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t·lf:t spcctrumrnasker, bedoeld In arti kei ,1, is al:; vuI�It: 
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De tedmische beschrijving, bedoeld in arti!<el 4, luidt als volgt: 

De regionale kavel 2 heeft de omtrek beschreven in figuur 2. De kavel is 
opgebouwd uit de GE06 DVB·T allotments t1OL0901t-l (K9), HOL0902t-l (K6), 
HOl.0903H (K8), HOL0904t-l (K9), HOL0905H (K7), t-lOl..09061-1 (K9). 

/ 

ti[05 0�1!111 Clf 6 

Figuur 2. Geografische indeling van de frequentieruimte 

De DVB T allotments K6, K7, KO, K9 kunnen respectievelijk opgesplitst worden In 
de T •DAB blokken A,B,C,O. De oorspron!<elijke allotment vorm Is hierdoor niet 
aangetast. 
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·ren behoeve van cleze vergunning wordt het volgende T·OAB bl ok beschreven: 

Blok 7A 

De punte,, waaruit de omtrek van elk all otment is opgebouwd zijn op een USB
stick opgenomen. Deze (llSB·stick) maakt onderdeel uit van bijlage Il(. 

Gedurende ,Ic Genève '06 conferentie is een aantal nadere afspraken gemaakt 
met de Nederland omringende land,?n. Deze afspraken bevatten In essentie 
hetgeen Is weergeven in de onderstaande tabellen. De vergunninghouder 
respecteert de afspr,1ken die Nederland heefi: gemaakt. De volledige afspraken 
zijn opgcnor,,en in bijl<1ge m. Oij te,gen:;trijlligheid van de samenvatting in de 
tabellen en de arsp,.ikcn, opgenomen in bijlage III, prevaleren de 
laatstgeno�mdc. 

Oe bilaternle afaprakcn zijn een vcrbijl.011dering van de algemene 
plannin9scriteria viln G!;06 met als doel inc:ompatlbiliteiten tussen cle assignmMts 
of .illo(mf:flts In h1:t Gl.:Oó·plan op �e heffen. De Implementatie moet zowel 
•1oldoc11 aan GEOG <>Is a;ln rlc ri;111vu!lend1! vo<uwaëude11 in de understaandc
tabr.llr.n. 

Indien in tabdlen geen a,1nvttllc11d�! b.?:;d1ermingselsen zijn gesteld, diln r11,XJ f!t!ll 
"ctuecl n��wcd< i!vt:,WN?I i,1�crfcn)i\ti,: 1m>(h1o�ercn .i�; eP.n rcif•�renticnetw,�rk. 

1 h!t gemarh;erdt� !Jel!h!d ITl<.!l 7>\ 11<:�fi. betrckkin�J 1.11) frcq11cntit!hlok Hl8, l(iU Ml 1� 
- l89,69(j MM.'- e11 k,,,,,t uit alloi:111 !1:1t. IIOL.090'.ill.

Figuur 3. Overzicht fre<111e11ti�blok 7.11, ,1/lotme11t I-IOL0905H 

0:11111,1 
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Resultaten afspraken Nederland omringende landen 

Afspraken gemaakt tijdens conferentie 

Tabel 1 geeft de afwijkingen weer van de acceptatie van velclsterkten door, en 
bescherming van, buitenlanclse allotments in overeenstemming met de procedure, 
bedoeld in artikel 5 Jo. Section n of /\nnex 4 'Examlnation of conforrnity with the 
digltal Plan cntry' Gt::06. 

011ilsl3"1!l (O) M,>:<lm�al 30 dB(1.tV/m) lliln dû Duitse T
OAO allotmcnts toegestaJn oP de grens 
v.>n het Nederlandse T-OA9 allotment 
110L09051-1. 

CelgK! (BEL) 

Friln:aljk (I') 

r-13�1n1aa1 35 d0{1N/m) vao Oit D1.1tse 
ll'/O•T allOtmenlS loegcstaan op de grcn� 
wn het Netlerlatl(!Se T-0.\8 allotrfl<!nt 
IIOL090S:t. 

C'k!Cn bcpcr1dngen <f verruimingen 

Ma�lm,>�I 38 d8(1N/m) van 11,: Franse T• 
OAB .Jllotn,cnts t.;cgesl:3311 or,, de !)rens 
v,m het rrederlac,d:;e T•DAB al!otr11cnt 
11Cll09051-1. 

M;ixlma.>I •\.1 d8(µV/1n) van de f13nsr. 
DWT allotmcnts t<Je(l<:Sta�n cp de grcn:,; 
vJn het Nc�erlandse T•DAB allOtment 
IIOL0905II. 

L11xemllur9 Ce�n bcperlclngen d vcnulmlngen 
(LUX) 

Oenen111r�t?n Geen bt!)o.:1 klngcn of verruln�•19en 
(Dtl!() 

Në>Xlma.>1 38 dO(iJV/111) van de! 
tlcdcrlandse T·D:\O aUotment IIOL0905►1 
toegestaan ClP de gr.-:M van de  
respectieveltJk:e OultSe T•DAO allotrncnts 

t-1axI111aaI 3S IIH(1N/m) van ae

t/cdcrlë>ndse T-OAO allotmcnt IIOLO'JOSII 
1oegcstaan op dl! 9rens van de 
r:!sp�ctfevelljke Duitse DVB•T ;ittolf11C:its 

Geen t:ci:erklngen of v�rt\JlmI11gcn 

1-f�Xunaal 38 d8(11V/m) van de 

tlederlandseT-0,\!l allotmcnt HOl.0905M 
toeg:is<aan Oil de grens van de 
respectlt-H!IIJl<c frans!! T·DAB allo<ntcn:s 

Ma:chnaal 35 dB(1,1V/m) v.>n de 
h<!do!rf<ln!JSC T•OA6 allotmenl liOl.0905:1 
toegestaan ClP de grens van de 
resp2et1cveUJke franse OVB·T allotmcnL"i 

Geen beperkingen of verruimingen 

Geetl teperldngcn of vem,lmingcn 

031Unl 
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omroep 
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nc kell11isgevl11g van ingebrulknnrne zoals bedoeld in artikel 9 dient c:onform 
cirorlair letter CIU62 en In elektronische vorm (GE06 ITU "fcrrnsys fonm1t) te 
worden a;mgelevcrd. Een voori,celd van clit format en CR262 zijn opge11on1en op 

<Ic IJ�it�·sêick bedoeld in IJijlage UI, •Jnclcrdeel 4. 
lrr�lie11 t• tevens het gei>rulk v;in uw frnquentir:?ruirnte wilt (laten) noi:ifi<:er�n in het 
MIF!l !<•tnl u dit kenbaar inakcn. 
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De volledige .if!ipralcen genrn.iltt 1lijdens CiEOG e1I �1anvullencl, 0PHCI1omer1 
op de USO-stick 

1. GE06 final acts
2. GC:06 NL allotmcnts
3. GE06 Bilaterale afspraken
'I. Notificatiever.zoek
S. De interferentie nader in kaart gebw<:ht
G. /\T-DAl3 field trial using a low-masL' iflfrastru1.ture, universily of Twente,

rwragr.1üf '1. 5.5, 110•,ernber .2006
·1. OFCOM-lndustry MOU to permit the use of tr,111smission sites, not contoined

wlthin the Reserved Assignments list, to eni1:=mce coveragP. of licensed T-DAO 
I.Jroaclcast networks, 1\ppendix B, vJ..O, M november 2006 



Agentschap Telecom

Mi11iscerie van Economisclte Zaken 

"roe li cl ,t:i 11c
1 

behorc11d bij cJe vergunning voor digitale 
radio-0111rn cp 

X AI.Gl:MEF.:rJ

:î. lnleld/119 

Met de o,lderhavige vt!ry,mnin�J word��n cl!? ffcquenliegebruiksl'Cl.'.hte,1 yefegeltl 
voor di!Jitale rarJio. De in dt: V\�l'1Jtlflf111I9 op!:)enomc!II frcqoenlic-inclellng volçJt 
hoofdzakel ijk uit interniltiorMle .:isprt1kt·11, w.1,1rv,!rI de afsprn!<en gcmM!<t tijd:?ns 
<!en internationale conf•!re11ti,1 111 C::i,:11.-!v,: i!l 7.005 (GEOG•êlfsprnke11) de rneüst i,1 
1i1�1' o,,g 5pringenclc ë!fsw,1!<cn ;:ij11. 1>-,: fr,iq,1a:1,tieru11,1lt! t1estmit 111t é<?,1 oftth!er 
frequentieblokken diti in •Msl mn!;j11tlc UC-'�1r,1fr;chc gebieden in �Jechirland 
i11zcthilar zij11 (zo�1c:liJ.'>111d<? 'i:1llotJw�nts'J. fijd :ns en na Gf.06 iijn nadere 
int�rnationalf? afspr,1::1�n gèrn,M!:t, <loo,�Jailn•: i>llat.:!r.ilc afsprél!<e::n tussc11 
lidstaten, die ah; d,,cl hchûeri om d,! iu.:eu,,,.11 hc:id en br::;chikûaarhcid v,111 <11: 
freq11,!ntit!1t1il11te vou, flinitale u111rocp in Nc<iet'lê!111I tl.! wri uimcn. Vari alle 
geld-�nde ëtfspril!<L'fl 1.ij11 ov<:r7.icllti:!rl m-?t v,)01wa;irc!1H1 en beperkingen 
s,11n1?11gestcld, die II in cle bijl;19e11 ua11l1"P.ii: . 

. ?. F.lMc:hif<lJaarJ,...dd 11a11 fr�c1uor1tierui111fo 

De frcquentit!ruimte bedoeld 111 de vergunning bevindt zich In Rand l!I binnen één 
of meer van de volgende frcqu,:nticl,erei!<,rn: 

182,880 - 184,416 Ml 11.: (frequ�ntieblol, 6B); 
188,160 - l.89,696 Ml lz {frequ.�ntieblok 7/\); 
195,168 - 196,704 rt.Hz (freq:umtieblol: 8/\); 
207,296 • 208,832 Ml lz {fïeque11tleblol� 9D ·N en 90-l). 

3. 1/o,xsc:hrift<m fW beperlc!n�1,➔•11 

Algemeen 

Ann het gel>rui!< véln frequentieruimte is een a;intal voor:;<:hriften en l>eperl<ingen 
verbonden. Het frequentiegebruik is gebonclcn aan een spcctrummr.1sker. Een 
spectnimmasker is Ingesteld om doelméltig ethergebruik te bevorderen en te 
faciliteren dat aan de technologie •terder geen bij1.onclerc eisen worden gestel<!. 
Door toepassing van een spectrum,na:;ker wordt ev\?nluel� storing op 
naastliggende frequentieblokken van andere vergunninghoude,·s (logenoemde 
na buurka naa linterlere ntie) beperkt. 



C 

Nabuurkanaalinterferentie 
Onderzoeksresultaten tonen aan dat nabuurkanaalinterferentie hlnderlijke storing 
veroorzaakt indien op de ontvangstlc,catie het vermogensverschll tussen de 
ontvangstsignalen van de twee (T·DAB) netwerken tussen de eerste 
nabuurkanalen met meer dan 23 dB wordt overschreden. Voor het schatten van 
de nauuurkanaalinterferentie kunnen de onderzoeksresultaten voor Band ut 
T •DAB ontvangers van de Universiteit van Twente en van OFCOM (de Engelse 
administratie) worden gebruikt. 1 Op deze onderzoeken zijn de navolgende 
nabuurkanaalprotectietabellen geuaseerd die door de vergunninghouder kunnen 
worden gebruikt. De In tabel 1 gebruikte verhouding van 23 dB is gebaseerd op 
een statistisch gecorrigeerde protectieverhouding bij eerste 
nabuu1 kanaa linterfercntie. 

99 95 

StMdaarddcvlatlC •l,3 lffl st:andi>arddcvlat:h? 7 ,•Il dn 

Om verschil van im:id1t omlrent cle c,rnvang van de nah11urkanaalinterfercntie te 
voorkomen ku11nr.m clc nahuurkani1alil\terferentieberekeninyen volgens de In de 
GEOG overeenkomst beschreven procedures en het plannlngsmoctel ITU-R Pl546 
steeds als uitg;mgspunt w11rden genomen. 
Indien de vergunninghouder zijn netwerken uitrolt volgt1ns het principe van 'goo(I 

engineering pri1clfru' kan veel storinq uij voorbaat worden voorkomen. 
De vergunninghouder van een digitale om,·oepvergunning 111ag, binnen de grenzc�n 
van de vergunning, zelf bepalen waar hij welke zender in gebruik neemt. Ook mag 
hij een zender ver plaatsen binnen dei grenzen van de vergunning. Daarnaast 
kunnen vergunninghouders proble,rn�n van nabuurkanaalinterferentle zelf 
voorkomen en oplossen. Om die redc�n is er voor.ilsnog geen rol weggelegd voor 

cle overheid anders dan het verschaffen van informatie. 

Oplossingsrichtingen voor 11abuurkar,1aalinterferentie 

Er zijn meerdere oplossingsrichtingen, geschikt voor het voorkomen van 
nabuurkanaalinterferentie, onder andere: 
0 het plaatsen van de zender op een gecombineerde zenderlocatie; 
0 het plaatsen van een zogenoe,nde gap flller, dat Is een kleinvermogenszt?nder 

die in staat is het verzorgingsgat in het naburige kanaal, dat is ontstaan door 
een nieuwe zender, te dichten; 

• het aanpassen van de netwerktopologie, zodanig dat rekening wordt gehouden
met de opstelpunten van de andere vergunninghouder:

• Bronnen: lle blJla9e lll horend blJ de û191talc vcr9uMln9 onder punt 6 en 7 

P�glna l3 van 20 



Uiteraard z,11 in veel gevallen overleg met de andere vergunnlnghouder(s) van 
belang zijn bij het kunnen oplossen of voorkomen van nabuurkanaalinterfereni:ie. 
Door cte universiteit Twente (Schiphorst, R., A T-DAB field trial using a Jow-masl" 
infrastruct11re, vniversity of Twente, paragraaf 4.5.5, november 2006) is 
onderzoek gedaan naar nabuurkanaallnterferentie. 1-let spectrummasker In bijlage 
I va11 deze vel'\}unning is mede op dit onderzoek gebaseerd. Daarnaast is er 
1ekening gehouden met ervaringen met digitale omroe1> in Groot Brittannië.2

1. i(oppP.Jlng mei: FM en samemverlcin!J t11sset1 cle vcrsr:hill,.mrle
v.1r!J11m1inghouders

t:r ?.ijn verschillt!nde frnquentieblol<l<en . Per freq11entieb1,,:c yel<.lt dat wordt 
vei 01.1nd êlan (maxima;il) 18 vergunninghouders, waarbij Iedere vernunnlr1ghouder 
1/ lB·cle deel van cle c.ipaciteit krijgt toebedeekl in een gelijk deel van het 
frec1:ientiesp�r:trwn. 1·echnisch gezic�n dienen de vergunnh11.1houcler,; daarom één 
(JCl.:étmenlijk netwerk trit te (doen) rollen. Met het oog hierop i'.; in artikel 3.21 van 
<� relccommunic:atiewet be1x1ald dat vergunningh<,uders een 
�,l111<:uwerl<i11usovernc11komst mot�t L1n sluiten, 1.ie ook de toelidttin�J hij ar til<el 11. 

