt in de documenten. 

Besluit 
Ik heb besloten om de documenten waar uw Wob-verzoek op ziet openbaar te 
maken. Deze documenten worden openbaar gemaakt met uitzondering van de 
persoonsgegevens die in de documenten te vinden zijn. Ik licht dit hieronder toe. 

Overwegingen 
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Op grond van artikel 3, vijfde lid, van 
de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de Wob. 

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke 
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger 
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen 
onderscheid worden gemaakt naar de persoonlijke belangen of bedoelingen van 
de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook het 
algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de 
weigeringsgronden te beschermen belangen betrokken, maar niet het specifieke 
belang van de verzoeker. 

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat 
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de 
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet 
ik deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vindt de 
onderstaande belangenafweging dan ook plaats. 

Persoonsgegevens 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob, blijft het 
verstrekken van informatie achterwege, voor zover het belang van openbaarheid 
niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer. In de verzochte documenten staan persoonsgegevens of informatie 
die raken aan de persoonlijke levenssfeer. Ik ben van mening dat ten aanzien van 
deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene 
wordt geëerbiedigd zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. 

Ons kenmerk 
AT-EZK/7968471 
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Deze persoonsgegevens zijn dan ook geanonimiseerd in de documenten. 	Ons kenmerk 
AT-EZK/7968471 

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van 
belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van 
ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang 
van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het de 
openbaarmaking van de namen van ambtenaren betreft. Namen zijn immers 
persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat 
het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die 
met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in 
de zin van de Wob. 

Voor het overige is mij niet gebleken dat een uitzonderingsgrond van de Wob van 
toepassing is. 

Zienswijze 
De derde-belanghebbende is bij brief van 30 maart 2020 geïnformeerd over het te 
openbaren document. De derde-belanghebbende is daarbij de mogelijkheid om 
een zienswijze te geven geboden, met een termijn van twee weken. Ik heb geen 
zienswijze ontvangen van de derde-belanghebbende. 

Wijze van openbaarmaking 
Conform artikel 7 van de Wob treft u bijgevoegd afschriften aan van de door u 
verzochte stukken. De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar 
worden, zullen op https://www.rijksoverheid.n1/ worden geplaatst. 

Hoogachtend, 
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 
namensje, 

Co&dinerend Jurist 
Agentschap Telecom 

Bezwaar 
Als u bezwaren hebt, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze 
beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen bij de Staatssecretaris van 
Economische Zaken en Klimaat ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, 
Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en 
bevat tenminste: 

1. uw naam en adres; 
2. de datum van uw bezwaarschrift; 
3. een omschrijving (of kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt; 
4. de gronden van uw bezwaar; 
5. uw handtekening. 
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Ons kenmerk 
AT-EZK/7968471 

Bijlage 1: relevante Wob-artikelen:  

Artikel 7 

1. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie met betrekking tot de documenten 
die de verlangde informatie bevatten door: 

a. kopie ervan te geven of de letterlijke inhoud ervan in andere vorm te 
verstrekken, 

b. kennisneming van de inhoud toe te staan, 

c. een uittreksel of een samenvatting van de inhoud te geven, of 

d. inlichtingen daaruit te verschaffen. 

2. Het bestuursorgaan verstrekt de informatie in de door de verzoeker verzochte 
vorm, tenzij: 

a. het verstrekken van de informatie in die vorm redelijkerwijs niet 
gevergd kan worden; 

b. de informatie reeds in een andere, voor de verzoeker gemakkelijk 
toegankelijke vorm voor het publiek beschikbaar is. 

3. Indien het verzoek betrekking heeft op milieu-informatie als bedoeld in artikel 
19.1a, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer, verstrekt het 
bestuursorgaan, zo nodig, en indien deze informatie voorhanden is, tevens 
informatie over de methoden die zijn gebruikt bij het samenstellen van 
eerstbedoelde informatie. 

Artikel 10 

1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege 
voor zover dit: 

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 

b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 

c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 
rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87 van 
de Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking 
kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 
achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de 
volgende belangen: 
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a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met 	 Ons kenmerk 
internationale organisaties; 
	 AT-EZK/7968471 

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 

d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 

e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 

f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 
nemen van de informatie; 

g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 
aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel 
van derden. 

3 Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de 
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 

4 Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder 
e, en het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing 
voorzover het milieu-informatie betreft die betrekking heeft op emissies in 
het milieu. Voorts blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, 
het verstrekken van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover 
het belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde 
belang. 

5 Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken 
van milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een 
vertrouwelijk karakter. 

6 Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het 
verstrekken van milieu-informatie. 