Oé V-!l'\)llnr1inu i$, i:Oé!IS het Nati<Jrld<'II Frlc!qUentieplan (NFP 201-1) VtlOrs1;hrijfè, 
q,::rnp1>1!ld ,,an <fo Vl!rgunnh1\1 'JO'Jr de i=t•1-barid. Uil het i'if-P 201'1 <·!o .11 ti!<.?I ?., 
,,i,�ftl"! licl, Vë:111 <Ic l/-?rg•.m,1ir19 v-Jlgt <f,ll !111 v�ryunni11ghn11d1·r zijn 
1<Hlio-pr'og;·c1.rn11a gelij:<tijdig en c111ç1?•11ij.:1{1d dient uit te '1.C<1<len In ten minste 111�:t 
{ M·v,�,q.-:lij\b,111:! stereo geluic};!,wdilc!t allhans e,,11 geltJids:,walitcii: clie t•!n 
llöÎfl5�C V(!f\fëlijkb,'lilf ts niet de gclulclsk\'icllltl!il dit! l<an wonl�ll hclm;ild roet t!C?II 
t•IPL'G) ll.>2 kll/s of MC 1· 43 kh/:; stcr<:O·tril1.c11d1ny. De lil;itstl! toevo.:9ing is 
�J1!ko1.cr1 o,H d1ç1irnëtl 'iwn(len en v:i�:ten' te 91:vc11 aan het onaloge begfip l'M 
:;tcrtokw;:il,tc1t. IJit.craar<I m;Jy, 1Ji11rien cl� 9re111.,!r1 v,rn zijn v�111u11ni119, de hou(lrn· 
:<i.?t.t!II voor een hoger kv1<1litcitsnivc:�au. ua,1rn;,ast mag cle VCflltinningho:i<lcr de 
t:•t�ntoe�I overgebleven ruimte l)i11r.�n <lt: a;m hem toegewe�cn c;Jpélcittiil ook 
•·1cb11.1i!�en voor andere ornrocpdieristen don radio. Dit volgt ook uit tie 
hr�stNr1m1ng <ligitc1le omroep in het; NFP.

M1>cllt - orn wat voor reden dan ook • een of meer van de verglrnni119en worden 
in9ctrokl<cn krachtens ar tikel 3.19 van de Telecommunicatiewet, clan !Jaat de 
r-estere11de capaciteit van rechtswege en pro rato tijdelijk over n<1ar de 
ovcrrJcble•1en veryunninghouders. Dit is geregekl in artikel 2, vijfde lid, V<1n de 
'll.!1yt11111ing. Na de intrekking zal dii! vergunning in beginsel opnieuw verdeeld
v11)rdert. Alsdan z.il cle capaciteit van !/18-de deel ver�Jund worden aan de nieuwe 
vcr91.111ninghouder.

Vcrcl !r is relev,int dat cle gewenste bitrate per type programma kan verschillen. 
De nuances van kl,lssieke muziek VE?rgen doorgaans een hogere bltrate dan de 
l>itrate die i:; benodigd voor het ove1·brcngen van spraak. In de onderlinge
v.�rschillen in bitratc is voorzien door te regelen dat de vergunninghouders
af!;pra!<en kunnen rnal<en over het 'verdelen' van capaciteit aan ell<aar.
R<111clvoorwaarde is wel dilt de vergunninghouder zijn FM-radioprogramma ook
digitaal in de minimaal voorgeschreven stereo geluidskwaliteit uitzend t en oo!< 
overigens de V{lor:Jnar<.J�n van NFP 2014 in acht neemt. 

J Bro:,ncn: zie blJl3<JC ut '10rcr.d blJ l!c d!git.1�! ve,gunnlng onder punt 6 en 1 
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Een eventueel op te richten of al opgericht samenwerkingsverband treedt niet In 
de plaats van de verplichtingen van de vergunninghouder. Deze blijft rechtens 
aanspreekbaar. Iedere vergunninghouder is verplicht om zijn 
vergunningvoorschriften na te komen ongeacht een samenwerkingsverband. 

S. Overig

Ten aanzien van de te gebruiken technologie zijn geen bijzondern eisen gesteld. 
Wel is een spectrummasker voorgeschreven (zie bijlage l}. 

6. C:011su/tatie

EP.n onlwerp van deze vergunning Is van 5 oktober 2016 tot en met 15 november 
2016 geconsulteerd. Hieronder wordt 01> <Ie Ingekomen zienswijzen ingegaan, 
voor zovP.r zij betre!<kin!:l hebben op dt�zc ontweq,-vcrgunning. 

Nanr aanleiding van de consultatie van de vergunningen voor digitale radio
omroep zijn verschillende zienswljwn over mtil<el 2, vi<?nle lid ontvangen. 

Door vcrschillencle respondenten Is het volgende op�Jt?mcrl<t: 
"Ondergetekende is van me11i11g dat het hanteren van ,ie 1)11rJerwuns van 111 ldth 

{stcn.>0:Jitzanding) v,,01 MC•:• niet een toekomstbesf,?ndige ondergrens Is, in die zin 
dtJt met dc1.e techni,::/c een steecls betere kwaliteit !}<!rcaliseerd k;m 1•10,i/c11 als audio 
enccders 1.ic:ll blijven ontl'llkkclcn. De kwalitatieve onr/ergrens l'/Orlft daarrfoor /11 de� 
loop van clc tljcl verhoogd. Het is volgens onderg�tek.emle daat'<Jm beter om aan deze 

zin toe te voege,, dat lu�t gaat om cfo kwaliteit tlie b-1h,1iJl<I k<w 1•,oroe11 f11et deze 
tcctmlek op het 111ornenl van uitgifte. Dar m;,akt /tee moge/ij:: dat Indien de C)eschetste 
011lwikkelin9 zich In de toekomst v,,orcloct een vefl)elijkbare kw,1/itctt als op ht?( 
11,c,1111.:flt vc1r, lllt!tifte yere,1/ixerd k,1n wordefl met 1\J\C{ 11,et mimter bJr.<llirccdtc d,1n 

,18 l(IJ/s. 1/icrdoor kan het spcctnm, nog cffiäèntcr gcluuikt i,or<lan hel:geer1 cle 
doelmatiglmitl van het frequentiegebruik ten yoe<le kl>mt." 

In beginsel kunnen respo11denten worden gevolgd 111 hun l>etoog dat indien de 
encoders zich blijven ontwikkelen in de toekomst een steeds bett.Ye kwaliteit kan 
worden gerealiseerd. Aanpassing van de vergunnint1 wordt echter niet nodig 
gea,ht. Immers, artikel 2, vierde lidi schrijft een kwaliteit voor "die ten minste 
ge_lijk is mui 192 kb/s (stereo-uitzending}, indien gebruikt wordt gemaakt van 
MPEG 2, 48 kb/s (stereo-uit2endlng ), indien gebruik wordt gemaakt van MC+, of, 
indien gebruik wordt gemaakt van een andere technic!<, met een geluidskw.iliteit 
die ten minste vergelijkbaar is met <Je kwaliteit die met str.reo kan worden 
behaald door middel van de twee g<rnoemde technieken". 

De bepnllng is daarrnee technologieneutraal geformuleerd hetgeen bet«!kec1t dat 
ook een andere techniek kan worden gebruikt om de beoogde geluidskwaliteit te 
bereiken. Overigens worclt door andlere partijen een tegengestald pleidooi 
gehoudt'ln, namelijl< dat de bitrate onvoldoende Is orn de beoogde kwaliteit te 
behalen. Bovendien ligt het kwaliteitsniveau zoals dat In de praktijk geldt op het 
moment van ultgl�e dichtbij de datum van de zienswijze - nlnd 2016 • waardoor 
bijstelling van de ondergrens van 48 kb/s evenmin nodig wordt geacht. De 
slotsom luidt dat de huidige redactie� van het artikel voldoende ruimte biedt om de 
geluidskwaliteit te  behalen. 
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Door andere respondenten IS de su9gestie ged;ian 
"( .. ) om artikel 4 te wifr,igcn, zodanig dat cJe ri.>fere11Cie èlétn 192 kb/s NPEG2 eruit 
wordt yèhaald. 111 vele jaren wordt er niet meer in de oucle MPéG-norrn op DAB 
11itgezonde11 In Neder/,m<I, die tege11woordig als zeer lneffielënc te l>Oek staat. De 
referentie aan MC+ met een ge/11/dskVJaliteiC dk! k.,n worden heha.Jk1 met 48 kb/s of 
iets vP.rgelijklJ,1ars Hjkt me volcloende. •

Deze steilin�J kan op zich worden g evolgd, in die zin dat de MPEG 2 techniek niet 
meer voor digitale radio In Neclerlèllld wordt gebruikt. Van belang wordt geacht dat 
wordt aangegeven w.it de minhnale geluidskwaliteit is. Met Is daarmee een 
v2rgelijkincJ v<111 verschillende technieken met dezelfcle geluidskwaliteit als 
11itqangspunt. l llerl>ij Is mini.Ier relevant <lat een vermelde techniek niet mccu 
gangbailr is. 

E:-':11 rr:i;p:111dcnt st11lt het volgende vllorstel: 
"f,7 t�9t!1lstelli11g tot 1·1at III ee11 ,111</Ct'c rc,1r:ri,i wmrft y,?str:lrl, 7.011,/en wij e1v0t1r willen 
p/P.i't,�11 nm <Ie huidige h!ht v,,,1 a. 1·ike!I •I fo h,111t//k1lli!II. llil:,door i!; het voors<:IH'lft 
im111.z,.,. t,xlrm1fcyk•11c<1trc1,·1I, c,, lc,111 eeri �1:,yurJl)i11gli.wrl<Y 'iêf!!f heslis:�11 vdn wet'<e 
tcchnû.:.'. hij 9�b111i!< w,ï m.J.�<-:11. •

Z•lal:-. in 'loo;-yannclc ,�actie:; op <k ;(i�11:w1ij1.c11 rc<'<I,- is 11itce119c;rnt is gc�11 
;1,1rlleit1i,1r.J !JP.7.ie,, om de n:d;1,.-ti,! w111 ,1, Ul�,d ,, v:erclo lid, te wijdg<!n. llicrnrc.� 
hlijfc 11,i h11icligc tc!<st vJn cl:i v:U\J11rml111J qeh:11ulhdî1:d <-in wortlt cla.1rn1i:?c: v,,1<1;.li\11 
;ian het voor stel v.-,11 tr.:;ponck:111·. 

Armwl 2 

Jn artikel 2 wordt 0111:;d1rev-.:!11 <1<111 welke 1echtsperst1on de vergunning i s  
toc9el<cncJ en voor welke frequcnl:leruimte dat is gebeurd. Voorts is  de 
beste111111ing van de vergunning gckop1)eld aan de bestP.mmi119 in het geldt:!nde 
NFI' 7.0dill wijzigingen in het NFP r!ire<:t cloorw<:rken in de vergunning. ne

rninirnale geluldsl<williteit Is kwérlit,11:iel' voorgeschreven. Tcv<:ns Is 9eregeld hoe 
ev,mtll<H!I bilrates kunnen worden uitgeruild. 

>1rl.il,e/ 3

ln artikl'!I 3, eerste en tweede lld, is geregeld dat de overeenkomst, bedoeld in 
;utikel 3.21 van de Telaa>mmunicatiewd, (sc:hriRclijk) dic�nl te worden aangegaan 
en dat een afschrift hiervan en de wijzigingen daaro1> onve,wijld aan de minister 
<lienen te worden verstrekt. De verçiunninghouders wortlen geconfronteerd met: de 
situatie dat zij gezamenlijk een netwerk dienen uit te rollen. H�t derde lid bevat 
voorsc;hriften om de samenwerking te bespoedigen en de 1<,1ns op conflicten te 
mlnirnaliseren. Een vM1 de risico's die zich kan voordoen Is dat een van de 
vergunninghouders niet voldoet aan zijn financiële verplichting waardoor de 
samenwerking In het gedrang kan komen. 
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Uil het derde lkJ volgt verder dat de gezamenlijke vergunninghouders één 
rechtspersoon dienen aan te wijzen die namens hen de uitrol verzorgt. Er gelden 
geen beperkingen aan de keuze voor een bepaalde rechtspersoon. 
Het toezicht door de minister Is alleen gericht op de nalevlng van de bij of 
krad1tens de wet gestelde voorsd1rifl.en inclusief de vergunning. De gezamenlijke 
vergunninghouders kunnen uiteraard wel civielrechtelijk eventueel geleden schade 
of sancties verhalen op de partij die hn gebreke blijft. 

Verder Is bepaald dat het contract met de rechtspersoon verplicht dat het niel: 
voldoen van één of meerdere samenwerkende vergunninghouders aan de 
contractuele verplichtingen geen gevolgen heeft voor de overige 
vergunninghouders die wel hun afspraken nakomen. Met dit voorschrift worclt 
beoogd te bereiken dat in de wissel<.verking tussen de vergunninghouders en de 
rechtspersoon die namens hen het netwerk uttrolt, gekozen wordt voor die vorm 
van samenwerking waarbij de kans o,p succes 7.0 groot mogelijk is. 

De mogelijkheid baslaat om (bijvoorbeeld) een operator te machtigen om voor de 
vergunnlnghouder(s) de kennisgeving van cle ingebruikname te melden en /of het 
nc,tmcatiever-:oe!< in te dienen bij Agentschap Telecom. De machtigtngsl>epalinn 
kan indien gewenst worden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. Wel 
dient ook <.Ie gemachtigde gebruik t11 maken van het formulier bedoeld in Bijlage 
U en dienen de gegeven:; elektronisc:h te worden aangeleverd bij Agentschap 
Telecom. 

De leden drie tot en met vijf zijn hecSoeld om de samenwerking te sti11111leren. 
llet is rnogelijk dat een vergunning voor digitale omroep al diln niet op aanvr,mg 
wordt ingetrokken. 111 ddt geval �omt er een vergunning voor uit�Jifte beschikbaar: 
De nieuwe vergunninghouder zal dan tot htlt samenwerkingsverband inocten 
toetreden. ! let vijfde lid zorgt ervoor· dat die toetreding op basis van non· 
<liscriminatoire voorwaarden geschiedt. 

1lri:ilcel 4 

Artll<el 4 verwijst naar het voorgeschreven "spectrum ma:;k l" van figuur l in 
bij lage I en naar de overige technisd1e voo1,v<1arden verl.Jond.?n aan het gebruik 
van de frequentieruimte. In Figuur J. van bijlage I worden drie spectrummaskers 
weergegeven. Het voorgeschreven spectrurnmasker l betreft het masker voor 
niet kritische omstandigheden. Het spectrummasker regelt de maximale 
bandbreedte vc1n het radiosignaal en is van belang 0111 doelmatig ethergebruik te 
bevorderen. Oe voorwaarden zijn opgesomd in bijlage l van deze vergunning. 
l let spectrumrnasker toont een grafische weergave van een (denkbeeldige)
omhullende demplngswaarde in een frcquentieblok waarbinnen het frequentie•
yebruik kan plaatsvinden. Gezien het toenemend gebruik van frequentieruimte 111
Band III en daarmee de toenemende kans or> nabuurkonaalloterferentie
problemen, wordt echter geadviseerd om spectrummasker 2 voor kritische
omstandigheden te hanteren.

Geogrélfische grenzen van allotments 
ln bijlage I wordt omschreven in wel!< geografisch gebied binnen Nederland de 
allotments kunnen worden gebruikt ,en onder welke voorwaarden. 
tiet geografische gebied is geschetst aan de hand van tijdens GE06 afgesproken 
grenspunten. De kavel bestaat uit e<m selectie van één of meer allotments uit tie 
reeks: HOL0901H, HOL0902H, HOL0903H, HOL0904H, HOL0905H en HOL0906H. 



Op de bijgesloten USB-stick staan die geografische grenzen van elk allotment in tie 
bOvenregionale kavel nader gespecificeerd en Is ook Informatie te vinden over de 
ligging van een allotrnent ten opzichte van andere allotmcnts elders in Nederland 
en de andere landen van West-Europa. De samenwerkende vergunnil1ghouders 
moeten hun netwerk zo inrichten dat voldaan wordt aan de waarden bedoeld in 
bijlage l. 

Artil<el S 

Dit a,tikel beschrijft de procedure o m  opgenomen te worden in het Mast�r 
International Frequency Register (MlFll), het frequentieregister van de 
lntt!rndtionalc Telec:om:nunicatie Urue (lTU). Dit register is int1estelcl orn In het 
gev;1l van storing tussen zenders te kunnen bepalen wie (internationaal) well<c 
rechten heeft ten aanzien van het 91>.bruil< van de b.!lwiste frequentieruimte. 
Opname in h�t register gaélt per icncleropstelpunt (assiçinrmmt) en kan niet voor 
E:fü1 geheel f1t?q1.11:11tieblo!< ( ,1llotn1e11 t) plaatsvinden. 

i>mck,t ,lcze v<?rqunni11tJ frcqucntit:9el>r1.1iksrei:hte11 in clc vorm w111 ,1llot,11ents
hev;,t, opcl;it e;;:n v1:rgu1111inf)llou<hJr zijn eigen netwerk kan plannen, moei:

inclie11 d� l'°11"\JUOl1i11g!1oude1· VOOr' i!ijn fl'L'CJllCntiegebruH< intem;iti<llliMI ç1,1;,ic11 
uesdi,�1, uinq 1•NJ11•;t -- elk op:.;tr.lpilnt Wllrclen ililllgûnielrJ bij h<?t Mrt H. 
l>t:: p, (l(;•:11111 _ ·, f,:icu1l,1lief, 1!chi.e1 i11tc111,1t1011,1l<! l.ie-;d11�rmi11�J Vilfl cli: fr<>1111�11i.h• 
wirntP. i" vo!<J�11s de rru-rc9els p,1•; bij i11sr.:11 :jvi119 in het Mlf-it <lcilmtid. 
l\ut:ntsr.l1c1p Ï<'.lr:<::nn adviseert 0111 l.li� ,..:d-:n in:;i:hriJving in llr:t i'Hl·I( 1�11 z;1I tl<: 
lnsc:llrijvin9 i,i.:iliö.,�ren. 

Vuorrléli: wt in::ch, ijving wordt overÇJ,C!JiWII worcle11 de gegeve11s (_>ers1. k1 lnz.:1tJ<� 
HClegtl (noi"ii1C::1tiéproceclure). Insd11ijvi11g/11ol·ifü:.iti:.? �1cbeu1t op basis van cl� 
9egev,!1l5 h:!do�•lcl in bijl,1y� Il. De1.e !)f!ÇJevcns worden elektronisch i1élflÇJ,?h.:vl�,d 
bij Ag..:11tscin11 Telccon1. ) let format voor het a.:111leveren van de ge<Jevcm; is 
opgenomen op de llSB-stic:k clic bij cleie vergunning hoort. 
f)e 111ogelijkheid hc'ita;1t t>m (bijvoor·bceld) een operator te ,m,chtigtm 0,11 voor r.lc 
vergunninghouder(s) het notificatieverzoek in te dienen bij A9entsci 1-:ip reh.?<:0111.
fJc urnchtiginysbeµaling k,Hl indien gewenst worden opgenomen in de
samc11werki11gsovereenkomst.

i\1tifml 6 

lJit m i:i!rnl r�?gelt de lngeh, uiknamcw:!rµlid1tlng voor deze vergunniny v,111<1f 
L Janw1ri 2018 en vanaf l j,inuari 2020. Technisch gezien moeten alle 
vergu1111ingllourlers vé111 eenzelfde ,1ll0�111ent gebruik maken vë111 hei:zelfde 
n�twcrk. Er is reeds fien bestaand netwerk in gebruik. 
Om d1!7.e reden w,>rdt cc11 verdere mncretiscring van de lngehruiknmnfl• 
verplichting voor cle periode tot 1 januari 2018 niet nodig g�acht. 

Oe achtergrond van de lngel.lruikn<1rnew:rplichting is de garantie dat er cloor clc 
vergunninghouder geïnvesteerd wordt in een uitiemlnetwerk voor digitëlle radio. 
[)aarbij I:; gekozen voor een verplich ting van een geografische verzorging op ten 
minste het verlorgingsniveau 'mobiel\! ontvangst' en een demografische 
verzorgh1g op ten minste het vcrzor9ingsniveau 'binnenontvangst'. 



( 

Onder geografische verzorging binne!n een allotment wordt verstaan de verzorging 
In het allotment inclusief binnen- en buitenwater. Het Is aan de vergunninghouder 
zelf om te beslissen waar hij binnen het allotment zijn geografische en 
demografische verzorging realiseert, mits er geen afbreuk wordt geda;in aan de In 
het eerste en tweede lid genoemde verzorging. 

Het derde lid legt de minimaal te realiseren veldsterkte vast c.lie de 
vergunninghouder moet realiseren bij naleving van de i,igebruiknameverplichting. 
De te behalen veldsterkte niveaus zijn afkomstig van de In GE06 vastgelegde 
élfspraken. Met deze veldsterkte waardes, welke voor 50% tijd en plaats 
waarschijnlijkheid gelden op 10 met1?r hoogte, is de kans op goede ontvangst op 
een gegeven loc:c1tie 99% voor mobiele ontvangst en 95% voor hlnnenontvangst 
op 1,5 meter hoogte. De verrekening van het effect van het verschil In 
ontv;ingstantenmi hoogte kan bepaald worden middels tabel 3 3 van C,F.06. 

Bij het bepalen van deze norm is rekening gehouden met terrein en morfologische 
eigenschappen. 
ne ir1geb111iknameverplichtin9 is gebaseerd op het uitgangspunt dat tligitale 
ethcrraclio minimaal een volwaardig alternatief zal worden •JOor analoge FM· 
onlv<,ngst, zod;it de consument lowel In de auto als binnenshuis goede onlvanyst 
e,vaart � daadwerkelijk kan profitel"cn van de voordelen die digitale etherrndio 
bieLlt. 

A1tîfwJ 7 

l\rtikc!I / regelt het oplossen van sto;ri119sproblem.itiel< op binnunhuisbekahdinç1 bij 
con:;umenten thuis, voor lover het die ontvangst van kabeltelevisie betrefi:. 
De reden l1iervoor is dat de frc,1uentieruimte die lich bevindt in Band UI, en 
d.'1arr11ee oo!< de frt:lquentieruimte genoemd in deze vergunning, ook voor de 
versprcicliny van televisiesignalf!n vla kabelnetwerken gebruikt wordt. In beginsel 
bemvloeden beide netwerken elkac1r niet tenzij bepaalde stoorspannings
grenswaardcn worden overschreden. 
In het a,tikel zijn clc condities benoemd waaronder de vergunninyhoudcr de 
kosten dient te dragen voor clc oplossing van de storing. De in .irtikel 7 genoemde 
signaalniveaus zijn afgeleid uit het rapport 'De interferer1tie 11ader in kaart 
gebrad1t', 2000, van de Rijksdienst \/Oor Radiocommunicatie. 3 

ArUka/8 

Ingevolge artikel 17 van het Frequeritlebesiuit 2013 Is de minister van 
Economische Zaken bevoegd om aan een vergunning voor het gebruik van 
frequentieruimte voorschriften en beperkingen te verbinden ter voorkoming van 
storingen of belernmeringen door helt gewenste signaal van een radioapparaat in 
andere apparaten. De minister heeft, onverminderd de bepalingen ten aanzien 
van Interferentie in kabeltelevisienetwerken bedoeld in artikel 7, als vaste 
beleidslijn in iedere vergunning waarin géén voorschriften over het mc1ximale 
zendvermogen zijn opgenomen, het voorschrift op te nemen dat de vergunning
houder geen ontoelaatbare belemme:rtngen door het gewenste signaal mag 
veroorzaken. Deze beleidslijn Is vastgelegd in de Beleidsregel storing door het 
gewenste signaal van radiozendapparaten. 

' 81011: 1.re b/Jlagi! 111 hor�ncJ bij de digitale vcrQUnntng onder punt 5 

Pagl'l.l 19 van 20 



ArU!<t?I 9 

/\Is frequentieruimte in gebruik wor<lt genomen, informeert de vergunninghouder 
Agentschap Telecom uiterlijk vier weken van tevoren. Dit Is van belang om bij 
eventuele storingen, zoals st oring op kilbelnetwerken of op buitenlandse 
;1llotments, snel maatregelen te kunnen nemen. Vooraf kan storing worden 
voorkomen door goede voorlichting. Sincls l jélnuari 2011 verzorgt het 
Antennebureau de publieksvoorlichting over interferentie op de ontvangst van 
kabeltelevisie. Voor meer informatie kan met het Antennebureau contact worden 
opg�nomen. De contac.tgcgevens lijn Vii.1 http://www.ëmtennebureau.nl te 
r<1adplegen. 

Voor df! melding bedoeld in dit artlk,::11 wordt gebruik gemaakt van het formuli�r 
he:doel<I in bijlage ll. Oeze gegeve11s worden elektronisch aangeleverd bij 
l\gentschap Telecom. Het touoat vuor het aanleveren van de ç1egcvcns Is 
opgenomen op de lJSB •si:icl< die liij rli?1.;: v1:rg11nning hoort. 
Oc mogelijldl.'!id bcstailt om (hijvoo,beel,.J) een 01,>erator te rnaclltigcn om war de 
vcr!]Ullninghoucler(s) (Ie kennis,1evi11<J "'"' de iugebrnikname te melder, bij 
J\gcnt-;chaµ re1eco1n. ne machtigi1111 sb1:p;ilinq 1«111 inllien gewenst worden 
opgeno111en iil de sa:11enw<:rking:;t1Vt'tl!f!11ko116t. \.'/el clie11t oolr. de g;!rnachtigcle 
(Jf?bntlk tP. niakcn wu, liet for1mtlit�r IH?1l•>1ild i11 ll·jlil<.I{: tt er, cllt:ne11 dt: gegeven:: 
r.lcktroniscj\ t,� vmr<l.�n aanlJCll!·,,•,,1 hiJ fllJ �,1l:a:i1.1p f· :IN·om. 

11/'liJ:cr :rn 

ln illti!<el .tl/ word� de wifl•� v<111 ,.<11 n•:;r,o,:.l,!riti1� gc:.-;.:gclcl van v,!rÇJlH\11i11tti1oude1$ 
;,;,n l\gé1l;:�c:i ;;Jfl Telet:0111. 

,lrtii,d U 

ue vc, krijgê!1 v,1n deze vcrg11nning <li,�nl voor het gebmil< van de frcquenlie.-uimte 
�;�m1�n te W(!rknn met andere vergunninullou<lers. Artikel 3.2! van de 
rcrccommuoicatie•,,H!t verplicht 111 dat geval tot het sluitcm van een 
sèlmenwerkingsovereenkornst en reqelt daarvoor ook een periode waMin tot

samenwe,·king moet worden gekom.:.m. J liP.ra;in wonlt irl ;irtik�I 11 van de 
v:-1,·gunning uitvoering gegeven. De mogelijl<lu�id bestaat om reeds bestaande 
i:,'.lmP.nwerkingsovereenl<omsten te v.irleogen voor de looptijd v:1n de nieuwe 
ver�J�111ning::m. Hicrv.in cli,!nt een afschriit aan Ag�mtsdi,,p Telecom te won:len 
\)..15tuurd. 