7 Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft 
eveneens achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen 
de volgende belangen: 

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking 
heeft; 

b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 

8 Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij 
het toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie 
in aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in 
het milieu. 
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Ons kenmerk 
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Bijlage 2: Frequentievergunning, bijbehorende beschikking en bijlage 
n.a.v. uw verzoek 
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Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 
Postbus 450 
9700 AL Groningen • 
T (050) 587 74 44 
F (050) 587 74 00 
www.agentschaptelecom.ni  
info@agentschaptelecom.nl  

Contactpersoon 
Klantcontactcentrum 

T (050) 587 7444 

Ons kenmerk 
AT-EZK/7828574 

Uw kenmerk 
RT00007P_1 

Bijlagen 
diversen 

Relatienummer 
3006734 

Dossiernummer 
7828574 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

Vodafone Libertel B.V. 

Postbus 43048 
3540 AA Utrecht 

Datum 23 september 2019 
Betreft Verlening vergunning in de categorie Point-point straalverbindingen 

Geachte vergunninghouder, 

Hierbij laat ik u weten dat ik u een vergunning verleen voor het gebruik van 
frequentieruimte in de categorie Point-point straalverbindingen. Dit naar 
aanleiding van uw aanvraag van 26 augustus 2019. 

Ik heb de volgende documenten bijgevoegd: 
- de beschikking waarop de vergunning is verleend; 
- bijlage met de resultaten frequentietoewijzing. 

Internationale coordinatie 
De door u aangevraagde vaste straalverbinding hoeft niet internationaal 
gecoiirdineerd te worden. Dit houdt in dat artikel 6 van de vergunning niet van 
toepassing is. 

Wat moet u betalen? 
Voor de verlening van de vergunning en de vergoeding voor het toezicht bent u 
een bedrag verschuldigd van € 583,69. Hiervoor ontvangt u binnenkort een 
factuur. 

Bent u het niet eens met dit besluit? 
Er kan binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking is verzonden, een 
gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend.' Stuur uw bezwaar naar 
bovengenoemd postadres, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken. 
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Heeft u vragen? 
Op www.agentschaptelecom.nl  vindt u informatie die voor u van belang kan zijn. 
Vindt u hier toch niet het antwoord op uw vraag? Neem dan contact op met het 
Klantcontactcentrum via 050 - 587 74 44. 

Datum 
23 september 2019 

Ons kenmerk 
AT-EZK/7828574 

Dossiernummer 
7828574 Hoogachtend, 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze 

Hoofd Netwerken 
Agentschap Telecom 

% Dit is conform artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. 
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beschikking 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

Plaats 
Groningen 

Datum 
23 september 2019 

Dossiernummer 
7828574 

Onderwerp 	 Verlening vergunning voor vaste verbindingen 
(singlepoint-singlepoint techniek) 

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT BESLUIT:1  

Naar aanleiding van de aanvraag van Vodafone Libertel B.V. van 26 augustus 
2019 

§1 Begripsbepalingen 

Artikel 1 
In deze beschikking wordt verstaan onder: 
a. de Staatssecretaris: de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat; 
b. Agentschap Telecom: Agentschap Telecom van het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat; 
c. vaste verbinding: een mogelijkheid voor het directe transport van signalen 
tussen twee netwerkaansluitpunten, waarvan de totstandkoming niet door de 
gebruiker via een netwerkaansluitpunt kan worden beïnvloed; 
d. antennehoogte: hoogte van de antenne in meters, gemeten vanaf het 
straatniveau tot het midden van de antenne; 
e. internationale coordinatie: proces waarbij internationale afstemming met de 
ons omringende landen plaatsvindt met als doel voorkoming van interferentie op 
radiosystemen of radiodiensten in de betreffende landen. 

§2 Verlening 

Artikel 2 
Aan Vodafone Libertel B.V. wordt een vergunning verleend voor het gebruik van 
de in de bijlage genoemde frequentieruimte. Vergunninghouder Vodafone Libertel 
B.V. is gevestigd te MAASTRICHT en staat ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 14052264. 
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§3 Voorschriften en beperkingen 

Artikel 3 Gebruiksdoel 
Vergunninghouder gebruikt de frequentieruimte slechts voor het tot stand 
brengen van vaste verbindingen met behulp van de singlepoint-singlepoint 
techniek op de in de bijlage bij deze beschikking aangegeven geografische 
coordinaten en overeenkomstig de in die bijlage vermelde technische 
karakteristieken. 

Artikel 4 Termijn van ingebruikneming 
1. Vergunninghouder neemt de frequentieruimte binnen drie maanden na de 
inwerkingtreding van deze vergunning in gebruik en houdt deze in gebruik. 
2. Indien binnen de termijn, genoemd in het eerste lid, aantoonbaar geen gebruik 
kan worden gemaakt van bestaande antenne-opstelpunten dan wel de benodigde 
radio-apparatuur niet voorhanden is, kan de Staatssecretaris vergunninghouder 
op zijn schriftelijke verzoek toestemming geven de frequentieruimte binnen zes 
maanden na de inwerkingtreding van deze vergunning in gebruik te nemen. 