A1lil<el l2 

n,t ë111ikel regelt cl,! i11•11�rkingtred1119 en looptijd van do vergunning. 
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85. 1 Vergunning 8?.5 l sept ?017 - FM B25

Vergunning 

Agentschap Telecom 
Mi11iscerie van Economische Zake11 

Vergunning voor analoge niet-lélnclelijke commerciële 
radio omroep (kavel B25) 

DE MINISTER VAN ECOMOMISCI Il: :b\l(F.N

Gc!lezen 1lc aanvra,19 van Radio I irnl.iurg 9"/fM B.V. te LAREN NII van 
<) fobruari 2017, geregistreerd onder nummer 73510•19; 

Gelet op <Ie artikelen 3. t3 en :{. 1'\ v;111 cle Telecommunicatiewet, artikelen 17 en 
Hl, lweecle lid, aanhef en onder hen het vierde lid van hP.l Frequentiebesluit 2013 
en de Regeling aanvraag verlenging en digitalisering c:ummerciële rndio-omroep 
{middengolf en niet-landelijk) 2016; 

fU:SWIT: 

Al ti?cel 1. Begrlpsbepallngeu 
In dc%e beschikking wordt verstaan onder: 
a. minister: Minister van Econon1isclte Zaken;
t,. vergunning: vergunning als b,?cloeld In artikel 3.13 van de

Telecommunicatiewet voor het gebruik van frequentieruimte in dl? band van 
87,5·104,8 MHz; 

c. kavel: frequentie of samenstel vt1<1 frequenties, behorend bij een vergunning;
d. digitale radio-omroepvergunning: de vergunning met dossiernummer 7351050,

allotment 7A;
e. ziekenhuis: instelling voor inccliS,ct1-specialist1sche zorg als bedoeld in artikel

1.2, onder 1, van het Uitvocring$besluit WTZi;
f. andere instelling: instelling <1ls bc?docld in artikel 6. '24 van de Mediawet 2008

die houder is van een andere vergunning dan deze vergunning, of een
instelling als bedoeld in artikel 6.24 van de Mediawet 2008 die geen houder is
van een vergunning en die instelling oµ grond van artikel 22 van het 
Mediabesluit 2008 tezamen met ,een instelling die wel beschikt over een andere 
vergunning dan deze vergunning wordt aangemerkt als één instelling;

IJ. commerciële radio-omroep: radio-omroep als bedoeld In artikel 1.1, eerste lid, 
van de Mediawet 2008 die wordt verzorgd door een commerciële media
instelling als bedoeld in artikel 1. 1, eerste lid, van die wet; 

h. niet landelijke commerciële radici-omroep: commerc:ii:!le radio-omroep via FM·
frequenties waarvoor op grond win artikel 7 van de Regeling aanwijzing en
gebntik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003
gebniiksvoorschriften gelden; 

PlaaU 
Gronln9�n 

Oolturn 

24mel2017 

Ons kP.omcr:t 

AT·El/73i'8682 

Dosslcmurnmc, 

505533•1 
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i. rcgiogeric:ht programma-element: een afzonderlijk gedeelte van een 
raclioprogramroa dat In het bijiornlcr garicht is op het gehied waa,voor het 
pmgramma Is bestemd. 

Ari:il<�11 2, Gebrulk!l1·ed1t 
1. Radio Limburg 97FM O.V. ingeschreven In het hand�lsregister onder nummer

1405935•1, hierna te noemen: vergunninghoude r, Is holrlcr van de vergunning
voor het gclm1ik van de frcquentlenilmte opgenomen in de l>ijlage bij deze
vergunning ten behoeve van niet-lanclclijkc-� commerdi!lc raclio·oinroep (kavel
l52S).

'L lle '!ergun11inghoude1 neemt en houdt de in de bijlagen genoemde frequenties 
in t1<1un1i!<. Op frec1Ut�nties die hel7.elfde SFN•ID hebhc11 �" 9emarkeenl 1.ij11 als 
!Jl?S'/nCltronisP.ertl of als netgebondcn, zendt cte vergunninghouder, behoudens
rc.:lamc, hct7.clf<le radioprO!Jramrna uit.

.'I. u� verçiu11r1inghouder neemt da:Jrhij <Ic voorschrifüm cu hnpcrkingen hccln�ld 
in <Is� :Hi:i!:el�n 3 tot en met'/ c11 <Ic! liijl,1�en van dc1.f: verv1111nlng in acht. 

!\i'iil<•:;I :,1, � i:,--'l·hin!.r�a �<!I' uil.11u::;•h1y v.1:1 <lo ll<ilnlct1;·nff!I !j�•îi'i,19 tlou1· 
il�t !Jl'.?we;;,:t:a! r.l9cm:1I ll.lll 1·atlit>.Mllt"1J1Jt:ll,lt<!ll 

l. 1 >e 'll!f!l'" 1111nqhouder v1!roo1 zailkt.:
n. �cc:n 011tnel;i;,itlJ;Jrc 1Jclc?r11n1-:irn1!J•!ll doo.- het yewcn:;to t;ly11aal van

l'adin,�!>J•,u-;1�t-?11 111 .;ul<k,rc r,1rl1,Jr1ppa,·ilt,:11 of 111 d1-?kt.i5<.h�1 of elr!l:�rnnl'.;,fr:
inric:ht:innc:n, ei 1

h. iu lid ,;.:qu,mtieçi,1t1ieli vim 100 ki lz r.1,. ,,;11,1ct 2,S Gl-li in zit1ktinl111i1.,:11,
;:hrnl<.,d;.: op de pc�r.:dcw '.'/élitr ile1c ;,1e!, .. 11liuii:1!11 stailn, uec11 piek�•Ji1;1;-cl1•
,•,1:1 d,' e1.�i.trisc:i1n vddstt?tkti' die yclijl< Is aan of ho;Jer is clan S,11 •1i1lt ;,,:,·
1,l�t<:r.

7.. 11�;- c,1,:;(,: lul, onck!nl,•cl b, is 1 1r.:t vdn t11,?iMSsii19 indien t�cn 
v, :ruw 111i1 f'Jhouder up of 1,, een 7.lck::11111115 0f hel: pcrce<)I waarop clat ;:i�f<;?11:1ulJ., 
:,l:�l fäm r,,di0c1pp<1ra<.1t i1eeft gepla;itst 11mt sd1riftelijke tnstemrnititl van d<lt 
2:iekenl 111i:;. 

Arti!<t1i 4. P1·091·amr11aUsd1� voor;-id1,·lftert 
1. D� vcrgu11ninghoucler Is verplicht de aan hem verleende vergunning b! 

9clirui!<e11 voor l,ct 11iiwr1<len van een radloprogrc1mma voor niet-landelijke
cormncrciële radio·ornr oep dat voor de navolgende dagen en perc:cnta9es
tusserl 07.00 uur en J.9.00 uur in h�t bijt.onder is gerid1t on h�t g�llie<l
wai.lrvoor het program,m1 is bcstl!1;1cl:
a. op rnmmclag ten minste 26 procent;
b. op dinsdag ten rni11ste 26 procent;
c. op wcensclag voor ten minste 2:i procent;
d. op donderdag voor ten mi11stc1 26 procent;
�- ,,p vrijdag voor ten minste 26 procent;
f. op zaterdag voor ten minste 24 procent, en 
g. op iondag voor ten minste :l3 procent.

2. Voor zover het gepresunteerde programmöo11df!rdelen tussen 07.00 e11 19.00
uur l>etrc�, wordt ten minste 50 procent in de Nederlandse of Frii?sc taal
gepresenteerd.

3. De In het eerste lid genoemde vc,orschriften laten onverlet dat de
vergunninghouder bij de uitvoering daarvan voldoet aan de In aitikel 7 van de 
Regeling aanwijzing en gebruik f:requenticruirnte comrnercièle radio-omroep
2003 opgenomen voorschriften.

oa�•,01 

z.in,c1 io11

Ot>�lt..-111l111lle\O't 

�05Sl11 

Pa!)tn.1 2 va,1 4 
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4. D e  vergunninghouder houdt een administratie bij waaruit blijkt dat hij op de 
dag van uitzending ten minste hel percentage als bedoeld in het eerste lid 
haalt, welke regiogerichte programma-elementen hiertoe meetellen, de 
onderbouwing ctaarvan en wat de:: duur van die regiogerichte programma
elementen is. 

5. De vergunninghouder bewaart de: administratie, bedoeld in het vierde lid, ten
minste acht weken gerekend vanaf de dag waarop de ult1.ending hee� 
plaatsgevonden.

/\rtil<el 5. Wlj1.igingen betreffende verbondenheid 
1. De vergunninghouder informeert Agentschap Telt?corn onmiddellijk over:

a. wij1.i9ingen in de zeggenschap of feitelijke invloecl die andere instellingen
direct of indirect op het beleicl van de vergunninghouder kunnen uitoefenen;

b. wijzigingen in de zeggenschap of feitelijke invloed die de vergunningho11dc1
direct of indiract kan uitoefenen op het beleid van andere 1nstellinç1e11;

.;. wijzigingen in de z,!ggcnschap of feitelijke invloed die natuurlijke personen 
direct of indirect kunnen uitoefenen op het beleid van cle verg•.mninghouder, 
indien die natuurlijke personem direct of indirect een zodanige zeggenschap 
of feitcliJke invloed hebben d,,t zij in belangrijke mate het beleid van een 
,mclere ,nstelling kunnen bepalen of aanmNkelij!<e Invloed hdJhen op de 
inhOud v,111 <lat beleid, en 

d. \·;1j2i:31ngen in di.! zcgge11scha1) of feitelijke invloed die natuurlijke per .. :rne11
(ltrec:t of ;,,direct kunnen uitoefenen op het beleid van een andere instelling,
inllien clie natuurlijke personen direct of indirect een 1.odanige ;:eggc,1schap
or feitelijke invloed hebben dot zij in belongrljke mate het beleicl van clc
vergunninghouder kunnen bepalen of aanmerkelijke invloed hebben op de
inhoud van dat beleid,

2. In ,ifr:ijking v,in het eerste lid, IS ,cic vergunninghQucler niet verplicht informatie
te verstrekken voo, ;:over die informatie betrekking heeft op:
a. h':?t kunnen uitoefen�n van zeiJgenschap of feitelijke invloed op of tkior

instcllinge11 ten r1ar11.ien waarvan hij aan Agentschap Telecom 5Chriftclijk en

zonder enig voorbehoud heeft verklaard dat hij met clie instellingen één
instelling vormt als bedoeld in ;irtikel 6.24 van de Mediawet 2008, of

b. het door natuurlijke personen kunnen uitoefenen van zeggenschap of
foltelijkc invloed op instellingen als bedoeld in artikel 6.24 van de Mediawet
2008 die onder de verklaring, IJedoald in onderdeel a, vallen.

Ari:ilcel 6. Corrnsporu:fentic 
Kennisgevingen en correspondentie die verband houden met deze vergunning, 
worden gericht mm Agentschap Telecom van het ministerie van Economische 
Zaken te Groningen, tenzij door of vanwege de minister anders wor<lt aangegeven. 

Art,i!<el "/. Duur van de vergunnh1g 
De1.e vergunning is in werking getreden op 1 juni 2003 en eindigt op de dag 
WèJaroµ dl! vergunninghouder niet langer tevens houder is van de digitale radio
omroepvergunning, met dien verstande dat de vergunning In ell< geval eindigt oµ 
31 augustus '-0'-2. 

Deze vergunning wordt in de Staatscournnt geplaatst, met uitzondering van de 
bij lagen. 

D,1ton1 

2'1m�l2017 

Oossleuunnmcr 

SOSSll'-
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,� Agentschap Telecom 
Mi11i�cerie va11 Eco1tomisciie Za.�err 

[3ijlaçJe A Technische paramei:e,s behorend bij artikel 2, twP.<'?de
en derde lidi, van de vergunning 

Emm,lsi"'J'!l l 
9726 /,tl Clronln9Cn 
Postbus <1Sll 
9 700 AL Gronir.ge11 
T (0S0) 587 7-1 44 

Kavel 
Oossiernu,no,er 
Datum 
A,ntal b!ndcn 

IIOfl.N 

MMSrnlC:-ff 

tll:€1U.EN 

EYS 

Wl:ERI 

10�1iclltii1g hij pimi:: S:

825 

50S5334 
24 mei 201/ 
l van 6

'JS.l Mfl·, 
91.{i !-itll. 

')i'./ t-1:1:� 

<J,t t a\1111 

CJS5 �1117. 

o.:Hr, kW 
!.'lO k'.'/ 

.l5.I Ic\'/ 
2.19 !<W 

l.li! ki//

011<1er punt 5 van de bijlilye /'. zijn restricties opgcnor,1cn voor ornrocp7.endc, !- ten 
oehoevP. vëln het voorkomen van storing in clc luchtv.1.irtu,md 108 Ml-12 •· lW Mll1.. 
Oe onderclrukking van ongewenste uitstraling in de luchtv.:w,tband dient minimilill 
Cl:! waarde aangel)cven in dBc te bedragen voor de gehele zendinst,1llatie. 
Df: verticale apertuur van het antennesysteem In golflengtes dien� minimélal de 
•11,i;:rde .'la11ge<Jeven in ;.. te zijn. Indie;n er geen waarcle(n) vermeld staan, g�11cten
er yn�n t1ar:vullende eisen met betrekkh)g tot de bescherming véln de
111<:hlvaartband.

F (OSO) 581 H 00 
wwv,.agentSCh.Jptcle<o111.nl 
lnlo�.igentschaptclc�om.nl 
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Bijlage/� 
Technische parameters behorend bij ëlrtikel 2, tweede 
en derde lid, van de vergunning 

St11tlon 
Dossiernummer 
Datum 
Aantal bladen 

HORN 96.1 MHÏ( 

NET NLCO 025
5055334 

24 mei 2017 
2 van 6 

IICIIUI 
1 Gegevenslocati e 

Naam 
1.cngte/bre�dteg1oéld 00SE58 3'1.0 / SHlll 05.0 
Hoogte antenne t.o.v. ma..1ivekl
Hoogte maaiveld t.o.v. NAI' 

?. Geg�vens t.b.v. zendsyste�!m 
Frequentie 
L!RP 

ERPmax vuticaó'.11 
Offset type 
SFN ID 
S'/Ste111 

Polari�atle 
Klasse Vilfl llltZP.O(llng 

81 meter 
20 metP.r 

%.t Mllz 
0.:3lûkW 

0."316kW 
rr,et gesyn,:hron1s.-ere1 

4 
ve1t,r.aa1 
30ûl(F9E 

:::� Gegevens in�ernationale coördinatie frcquenti2�1ebruiksrecht 
lntemationaw c·oórclinatie afgerond Ja 

'!- Gegevens 10.b.t. antennesysl:er�m 

xencJt:at:!< ,121-1 '.l«rxwal<ldng lcmlhod< AZ1' Vcn.'11'1k!d<liJ 
(!Jr�do:n) (<lil) (graden) (dB) 
0.0 l.3 180.0 _ _JLl!.__ 
10.0 3.0 190.0 7.7 
20.0 .,.o 200.0 7.7 

JD.O l,!! 210.u i'.9 

40.0 0.0 Wl.O 7.9 

50.0 o.o 230.0 2,Q 

CiOIJ 8.S 2•10.0 8)) 

70 0 8.5 250.0 7.0 

80.0 0.0 ZéO.O s.u

90.0 o.o 270.0 0.0 

\00.0 t\t\ 280.0 0.1) 

110.0 nn 2�0.0 n.o

110.0 0.0 300.0 o.o

130.0 S.5 110 0 1\.0 

14'>.0 4.0 320.0 o.o

150.0 o.o 330.0 0.0 

160.0 0.0 14().0 0.0 GfAtlsche wttr9a·,e ant11nnedlagrarn (0 • geografisch Noorden) 

170.0 0.0 JSO.O o.o 

s Aanvullende eisen m.b.t. bescherming van de luchtvaar L 
Minimale onderdrukking In de 
luchtva artband 
Ve1ticale aperture

86 dBc 
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Bijlage A 

St.ifa)II 
Oossien1um111er 
üaturn 
A-1ntilt bladen

rechnlsc:he parameters behorend bij artikel 2, tweede 
en derde lid, van de vergunning 

t11Er tll.CO D7.5 
50)5334
24 mei 2017
3wnG

MA.t..\Sl'RICtff 97.6 \'-'lt-1:t 

:.i. Ge�Jevens loc�tie 

. 1 

Naam MAAS fP.ICIIT 
Len9t�l>reecltc:grc1ild 01051'.19 33. 7 / SUNSU 25.3 
11/;t,iJ,&.! ilntc,111e t.o.v. ma.iivek:I 6.l meter 
lloogt� ma.::,vcl(J t.o.v. rll\P li::? meter 

G1-'!gf?Vens t.b.v. 7.ûndsysteern 
Fn�q,:cm.ie <;:7.6 1-111✓-
l:nl' t .70 kW 
Elu>max vcrti<:.ial L i'O l:W 
Off:.<� type G�:;ynchro1lilleic!<d 
$Hl iCI il25 
Systern ,? 
r.-,1.uisatic 
x1.1s:.;:g van uiL!.::uJu1,1 

'l'•!!li<:,Jid 
J!lOY.l 'Jl' 

Gegeven•; ii 1i.:i1, i;1i.in11; 11,: 1:ni>nli11ai:iü f,·eqt1(!11i:ie(Jei 1111ikf;recht 
lntc,rnationafc o.>ö,<1,11,,ti<? d1'!f•?1 011<1 .1,, 

�--------

<-!t;•:111•-ck IUN 
(�r.!�ál) 

j,.!L ----1 

,,., 1.w· .,�:u.J 7.()fldCn::.:-k,Yl.:J 

�) -· - !���n) 

10.9 .JWl.2. __ 
10.U IS.Il _ .J.?..Q&..___ 

----
Vt:n.�*1,;t�tdll!J 
(,IB) 

!l:2..__. 
ll.0
11..0 �---- _D_J__ 20,.0 

Jll.O _ __ Il,\_ lltl.O 
400 1� -_

E . ..l __ 1...,2...,1."o"'.o'-__ 
7 

__ u
1
,
1 
_
_ 

.0
0 
_
__ 
--

_
-
_

_ 
so.o �?.,1__ 2Jil.O _

1 to.0 ____ 1s.1 _ 2'10.0 _ 17.(1 __ 
70 0 • t6. t 250.li J_.•l�.0'----1 
80.0 t:l.l Z60 .. 0 __ 12.0 __ 

90.0 '1.1 2 /0.0 t_O.:Q_, _ 
tOO.O 2.0 2tlol.O 11..0 
110.0 }.0 29!).0 16.0 

,___12=0�.c ___ _,_.!!.,.9 ___ 1.J=.,0"o_,..o._ ___ t-'-=·J�.o'-__ _ 
i-=u"o"'.o,_ ____ .,,.2"'.o'--_ ---�-3 __ 10 __ ._o ___ .J--'1"'�"'.o'----1 

... 1�-1�0�.o'----t-�·'�·�----+-"J=zo ,o__ -1--'1"'2"'.o'-----1 
1s0.0 a.o :no.o 6.o 1--�-�-------1->-=a=----·-· ..... ·�----1 

IG0.0 l•I.0 )�0.0 6.0 
170.0 1.0.0 JSO.O 6.0 

5 Aanvullende eisen m.b.t. bescherming van de luchtvaart 
Minimale ondcr,1ru�i11g in de (!Be 
fuchtv!lartband 
Verticale aperture "· 



Bijlage A 
Technische parameters behorend bij artikel 2, tweede 
en derde lid, van de vergunning 

Station 
Dossiernummer 
Datum 

NET tlLCO 825 
S0SS334 

Aantal bladen 

HEERLEN 97 .7 MH� 

24 mei 20li' 
•1 van 6

IIE:ERLt:N 

1 Gegevens locatie 
Naam 
lengte/brtedte(Jrmid 006E01 30.7 / S0NS2 31.'1 
Hoogte nntenne t.o.v. maaivelcl 
Hoogte ll1<1iliveld t o.v. NAP 

2 Gegevens t.b.v. zendsyste€?m 

13 meter 
138 meter

FrcQuentl!' 97 .7 Mtl1. 

ERP lS:.l W/'/ 
ERPmax verticaal 1 S.1 kW 
orrs.?t lype GEisynchrcnls!!eru 
SFN IO ais 
Systern 
Pola risatic 
i<!ilS!re van uitieil<lill9 

" 
Vrnttcaal 
3CI0l<F9E 

3 Gegevens internêltionale coördinatie frequentlegebruil<srecht 
rntematinn.i:e coö1cfiMtl•� afgerond Ja 

-� Gegevens rn.h.t. antennesysteem 

%endh�� A7H V::>t'rna!<klny 2�111lhl::I< /ll!?>S Vc;�wa!d<lng 

(cya,fan) (dtl) (�r.id�11) (d8) 
--�. 

o.o o.o 1en.o 1.�---

10.0 5.0 190.0 0.0 

20.0 0.0 200.0 s.o

30.0 11).0 2 lO.O 9.0 

40.0 !M 7.7.on ll.0 

50.0 16.U 130.0 8.0 

liO.O 16.0 2•10.0 12.0 

70.0 12.0 2S0.0 12.U 

80.0 13.U 2.;0.0 6.0 
--· 

90.0 ,.,.o 210.0 1.0 

100.0 '1.0 2110.0 1.0 

110.0 4.0 290.0 8.0 

120.0 s.o 300.0 10.0 

130.0 11.0 310.0 9.U 

140.0 20.0 310.0 11.0 

lSO.O 2 0.0 330.0 7.0 

160.0 ll.O 3,10.0 s.o

110.0 o1.o 350.0 J.0 

S Aanvullende eisen m.b.t. bescherming van de luchtvaart 
Minimale ondercfrul<klng in de d8c 

luchtvaartband 
Verticale ar,ertum 



[3ijlage /� 

Station 
Dossiernummer 
r,,1tum 
Aant<1I bladen 

EYS 98.1 Mt-lz 

l Gegevens locatie 
fl,um 
l.cngte/brc�dte<Jraad 

Technisch� p,wameters behorenc1 bij arti!<cl 2, twe,?clc 
en derde lid, van de vergunning 

NE:T NLCO 825 

505S334 

24 rnei 201'l 
5 van 6

EYS 
OOSHS5 3?..8 / :,ON49 55,7. 

lloogt� antenne t.o.v. mê.laiveld
ll<'ogte maaiveld t.o.v. NAP 

2 l meter 
158 r,mtcr 

:;, <:it!geve11s t.lJ.v. zendsysteem
l °h:qucntie 911. l m lz 
l:llf' 2.2!) kW 

l.29 l:W f.Rl'rnil:< ver trca111 
O:f set lyp� Niet 9e�:y11cilro,1i'.1:·�r, 1 
sm m 
Sysî<m1 
l'Ol11riS'.llrl! 
1:1.r�;�i Villl \:tl1'.!lldirl!J 

V!"!rt�Ci•:tl 
J()0.{i'9f: 

·-: <11-�gcvc11s i11i:en 1,ii:it ,nalc r.oördf.nai:ie fn!qt H�ni:i.::oelln •ik�:r1�c:hi: 
1111<:, natio, wtc coo.-dim,!ic a1gP.w:i1i J;1 

-- -----

Z-:11:JI,� !< /ü!M V-!'2-:J a!d<I.,� Zr-.r.�ihot?f< I\ 1�,J 'J<!r.tw;i!1!d A!) 
(•Jr�<!ro) (dB) {OtJ•lcn) (<18) 
---- --- -

Q,Q ___ - _l.0 
--

lllil.C s.o

_!0&__ ___ 6.0 l90.0 s.o 

1.'!L 9,0 200.0 l0.0 
__ , 

,10.0 s.o 7.10.0 12.0 

��o 5.0 220.0 IZ.0 
---

su.o 12.0 230.0 G.0 

6U.0 11.0 2•10.1) 50 

,10 0 lS.0 250.0 "\ n 

su.o 16.0 260.0 G.0 

9l1 .0 11.0 7."/0.0 1'1.C 

!Of).0 l.0 7.81),0 IS.!) 

H0.0 3.0 290,I) Il.Il 

17.0.0 
-1-�-- 3000 12 0 

130.0 J.O ll0.0 ').IJ 

1➔0.0 12.0 320.0 6h 

119-!I 'l,0 130.1) •i.0 

160.0 S.0 340.0 J.0 

170.0 n.o 350.0 1.n 

5 Aanvullende eisen m.b.t. bescllerming van de luchtvaart 
Minlmalc onderdrukking In de 
luchtvaartband 
Verticale ilperture 

dBc
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Bijlage A 
Technische parameters behorend bij artll<cl 2, tweede
en derde lid, van de vergunning 

Station 
Dossiernummer 
Datum 
Aantal blél<len 

WEERT 98.5 MHz 

'.I. Gegevens locatie 
Naam 
Lengte/ureedtegraad 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP 

NET NLCO 025 
5055334 
'-" rnci 2017 
6 v,�n 6 

WEERT 
0051:4221.11 
40 meter 
32 meter 

Gegevens t.b.v. zenclsysteern 
Frequentie 
ERP 

98.S Mlli
l. 12 kW
l. 12 l<W

I 51NtS 26.1 

ERPmal( vertica,11 
Offset type Ntet ge�ynct"oniseew
SFN ID 
System 
Polarls,1Ue 
Klasse VOO ultl.�nllill!J 

4 
verticilal 
3UOKF91: 

;.l Gegevens internationale coördinatie frequent:iegelJrui!<srecht 
lntemiltiOMle coönJiMtitl ilfgerond Ja, uitgift<! op Nln·l>asls. Artikel <1.7 Gcncve 1984 tn::t Duitsland. 

1.!- Gegevens m.b.t. antennesystenm 
--

Z-1n11ho11:c Al�I V.:r.tw,>l:l:ln!I 2endhoclc AZ�1 Venw�kkhl!J 

(graden) (c1D) (grilden) (dD) 
·-·-·

o.o ó,.O 160.0 
-

nn 

11).0 6.0 190.0 
-

0.0 

20.0 6.0 J.IVI 0 , n 

JO.O '!:9 210.0 nn 
-- --

40 0 
-

2.0 pnn 2.0 

so.o 0.11 230.0 IS.Q 

60.0 o.o 240.0 IS.O 

70.0 12.0 2SO.O lS.O 

uo.o 12.0 260.0 2.0 

90.0 0.0 210.0 2.0 

100.0 2.0 280.0 t.0 

110.0 1.0 290.0 0.0 

120.0 4.0 300.0 0.0 

130.0 4.0 310.0 0.0 

110.0 9.0 320.0 0.0 

1S0.0 9.0 330.0 o.o

1'0.0 0.0 HO.O 0.0 Grar.schc! wccrg�·..c M1c,,necl,agram (0 • 9co9ror.sch �IGOrC�n) 

170.0 2.0 350.0 2.0 

5 Aanvullende eisen m.b.t. bescherming van de luchtvaart 
Minlmale onderdrukking in de dBc 
luchtvaartband 
Verticale aperture 



Agentschap Teleco10

Mînisteiie wm Economische Zakcr,

Bij lage B IJehorencl b!j artil<(?I 2, derde lid, vDn de vergunning

oatun1 

NnUI bracen 

24 mei 2017 

5055334 

1 van 1 

D(i vu91mni11ghoi.1der zcndi: uit binnen het In figuur J. bedoelde masker (g�meten 
volgens d� procedure zoals vermeld in Annex l van ITU·R SM 1268-3). 
I,1 ta!J11I 1 i::; !lil: 111<1sl<1-11· in tien tabel vorm weergegeven. 

x-a.u, )"•�(1> 

(lfü) (•IR) 

fo-74 0 

/0-101, -Il 

,�-11-1 -lO 

fo-U?l -,U) 

-------·-

'X•.Uii 

(k}h) 

Jo+H 

lo+ IOU 

ft • 1 �-1 

/.i•15!S 

Tabel l: Spectrum masker voor FM-uitzendingen in tabelvorm. 
Bron: nu-R SM 1268-3 

;·-u« 
(dB) 

0 

-IS 

-•lO 

-�o



/\gencschap Telecom 
Min isierie van F.conomisd,e Zaken 

Bij I age C behorend bi.J artikel 2, derde lid, van de vergunning

O•tum 24 mei 2017 

505S334 

1 van 1 

De frcQuentieplannin9 en de berekening van het theoretlsche ver1.orglngsgebled 

(het zogenaamde �1roenc gebied) van FM-omroepfrequenties van 87,6 MMz tot en 

met 104,0 MH1. �JP.schiedt op hasis van onderstaande zerobase norm die is 
gel.>rul?<I: bij de uitgifte van deze vergunningen in 2003 en nadien. 

,-..._---- ·� 

--·--

Propagatlemo:!cl 

Ontvangsi.a,itcMe 
-

tlr:ogte ontva119st�nt,;,1,:1? 

-·· 

Polarlsati�!l:strlminat� 

Ge�,ens.t signaalniveau 

01l!)e,·t<?nst signaalni•,cau 

Terrein Ctt'!!f<:nhtkl 

. -- -

,I' 
,,. 

• 
, �:_,[f;!"'!,�,e�r ,, ... .,., ,, t .

, . 