Artikel 5 Storing 
1. Het gebruik van radioapparaten mag geen storing of belemmering veroorzaken 
in het etherverkeer en in andere radio- of ontvangstapparaten door het gewenste 
signaal van de radioapparaten. 
2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing indien het radio- of 
ontvangstapparaat dat storing of belemmering ondervindt niet voldoet aan 
hetgeen bij of krachtens de Telecommunicatiewet ten aanzien daarvan is bepaald. 
3. De vergunninghouder veroorzaakt 
a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van 
radioapparaten in andere radio- of ontvangstapparaten of in elektrische of 
elektronische inrichtingen, en 
b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen 
alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan geen piekwaarde van de 
elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter. 
4. Het derde lid is niet van toepassing indien de vergunninghouder op grond van 
deze vergunning niet gerechtigd is om uit te zenden met een uitgestraald 
vermogen van meer dan 17 watt e.i.r.p.2  

Pagina 2 van 5 



namens de 

Artikel 6 Internationale coordinatie 
1. Voor zover de frequentieruimte, als bedoeld in artikel 2, in internationale 
coördinatie is gebracht, geldt bij het gebruik van de frequentieruimte in 
afwachting van de coordinatie tevens het volgende: 
a. vergunninghouder staakt of beperkt het gebruik van de frequentieruimte 
voorzover daardoor naar het oordeel van de Staatssecretaris schadelijke 
interferentie wordt veroorzaakt ten aanzien van andere radiogebruikers of 
radiodiensten; 
b. vergunninghouder heeft geen aanspraak op enigerlei vorm van bescherming 
van het frequentiegebruik. 
2. Het recht op het gebruik van de frequentieruimte, als bedoeld in artikel 2, 
vervalt indien de Staatssecretaris de vergunninghouder binnen 90 dagen na 
dagtekening van de beschikking er van op de hoogte stelt dat de uitkomst van de 
internationale coordinatie tot een bezwaar van een buitenlandse administratie 
heeft geleid. 
3. Het bepaalde in dit artikel is niet langer van toepassing indien de uitkomst van 
de internationale coordinatie binnen 90 dagen na dagtekening van de beschikking 
niet heeft geleid tot een bezwaar van een buitenlandse administratie. 

§4 Kennisgevingen en correspondentie 

Artikel 7 Wijzigingen 
Vergunninghouder stelt de Staatssecretaris onverwijld in kennisvan wijzigingen 
die verband houden met de vergunning. 

Artikel 8 Kennisgevingen en correspondentie 
Kennisgevingen en correspondentie die verband houden met deze vergunning, 
worden gericht aan Agentschap Telecom, Postbus 450, 9700 AL Groningen, tenzij 
door of vanwege de Staatssecretaris anders wordt aangegeven. 

§5 Slotbepaling 

Artikel 9 Duur van de vergunning 
Deze beschikking treedt in werking op 23 september 2019 en eindigt op 23 
september 2024. 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 

Hoofd Netwerken 
Agentschap Telecom 

Gelet op artikel 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet en artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013. 
2  17 watt e.i.r.p is equivalent aan 12,3 dBW e.i.r.p.; 42,3 dBm e.i.r.p. 
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bijlage 

Behorend bij 

Link-10 

Beschikking, houdende verlening van de vergunning voor 
het gebruik van frequentieruimte voor het tot stand 
brengen van vaste verbindingen met behulp van de 
singlepoint-singlepoint techniek. 
RT00007P_1 

De frequentieruimte, bedoeld in artikel 2, en de daarbij behorende technische 
karakteristieken en de geografische coordinaten, bedoeld in artikel 3, zijn: 

Technische specificaties 
HF bandbreedte 	 : 250 MHz 
Modulatiemethode 	 : 256QAM 
Transportcapaciteit 	 : 1400 Mbit/s 

Apparatuur 	 : 52451239 Huawei 
Schakelbereik 	 : 71 - 76 GHz 
Norm 	 : EN 302 217 
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Lokatie 2 
Stationsnaam 	 : S10933 
Adres 	 : Lunerkampweg 0 
Locatie 	 : 510933 
Postcode en plaats 	 : 5245NB ROSMALEN 
Cobrdinaten (WGS 84) 	: 51043'52,5" NB 
Coërdinaten (WGS 84) 	: 5020'40,6" OL 
Zendfrequentie 	 : 75.75 GHz 
Zendvermogen 	 : 26.8 dBW EIRP 
Radioprofiel 	 : 80G250M256QAM 
Polarisatie 	 : Horizontal linear 
Antennehoogte 	 : 34 m 
Hoofdstraalrichting t.o.v. 
Geografische Noorden 	: 195.8° 
Antenne 	 : A80503HAC / 80G030C44A 
Openingshoek 	 .go 

Antenne 2 	 : A80503HAC / 80G030C44A 

Radioprofielen 
Radioprofielen omvatten, samen met antennegegevens, de essentiële parameters 
die van belang zijn voor effectieve toewijzing van een frequentiepaar tussen de 
twee opstelpunten van de betreffende verbinding. Radioprofielen worden tevens 
gebruikt bij berekeningen die onder andere tot doel hebben de kans te 
minimaliseren op onderlinge interferentie tussen verschillende vaste verbindingen 
en/of satellietsystemen. 
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