HU Reco111mcndat,011 310 nu!t TCA en morf09ran� 
. 

t1on-direct•e: 

l,5 m�ttr; ir.ct CC!ll morfQ\Jrafkr.h aniankclijl((: 

cor<cctie om v,1n lO meter nau l,5 meter on, te 

�:.!!..- ----- --- --

C'".ccn 

50% tll;J,11S 

S00.è to.ki 

50% plaats 

. 

10�� tijd & S1)% tijd (worst case) 

Jc:rr<11n Clearance /\ngle (TC,\) conform ITU rec. 3/0· "/ 

?rotectl�vertoudingto c.onv�nttonecl gcpL1nde 0 ktlz 40 dO / J2 dO 

zende1s voor respcctlcvcllJk ccnllnue / 100 kllz 30 dO / :>.2 dB 

ttoposrerlWH? storing 200 ktlZ -2 dS 

300 klll - 15 dB 

400 kHz - 25 dO 
·--

Prote<!levemoudlngea voor SfN en tlSF 0 klit 2 .. 25 dO (itlhankellJk van looptlJd) 

geplanr!e zer,dc,-s 100 klli 5 dB 

200 klll • SdB 

300 kllz • 15 dB

•100 kllz -25 dB

BerelccmlnO lntr.<ferentll! l-lethcde ster:Cste stoorder 

Ontva,igst Stereo 

Minimum bn.ilkbarc vckhter1tte 3"/ tot 43,S dBµV/mctcr op t,S meter hoogte; 

afhilnkellJk van de morrograne 
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B.5.2. Beschikbare demografische ruimte

De aanvragen (Radio Limburg 97 FM BV) is houder van FM-omroepkavel 1325. 
Volgens het door u beschikbaar gestelde tabel heert dit kavel een demografisch bereik 
van l,54-% 

Reschikh,ll'e demografische ruimt,c: 30% -1.54% = 28,46 % 

Deze aanvraag heeft betrekking op FM omroepkavel ROS (en het daaraan verbonden 
OJ\B+ k,1vel). Volgens het door u beschikbaar gestelde tabel heeft dit kavel een 
demografisch bereik van 16,77% 

Indien clc aanvraag uiteindelijk aan R,Hlio Limburg 97FM gegund wordt ontstaat de 
volgende situatie: 

Mogelijk toekomstig demografische bereik: 28,4-6 - 16,77 = 1 l,69 % 
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C • Specificatie aanvrnag 

Onderdeel C. Specificatie aanvraag 

C.2. Aanvraag in geval meerdere FM-vergunningen worden verdeeld

Dit onderdeel dient u in te vullen in geval meerdere FM-vergunningen blijkens het 
bekendmakingsbesluit wordt verdeeld. Dit onderdeel vult u in met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 2 van de Regeling.In dat kader houdt u bij het invullen van het 
aantal FM-vergunningen waarvoor u in aanmerking wenst te komen, rekening met uw 
beschikbare demografische ruimte als ingevuld in onderdeel B.5.2. Dit betekent dat het 
gezamenlijk demografisch bereik kleiner of gelijk is dan uw beschikbare demografische 
ruimte. 

Mijn aanvraag heeft betrekking op 1 (een) van de rM-vergunningen die blijkens het 
bekendmakingsbesluit worden verdeeld. Het aantal activiteitspunten waar mijn 
aanvraag betrekking op heeft, is gelijk aan het aantal aangevraagde vergunningen. 

Met door mij aangevraagde aantal !FM-vergunningen is onder de voorwaarde dat ik enkel 
een combinatie of combinaties van dat aantal r-M-vergunningen binnen mijn 
beschikbare demografische ruimte- mogelijk is en verlening daarvan niet in strijd komt 
met het bepaalde in artikel 2 van de Regeling. Ik vraag derhalve enkel de combinaties 
aan die mogelijk zij11 binnen mijn beschikbare demografische ruimte. 

C.3. Voorkeuren ten behoeve van het bepalen van de noodzaak van veilen

Dit onderdeel dient u uitsluitend in te vullen in geval tncerdere r-M-vergunningen 
blijkens het bekend111akingsbesluit wordt verdeeld. In onderstaande tabel vermeldt tl 
1.1w voorkeuren overeenkomstig het aantal FM-vergunningen waar uw aanvraag 
ingevolge onderdeel C.2 betrekking op heeft. 

Mijn voorkeur gaat uit naar de volgende beschikbare PM-vergunningen. 

FM-vergunning( en) als vermeld in het hekendmakingsbesluit: 

1805 

l-let demografisch bereik van de FM-vergunningen waarvoor een voorkeur wordt 
aangegeven is opgeteld gelijk aan clan wel lager dan uw beschikbare demografische 
ruimte. 

C.'1. Voorwaardelijke aanvraag vergunningen digitale radio-omroep 

Onder de voorwaarde dat aan mij op grond van artikel 13, artikel 26, of artikel 26a van 
de Regeling een r-M-vergunning is verleend, vraag ik de daaraan ingevolge het Nationaal 
r-requentieplan 2014 gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep aan.
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1.l8 

Cornrne,·cieel plan 'Q·mtisic Limbllrg' - Bijlage I bij Salesovereenkomst 

In leiding 
Q-music Nederland verzorgt de verkoop van Aclve1tent ieruimte voo r Radio Limburg 79 ten beho!Ne 
van het programma 'Q-music Limburg'. De afspraken tijn vastgelegd in de 'Së>lesovereenkomst l\adio 
Q·music Limburg'. Q•ivlusic Nederland zal zich bij de verkoop van Advertentieruimte houden ac1n dit 
commercieel plan van Radio Limburg. 

De advertentieruimte 

Q-m11sic Nederland zal 2ich inzetten om commercials en reclameb!okken ;!o compleet mogelijk aaa tl.! 
leveren voor het programma Q-music Limburg. 
rtadirJco111111t!rcials worckn uilstuiteml uitgeLomhm in <I� volgende voorar v,1stgestelde 
uit!endmomenten: alle u ren v:in de tlag rond de nieuwsuitzenoing op het hele uur. en rond het halve 
uur. 1\nclerc uitzendmomenten alleen uit ovt>rnir.c:ht of in m1erle�. 

1/oonnaard!!n 
Radio Limburg hanlr:ert voor co,nmercinls de volgend!? voorwa;ird-:?n; 

" lli?<llo li111burg ml geen aa,wr<1ge11 voor lendtijcl en of r�diocormnercials a<:c!?pceren voor 
t:1baksprocluclen. 

" Radio Limburg ui op v;111 c,v,uhei:lswl�gP. vast gestelde no:1liot1i1le ruuwclagen geen 
rndioconuncr.:ials uitz,�nden. 

o Voor iedere r;1dio,0111rncHcial si aal Q-musk Nederland er voor in dat de1.e, onder n\Cer wat
bctrl!ft �csproscn woord , muóck en ander geluid, niet onrccht111atig of schadelijk is jegens
derden or Hacliv Li·111Ju rg. In het bijzonder garand!:e,t Q-music Ned�rl<11itl cla! iedere
raclio::on,mercial (1} vo ldoet a,111 :1llf' toepasselljke w�t- c,, re�êl,�eving en alg,?mcen bin:1en
de bl'drijfstak aanvaarde 11ori11(!11 en gedrngsc.:otles •,•:,1t1ro11-:l�r in elk g1:val cle door rlP
Stichting fü�d,,me Codl? uitge'Jac1rcligde Nederlands� Reclan1e Code. (ii) eee n (sek�ueel)
i:iti111ide.-endP., bdedigenc.la, di\criminer,mde, hinderlijke of and�rs1.in� controversiële
honcl:ich;1pp,?11 lieva ten niet anderszins in strijd is met gr,cde zeclicn, s:11aak of op-:?11bare orde

( 
m (iii) niet anclerszins onrechtni;11ig of schadelij!< is jegens Raclîo Limburg of llercfe:1.

" Q•music Ne derland staat er tegenover Radio Limburg voor in dilt de radiocommercial niets 
inhoudt dat een schending vormt van enig aan een ander toebehorend auteursrecht of ander 
(intelleclueel eigendoms•)rechi en dat hij bevoegd is de r,1<lioco11rn1erciill te doen uitzenden 

" Elke radio.:011111i.:!rï.Îi!I dient vergezeld te zijn van d� 11,11nen van de personen clic de tekst 
uitsprcke11, evenals een ingevuld "begeleidingsron 11ulier '''-'°' een radioln r nmerci,11" 
(HUMA/Sfl:MRA). 

" Voor radiocomrnercials. betrekking hellbes:de op geneesll1iddel1?11, geneeswijzen en ,,lle 
producten, diensten en methoden. die door wijze van a,111prijzinr, in de (para)medische. 
farmaceu:ische of tan dileelhmdige çfeer komen dient goeclkeurinc te zijn verkregen van de 
Kcuringsr.1ad Openlijke l\.inprijzingen Geneesmiddelen (KOAG). resp. de Kcuringsraad 
A,111prijzi11J Gezonclheidsproducte11 (KAG). 

u racliocommcrcials zullen verder moeten voldoen aan de cloor Radio Limburg vastgestelde
Technische Specificates Radioreclame.
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ilaclio Lirnbt•rg �houdt zich te allen tij<le het recht voor om (uit1.en<1i,ng win) rcldiocomrnercials te 

weigeren atsrnede tie uitzending vc111 ee11 radiocornrnercial te beperken, dan wel te beëincligeo, 

l�nder clat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schacl<:•vergûeding, De reden voor

weigering kan bijvoorbeeld zijn cl.il een radiocomrn�rcial strijdig is met bovengenoemde

voorwaarden of de in Nederland geldende WC!t· en regelgeving, of clat er sprake is van andere

(technische) bezwaren. afkeuring van de bhoucl, aard, strekking of vorm van de opgegeven

radioco1"mercial of clat er naar het oordeel van Radio l.imburg gegronde bezwaren zijn gemaakt of

protesten zijn gerezen, clan wel wanneer lOda·1ige belwaren of p.-otesten bij verder uilzendingen te

vP.rwachten zijn.

Promotie 

T�r bevordering van 'liet MMktaandeel' zoals f,enoemcl in dl! 'Salesovereeokomst Radio • Q·nwsit 

1 imburg' 111llen t>eid� partije,1 elkaar 1.111denteune11 in rn,motie e,\ 111arketing activitl'iten tc,1 

•mordele v;:in het µrog,;im,na ''0.•11\ll�ic l.imb1irrt. Zowel R,1dio Limburg .il. Q•music Ncd�rlancl 1.u!l?.n

lIi1:P1orn 111eme11 en mlcltlelcn in?.etten. W<1aro,1der, nmm nier il\ ha bijtonclerof uitsluitend:

" Q•music Neclerl,1ntl zal w,1..J1 111ug,11tjt cl,! dri'le•inn sh:>w Q•111usic Tht! Party inzetten o;i

aanwijzin[! v:111 Hadio l.im:>11rg. 0. 1·i..1sic i':eckrt.1,1d zal ,'\IJri·r<!d<1m1.? i11zt!lten in het gebied 

l.imburg ter promotie vin "Q-111•.1!W l.im!iu,g'

VN:1,•r 1111!e11 n, ge1..1111,,11l•j�.> l,1� tlr• , ,a;ki!:ingakliviteit;n guortl;111içnercl worden zoals

hijvtll>rh::.-cld: sig11ing langs. s:1•:I cl' ,, .;;11 .vc;�t:11 (•fi•il of blov1l 1psj. st11dl!nlc11 flveren,

pr,:1ni1:;;;� iilî J •l,�11. k-•�1i ,,,,!,Il•�·· ., 1.1 ,,t ,•:,1,;,!n•lltoletts:t ;ni_'
., 

ît)il.SlWJjt(•r�, oplegger

p,1rkc�rpl,1,1l �
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LICENTIEOVEREENKOMST 

RADIO Ql\HJSIC LIMBURG

PARTIJEN NB LICENTIE VANUIT Q-NL 

1. De vcnnootschnp n:1:u b1ûrenlands recht MEDIALAAN NV (v·oorheen: N.V.

VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ), gc\·c!:rigcl n:111 de Mccli:ib:in 1, 1800

music 

Vilvoocclc, i,.; 1.lc:1.cn rc:che:;gcklig vcrccgcnwoorcligd dool
noemen "Mcdi�faan";

, hierna te

., 

en 

De bcsloccll \'cnnoocschnp R/\DIO LtMnURG 97FM BV, starut:lic BC\'<:.,ligd ie
i\.la:1Strichr en l,r1nroorhoudc1H�.: :i:m cle Ling,�n:-kamp 10, 1251 JIK Laren, te dezen
rcchrsgclclig vertegenwoordigd door h:1;11: bestuurder, R:iclio Limburg J-loklmg B.V.,
hicrn:i re noemen "R�1diu J..intlmrg";

llicm:l gci:uncnlijk a:tng•�d1û<l :ils "P.irr.ijcn".

UVERWEGlNGEN 

1. lt.dio Limburg i� houusn:c r.111 t:c11 mcfü:nuni11g v:lll her C..ommiss�1il:tc \'01>r. de Mcdi:1
\'oor het verzorgen v:u1 een c:omm:!rciëlc r.imcot:pclicnst 1.-n \':UI i:cn r-M-vclgunning \'OOC
h,:c ,·crznrgcn \·:in niet l:rnclclijkc commerciële t·:ulio -omroep in de rmwincic Liml.,ucg
miJdds het kanl U:?.5 en allotmcnt 7;\, w:1a.ru,,cr zij tot op hcd::n ,·cr�chillcndc

(
r:idioprogc:unm:i's heeft uitgc:r.onclen.

11. i\lcclinfonn is houdster \'11n het Qmusic merk.
111. P:mijcn op 21 mei 201� een lir:c11ócovcc,:cnkom5t iijn Mmgtg:1.m ren :ianzicn van her

gchmil.: \":In her Qanusic 1r,crk ,.J.-.10;: Rndio l..imbur.g vooc h:in r:�diopcogcammn ondct de
ua:irn Qmusic Limliuxg ("'Ovc1<:cnkomst 20H")

l\'. Pactijcn de \'OOtwa.·mk:n als ,-:1stgdegd in de Ü\·crceukomst 2014 wensen 1c hcr.iicn
ondcc meer door het gcbmik \'an nieuwe logo':.< \',ln Qmusic toe te voegen nan de lii:cncic.

V. Partijen middels deze overeenkomst de voot\\':tardcn v:in het gcbluik vm het Qmusic
mcrl: door R2<lio Llmburg wcn�cll vast te legger:, wn:u:bij dc:zc ov.:rccnkomst de
Ovcrccnkomsr 20 l 4 2:1I ,·ctvangc:11.



PARTlJEN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN 

1. Licentie

1.1. i\ledi:,l:t:111 ,·cd..:cnt hierbij \"OOt de duur vau deze O\'ctccnkomst mn Il1dio Limbmg een
nict-cxdu:-ic,·c, niet �ul.i-liccoricccba.rc en nj1:r-ovcrdr:1:1gbarc lkcn tic om h�r Qmusic 
wrn,rdnu:rk (no. 7008Sï), de :mccue1rcd11clijk licschccmd1: Qnmsic logo's 

{�) 
(i11JS1C 

YOUillS�) Qmusic en d1.· <k,mcinn;\mcn Qinusi,dimhmg.nl,
Qi11usi<:lnnh11rg.11.l ,:r: Qmusic-limhurg.nl, bicrn:, gczamt:nlijk nok "de Merken", zoals 
11•!ccg,:lch.J 1n T\ijl:igc 1. re gcbmikcn ,·o,;)r h,:c \'cr.c!Orgcn l':\11 CY.:ll r,tdioprogrnmni:1 oo,1,:r d,! 
ll:\:t.n "Q1111.1sic Limbmg", w:iarondec \·<,or: 

(a) h,:r vi•l'cnch:o 1·:111 dit progr;-11nma ,·ia dr. frc�1\ll:ntic:: l>if1f\,:•1 k,wcl 1323 en alloun•:n
:\ ·: 

(b) lt-:r g•:b1ni!, ,·a,1 her Qrn\lSÎ•� 111c1k nmr de l,,:n.,n•Î!\g ,·:111 hel r.,. ti,.,.,,..,g-.mu11:,
"\ >11111',;C l.11,tll'.11';(;

2. l<..11l1,, J ' nht 1! ,mi ,I.; �krkcn allcc11 g-:br1ii?.,·11 i.r o• c.-,·,;ml•.:11,11,i:,!: 111<:( tl i11 Hii!;.m,:J!
,w,:ri�••I ' .. .! ( ,,,.,,'i:,. bn,ncl m:,n-.1:il. l<!1,IÎ0 l .. i,.1hu!g ,tit:,H Î<!dcr �·o,1,-g•!ILOl11 :11 !;":, uil. ,·:u•
cl,: :',t,:d, .,, r,:,J,·tf ,cc sclnifcc.:lij!-c goctlkc\11i11� voor te l,:ggen ;l:!t! M,:clial11:1.11.

1 . .l. R:uli,, 1 i:,1lrn,�� et kent tht Mcdi:1b;:n r..:r.l11hcbbe11dc i.t c11 blijft op de Mcrl;cn. 1 ),:ze 
ovr.r.:cnh·,1as( hû11dt geen m·,:cdl',t<:llc \·an r�ci,c,�n iu. 

1 .'I. lta,.liro f.iu,1,u,� zal boecn r..:nkd 1:cd1t ,·;u: 1ntdlc..:wcd eigendom, a;m,·c,w:int r.cdicof 
amh:Ls1.,otrigc in:1cl1cij\"i1,g. zoal:; cc,1 domeinnaam, prctcndcrcn. :rn.rwc:1ge11 nf (doen) 
rcgisucrcn :ncr hcttckking toe c!t! rt1:w1 ·'Qrm:$ic" -cl:t:1.rondcr l,e:gtcpco m�ar niet bcpc,kr 
tot 111cà,�11 ,lic o•:,;rccn,nc1nmc11 1111:c i':,;11 of meer vnn de Merken - en derden ch:uroc niec 

1.5. lt,Jic, l.i111l,u,g :zal zich onclmudcn \";1:i gc<lragi11gcu - en b.:\\'crfutclligcn ebt li:1ac 
nir.:dcwcrkccs en :i,u1 ha:u gclic,:ctlc onclcrnc111i11gcn 1.ich 1.11llcn 011thoudcn ,·a11 r,cdra�i11gco 
- die enne wudw kurntcn leiden d;tt de good\vÜl en/of 1cput:tlÎc \";\11 Mccl�1!:1al\ en/of
ha;1r ,cr.htcn 1·,111 i11ccllccrucl.: eigendom en :1.11wccw:111tc rcdm.:11 �,w:,ls gcno.:mJ in ncci.kcl
1. !. sdudc -;,ou kunnen 1, or<.lcn cocgcbr:icht 

I .C,. Rndio I..i1nbu1g is niet gc,cchtigd ûp re treden regen d,:rclcn die inhrcuk maken op de 
�-lcrkcn, Lcil�ii l\lcdialaan cl:tartoc c:,plicicc schriftelijke tocstc,mni.ng heeft vcdccod. R:1dw 

2 
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Limburg z,1[ Mclfo1b:in :)m·crwijld op de hoogte brcngcn vnn iedere toogdijkc inbr 

de Merken zodra zij hiermee bekend ra:ikc. 

\ .7. Indien Radio Limburg tee z�k,� v.1n het gebruik v:1n de Merken door een tic dl! \•.orde (\'1J\JSHC
a:rngcsprokcn wcg1.•n:; (vermeend,�) inbreuk op rechten nn deze dcnlc, z:il zij 1\lcdi:ih:m 

hic,v:m onverwijld op de hoogte brengen en 1.:il zij Mcdial:i.:m de; gc.!cgcnhcid gcHll zich 

hiertegen 1c vcnvcrcn. lbdi.> limbu�g zal alle redelijke :iamviJûng.:n v.1n i\lc&1laan 

op\'olgcn in h:1:1r tcaclics nnac genoemd,� derde, \\":t:itondcc !c.":c:ns de wanwij;,jng, an de 

ath·oc:ut die de za�k z:11 bcbnddcn. 

l .R Indien de in clir :mi!;cl 1.1 g,mocmtlc liccnti1: wonlt beëindigd of op61.schorr. z:il R:ulio

l.iml.img icclc: gcl.iruik \.111 het leken "Qnmsi,;'' cd "Qmu�ic f.i,11bu r't' 5!:ikcn en gcH:tlkt

l1011rlcn.

2. Fiu.111ciën

. J. n llll( \';.t Il dczi: O\'C(l!<:nkom:>t 

).1. Deze m•è1•ccnkornst rn:cdt mei. tcrngwcrkcntlc ki :iel tt iu wcrktll� "I' 1 : mu:1ri :w I B en 

eindigt op dl.' d:Httrn d:it de F�l-\·crgunning rnn lbdio I.Jrnb•Jcg \·oor k;;vel IHS en 

.1!ln1111cnt 7;\ l!Î:1Ji�t. en n.i::c warde n:rlcngd. 

3.2. :--.::1 \'<.doop r�n dtic {.>) j.t:ir na dl.' inwcrkingtn�düig ,·:\11 d�zc o\·c�,:c11komst zijn p:mijcn 

1:t!Vnt!gcl ,lc1.e oH�re,!11koinH tt! :ill:�ll rij,lc ecm:ijdig op te zeggen, 1,,ei 111 :,cht11c1mng v:u� 

i:o.:n 1Jpr...:g1ct1nijn 1•;1n chic m:\andcn. 

:; 3. P:1ujj::1l zijn bc;·ocgc.l dNe m·crcenkorn:;r ni.,r onrnidrldlijkc i.ng:rng c,:m?ijclig op te .:cggca 

d,,ol' m:dcJcl \";ln een aMgctckcr.d schrij;·l!n �:111 clt! wederpartij i.ndir.r •. 

{:!) sut$é:111cc 1·:(11 h1:t�ling of foilli:;�cm.:nt v:1:1 dc�c wcllcxp;i!tij wordt nangcn�ngd, dnn 

IVcl ifähcn de \'.'l!dcq1:1rtij lil Haat ,·an sucsé:incc van bt!tJling nf failhssemcnt woede 

\·crkl:l:ml; 
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(h) dc wcdcrparrij wordt ontbonden en - indien v;rn tocp:1ssinf;- h:,ar rechtsopvo

niet bcccid is schriftelijk te nrkl:uen :1llc rcclaten i:n [>lichten \':1.11 de ontbonden
rcchrspersoon zonder voorbchoud O\'et· te nemen: musuc 

(cj uic een bericht van een toezichthouder, uit een bc:;luit of uit een gcrcchtdijkc 
ui,�pr:1:1k \'olgr ebt r.lc s:imen11:erking tussen p:irtijcn ootockutb:Y.lr is of u, strijd is 

m,;t enige ccchtsregcl. 

3.4. �tcdi:11:t:m is gerechtigd de mctkliccnti.c per direct op re 1.c�c:n indien fuidio Limbmg n.mr 
de mening Vllll i\lcdi:1l:1an heeft gchanrldtl i11 strijd mee ha:ic belangen als mctkhoudstcr. 

3.5. Rechten r.n plichten die n:iar hun n:ml bcsccmd zijn om ook 11:1. bcë:indiging \':tn Je 
O\'Crt:enkomst ,·ooct cc lÎllrcn, blijn:n 11:1 nmbincling \':ln deze twcccr.nkomst bcst:1:1.n. Tor 
dc1.c .echten r.o plichten bd,orcn ,·:ij1, .. , i,1g en n:in:;prakdijkhcid (�ttikc! 4),
gi?hci:nhoucling (:iràkcl ;;) en tocp:l-�sclijl< tccht ..:n fornm (:11.tikcl 6.1 en 6.2). 

-�. Amspntl;elijkhcid

k 1. H:.:l gcb1uik van 1k :inikd ! )t,;nocmrl!.! li,:,.:,HÎ(' g(.•;d1ic<il ,o,.1c t:igcn risia:, van l1.:1tlio
l.i,nhuq�.

k1. [11,ltt:n :;pr:1k,: i., ,·:,11 1:cn lwi:i,Hl1�i11g • .• 111 d,�1.1.•n�,· ""11korn�t Z,):th bc:p:1:ikl :n ,.-tik,:! '.t3(c) 
.r.i;t� [',1ni1,:11 tctt op;,;idm.! •;,u1 ,:lka.i, 111� •. 1:111:, 1 , 1 ,1 :!ii!, \·111,r •• ,,i:1,L! scl1:1cic pfko,:.t•,1 ,h,: het 
gi;s'(>ig "1.iju \·�n (ho: l:cëindigi•1:,, 

:i. l. PartiJt:11 ,:· 1!!1:11 :1lki ic formatie rncr l,.�IC(:kkir.i to, d�.1ar en hun acti,·itdll:11, w:11,, 1 .11 :n 
,cddijkh..:id lll<Jcrc,1 begrijpen dat tlc2c \-�at<mw;:li1k vut :•�cri i:;, 011gcacht op welk:.: •,·it7.•: 
zij cki:: info,111.,uc \·crkcijgcn, \'Cttt·ouwdijk bd1.111dd,:n .:1\ niet zond,:r sd:rifrclijkc 
t.9cst1:mming \':in de ;indi:rc Pactij op cnig.:cl,�i \':ij%c, geheel of gcd..:clcdij':.'. a:m clcrdc11 

m�ckddcn. 

S.:t Pnctijcn z1Jllc11 in icJcr t;;l:val de iohouc.l \':In e11 ;11lc i11fom1atic ointwnt deze o\'crcc:nkomsc. 
de tO(srrnclk01n.ing cl:tat<::in en cvcmudc g<:sc:h.ill,:n die hi::rnic ,·oortdot!icn. vcruouwclijk 
bdi.,ndcl::u. 

5.3. D..: f_t(!heimho11dint�'·crplichringcn zo:tls opgcnoinen in lid I cri ?. Y:1n c!i.- :irtikd gdd1:11 ni,:c 

inJicn :.:n '"''°' wn:c een \ ccplid,t.ing tot mcdcddin:; IJl-:;1:iat up gco11d >an of k! .. d1u:ns 
een wctcclijk ,·oorschcifc of rechterlijke uitspm:1k. 

6. Overige hepalingm

(t.l. Op dczc ovc:rcc:n komst en :illc: cl:1:imit voortvlocic:ndc of d:1:lm\111! v,:.rb·mc.1 houdcnclli 
gcsdüll..:11 i:.- Nc:dcd;111Js recht \'an t1.)Cp11ssing. 

4 



G.2. :\Uc ge5chillcn ûic omstaan n:i:tc :1anlciding van de ondcrha\'Ïgc ovcrccnkomsr clan w

11:1dcrc d:i:ir:t:tn gcliccrdr m·crccnkocnsccn, :rnllcn wordt>n beslecht ovccccnkornsrig het -

t\rbiuagc Reglcmcm \':lil het Ncllcrlamb ,\rbi1rngc [nsliluut. music 
6.3. Tngc,·:il ,·an nietigheid ,·meen of meer bep:ilingcn ,·:10 dc.iem·crc,cnkomst blijven de 

overige bcp:llingcn van kr:11:ht. P:mijcn vcrplichrcu zich reeds nu voor alsd:m met elkaar in 

overleg cc treden over nieuwe bepalingen ter verv:inging van clc nietige bc1Y.1lingcn, w:1:ubij 

(voor zoveel mogelijk) clc :;1wkking ,·:1n rle'l.c ovcrccnkoinst en de nietige bcp:ilingcn 

behouden blijft. 

G.4. Er. zijn op dc:.ic m·crccnkomsc geen algcmcoc voori.v:1:irdc11 van toepassing.

6.5. Deze O\'Crccnkon�st �·onnt clc voUetligc ovctcenkomst russen Partijen met betrekking tot 

hct ondcrwccp ,·:111 cl::l'c o..-crccnkomst en ,·ct'':\IISt :rUc \'O<>rnfg:i:tndc o,·ccccnkomstcn 

(zowel mondeling :\Is s1.:htifrdiil,), waawndcr uit<.lu,kkciijk de Ovcrc1:nkornsr 201 +, er. 

conc:.-pondc:ntic. 

ALDUS OVEREENGEKOMEN F.N G8TEKEND 

311am1:1ri 2016 
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PRO.OUCl'IEOV EREENKOMST 

RADIO QMUSIC LIMBURG 

\.30 

musgc 

PARTUEN 

Il 

1. l>c l>csloccn \·cnnoorschap l<.AlJiO LIMBURG 97 FM BV, stal\H:\Îc gcvcsugd cc

�basuichc en k:tn«>othoudcndc aan de lingenskamp 10, 1251 JK L1rcn, te dezen

,ccht�i;cl<lig vcncgcnwoordigcl door hm\J: bcstuucdcc, R.ndio Limburg Holding 8.\'.,

hicm:1 r1: noemen "Radio Limhucg";

D.: hc:;lc,:,•11 ve11Mot�i:h:1p Q-MlJSIC NEDERLAND BV, W!\'C,Uf.-<l a:in <ll! l>aul \·w 

Vli�:;;ngcn :ic.tai'. 111 1 ). 109ó llK !\mstcrd:,m, te ckli:11 tl'l:hc•g• ldir� \'1·rrcg,•11, ... ,�,rdigd 

1t11•h t ,,.1l1t1cg i:i hn,.-lstc( --:111 .:,:11 Cl11::;,,-11,ïni11g ,;an !1cr Co,11rni:-·;:ici:1.i; 1·11cJ. ,:,. M·:di:1 

� c,ur ht: \·,.11orge 1 \':\!1 ei:11 i.:ou1,.1,:r,:ich.: umrocpcli,'.•lSt r.11 ,·,rn c,:11 Fi\( .,:,:lgm ,11,,g ,_.,,, ,. 

1,cc \ er:,, ,q,,1,11 ,·:11\ 1,ict lnmldijkc com.r,\•:tdëlc r:1dio-<.>111cocp in de pco•,·im.:1r: i 11:11. .. ,r� 

mid<l·.:1:, l:ct l::wcl W!.5 en :1Uurmi:nt 'l 1\ w:1:1.<o\·cr ;,:ij roe op heden verschil11:11cl.: 

.-a&opcog,�, nm:1\ heeft u.itgc1.on1.lcn. 

l).111u:;i,; N..:,krhlrnl is een mc<liahcdrijf clat ;dd1 l!<:l':i�houdc mei: he: produccc•�n v;m 

rn..:Lli:1•:i,v,hod. wa·.nuil!kr hcc rnd1opmgrnmm:1 ''Qmu;;ic", dat wc,xh u.itgc:t.(.11\ilcn op de 

bnc!cl;jkc Fi\l-crl:.:r. op ck d:gital<" DA(H c<itcc. on:c het intccnec en \i:1 de kabel. 

lli. P.1rrijm c,p !I rnd .HH � een uvcw·nkum�l �.ijn :1:1ngcg:1.in w:1:ubij R11tlio l.i,�w,g .i:m

Qrn\l:;Îc Nc,.lcrbnrJ O(YJr:ichc rcrkc::m tm her proch.1ccrc1l \-:111 mccb-:1::inbod in <lc \·orm

nm ecu rJd1opnigrnrn.1'1:1 "Qn111si1· r i111b11tg"(hiccn.1 "Ovcccr.nkomst ?.014'').

1 V Parrijcn ch: 1·oocw:1anl,:n ah: \'astgdcgd in cle O1·crl!cnkomst :!O 14 wcm,!n t,! herzien

rn.iddds ll<:ie ovcn:cnkomsc. wa,Hoij c.lc1.c O\'ecccc:komst clc Ovccc:.:nkom�t 20I� z:11
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PARTIJEN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN 

music 
1. Productieopdrncht en -eisen

1.1. Qmusic Nederhnd protlucccrt in opdcacht van R.idio Limburg mc<li:,-:i:mbod Q,icm:i het

"l\lcdi.l-aanbod') i.1 overeenstemming met clc ondec:Hannde productie-eisen. 

!.?.. Het �IL'di:t-:t:inlmr.l is cnntinu, w:lt bc1ckcnc dnc het steeds 2•� m1t per chg duurt l!U iedere 
d:ig tijdig n:111 R:idio Limburg wordt anngcle,·crd. Hee 1\leclia-:i:mbml omnc tevens clc door 
R:tdÎû Limburg re le\'crcn rccbmcboodsch:1ppen.

1.3. t-lct Mcdi:1•:1:inbod wordt geproducr.erd in m•ercenstcmming mee het ptogr:1mm;,.ja:11:pl:in 
1·Qmttsic 1.imbu(g" O,icrna "Jua,plan"), die beiden worden \'lstgcsrcld door R a<lio
U1nl.rnrg (·w:-.ls bcp:\:IIJ in :iccikr.l 2.2).

1..1. Her Mcdia-:1:H1bod is in het bijzo11dcc gericht op liet gebied in Li1nburg d:it k:tvcl B25 
b..::mijkt i:1 ovccccns1c1mning mcc vcrl!i:;tcn v:w clc vc1-gunni11g, iu tli,! :t!O ebt: 

(:1) het Medi:1.-x111hod d:igelijk;; van 111aancfag tot en met nijch\g rnn, rni11i111.1:tl 16° o pi:r 
<l:i¼ t:tl np 't.:lfl:tda� voor. rr.i ni,n:ul 24" n en zondag \'Oor min i111;1i!I 23° u t\1s:1cn 07 .00 
1111.- l'11 19.0IJ uur ii, !tet bijwn<lcr gctichr i:; np het gd>icd i,t Umbmg d;ic k:t\'(:l 1125 
b•:::1 1i1k,, conform de riclnlijnen zo:1h: v:i:;cgcstdd in het c:oav�n.,m tussen h,:,

Co1111ni:;s:Hr.1at \·oor tic Mcdi., en het Agcmschap Telecom 1:11 'l'J.1ls 11:irlc1 wordt 
\':l<;tgc1L1�d io her J:t:irpl:m n,iemt "Regiogericht Aaobod")i; 

lb) li..:1 Mc.:li:1-a:rnl,o.l v{Jut wat l,ctrcft Je o,·ctigc 1ijdcn bcsr,\3t uic 1ncdÏ.'l·.t:111hOll ilac in 
g1:c11 141:v:11 identiek is :i:in hel mc:rli:1-n:irtbod d:tt Qrnusic N1:tlcrl.111d ui11.c11cl1 op h�r 
l:mddijkc FM k,wcl :\03 (hicrn:, "Nict-Ucgiogcricht Annbod''); en 

(<.:) het !\kcli:t-:mnhod gedurende 24 uur per. cl:ïg in elk gc,·al ieder nut ccnm.,al 
1)t1clccbmk,.:n wordt \·oor 1!c mclcling d:tt geluisterd wm:<lt nam "Qmusir. 1.imbmg".

1.5. Hee �lcdin-aanbod \·oldoct \\';\t bcttcft vorm en inhoud a:1n de i\11:d::.t\\'Cr en da.m�p 
gclm�cc:rJe rcgdge\·i,1g 1.:n 1,clciu. 

2. Redactionele vcn1ntwoort.lelijkheid

Z.I. R:1<11,:> Limburg bcp:l:tlt de \·orm en inhoud r:rn het l\lcdill annbod en is d:rnr
\'è.::mcwoordclijk rnor i11 de zin v.in artikel 3.5 lid 1 Media wel.

:?.2 De: inn111.i.ng van her bepaalde ÎJ1 artikd 2.1 gebeuct onder rncc.r n:t.iddcls het v:,�tstcllc:n van 
het J:larpbn door ll�tlio Umburg. R:tdio Limburg stelt dit J:1:iq,b1n j,,arlijks uiterlijk op 1 
,mgl.l:lt\1:; ter beschikking van Qmusic Nec.lcrlnnd. R:idjo Llmburg 7.al in het J:larph1n 
omschrijven op welke wij?.e het Regiogerichte Aanbod moel \Vorden vormgt:gcven, met

Jicn \'erstande cht de uitvoering d:1ac,·:m d.icnt te p:issen binnen het budget van de l 



l 

G.•z;,;;:l•:c�gocdiog, ,:o:il,; h,:p:iald il :irril.:d il Qmusic ':'(cderkml :z:,I 1:1:tu·lijk:, één (l) 111:1.nn l}
\·oortht RaditJ Li.mlJucg h,:r. J;1.1cpla11 tee lic,;,;h.ikldng s�clt een omsd1rij·:ing \'an h<.'t N ) 
Rcgiogl!rÎchrc ,\:inbod :1:inlcvi:rc:1. tlac w0rdc opgcnomt:n u1 h::r J;int:'•bn, ,c:niij R.vJioffîitJS�Ç 
Limburg dit binnen 2 weken sc:kifcdijk :ifkcud. 

!. .. t R:idio I.imbur� 7.,1I conr.rolcn:11 of b:t i'-fodia-aan bod \ uldocc :i:11·1 lu:c J�:irpbn . 

. � !. Qmusic Ncdcrl:tnd ucw:1:1cl c::n l>cl:oc:\"C rnn lbdó Li111l;urg u1rzcndin�cn t•�n h!!t i\b.li:\
:1:inlx,d gcdurc:ndc twee weken en srdt deze clcsgcn:1.16d tc:r bcsdu.kVing :.:in R,1,lio 
1 imlmrg, indien het Commi;;s:ufa.u ,·:i11 de\ M�di,1 dn:irom "cr::o<:kt . 

.t 1 ;! ,icfü, l .i m1x1rg 'ZCiJ<h het Mccli:\-:1.1,11 •nfl u1dc11:; cl,: dm1r. van d:; o•:..:<c,:nkc;111;1 c.:<)tlli1111 u:c
•·ir her door haar \'Crroïgd-: i;,1tï11,: (11,:.,, r;vJv, 1-10,�cJmln:\ "Q.nu;;i:: 1 ilni11.irg'' 11·:lrJd:; d,1
irrq,i.�,n�s h1011cn k:i•:c! B�5 (!Il :1\1:11:,,n,c ·;,\. 

, J. l.!r,11,.u: �-i•.tlccl:11:,l l,.,·.:F L ·1 ·.lcdi�-;,.1,,bc.J ,b,·. l:i; ll.1c!ii.l I Ï.tl',lnirg :::rn o
1
, c,:r. <k-c.r 

!b<J.,, 1 im:Htrg ,ij;l·g r.1· i , .::•,:cll)k·:, ·,1 :r1n ,,� Î" ,. , 1, !;'I.•· •·.1 (,,1.:.,<l1•.

. ) 
.\ . .. 

Q n• ; ;. '·,: ·th·rh,,.I ,. •r!,,.,,,r lu1•rbi1 ,1l1, lbdio l .1 1\l''sig c1 ,1 P.i,·, o· . .: ,ln:1gb,Hc l•<:.: 1•1• •· ·•• , 
h,:r 1••.1l111.1\� (hc1)1:iuc11,lcu , n hu l\::!th:?-:1:lllbo,I, 1.c:;,I;; l;.:pa:dd :11 r.c .i!,d .i. l. 
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5.3. 

ti. Duur van deze overeenkomst 

( .. 1. D.:1.c m:crccnkomsc crccdt mcr rcrugwcrkc11,.lc krnd1t iu werking op l �cp1cml:icr 2017 en
1:in<l1gr op de d:itum d:tt de f-M-\·crgunning v;1n R:1&0 limburg ,·oor k.n·cl Il� en

allocmmt 7:\ cindigt, en niet wordr. ,·cclengd.

C..2. �:l vcrlnop v:111 drie (3) j:\'.H n:i c.lc inwcrki!lgcrclbng \":\Il dt·tc m·1:.:,:cnkomsc zijn P:irtjjcn 

ucvocgJ deze O\"<:rccnkomsr t:: alicn 1ijdc r.:cnzijclig 011 te zcgg�1. me� in :1duncm:og , :in een 
op1.1:g1c1 mijn nn d, ii: n1a:111dc11. 

6.J Indi,:n Qmusic Ncdcrhn,.l 10,m.-1,enb11r w!wrr�chicc i11 !i:t:\t \·crpltclir:r1gcn op grond ,·,,n

�rrikd l, <JtÏn cl,: vcrp!ichting om Rad'.o ! .iml 111cg ui11·oc1 ÏJ ,g cc 1:ICc;n gc·,cn :;�n lier 

b,:p;1:1ld•.: in artikel 2.1, en Qrr.u:;ic � 1:,lcrb1cl :1:1 1ngchr•:kcsrdli r.g met in �,:llt is dci.c 

ll•k11rtku:,·,ing(1•n} t<! l,:•ri;t,::i,:n biniv:11 cc:1 wnnijn ,·:rn ,·N•nicn r.hgcn, i:< lbdio 1.i.rnbwg 
lic,·oci!d dc:z,: m·crc1!11kor.1.;t 1c Oll!bi:i,lrn. 

(,. �- P:111.1,cu "ija bcv().:gd deze O\"cl'i.:c11kr.1H,:;: 111cr ,g,i,1id<lclli1hc iugang e,·nzijdig r,p Ic zcg_�;'-'n 

do.:i,· n!idd::! v:in cc1: :t�ngctck.::nd scl,ii1vc1 l.111 :.l,: wc•lcrp:11 ,ij indi�n: 

(:t) st,r.1é:1ncc ,·:111 bc1a!Î,!); of f:dli�•;•!nu al ·,an :Ic�•· wcclcrp:tni; wnuh ,nngcn:ia�d, dan 

wd indit:11 de wcdcq,:urij in :.<t.\�f 1·:111 sm�=:::rnc: n11 J,,:rnfo:g of f.lil!:;;srm.::1: v:ordr 

1·erkb:uJ; 

(l>) d,: w'--cl::rp:nrij wordi on!l,ondc11 en• 11,di,:11 ,·rn tocp.,s;ing •- h:1:ir r.1:d,t:-0p,·u��cr 

111ct b,:rcid is �chnfrdi1k rc ,·crkl:uc11 ;1\lc r:;chcea •·.1 1°hd1rc11 v:111 J1: uar:mmfor: 

11:d,1,p,·1Hx,n z<,ndc, \IJOtb,:hl•UÛ -,n:r 1c: 11.:nic<l; 

(c) ui: e1:11 hcnchr ·.·:1n L,�:\ coczich1linurl,:r. 1:ir. c:cn hcslt,it of 1,i·· t'r.n gN,:t:h1di1k�

uiispmal; ,·olg, d:1c de s.1111c.:11wi:rki11g 1u�si:r1 p;1uijcn omocha1b:ur is of iu snijd is

met !:!!Ïgc 1cc:hrsrcgcl.

65. R,:chtcr. en pla:htc11 die n:1:1r h�HI :t:ird bc:•;tc1wl 1.i1n ook na bc•�mdigu1g van d..:

c,\-crl!c!nkumsr \'ClOrt Ic du:cn, b!ij\·cn r:a b•.:�i:�diging van d::u m·,�r.:i:nkom,� \·ooml1Jr�11.
Tot dc2e r<:chtcr. en plic:htcl\ bcho�c,1 vi:1jw1w.g c,1 :1:u1spmkdijkJ1dd (nctikcl 7J,

gcl1é1thou<ling c�rrikcl 8) t:O COi:passcliik l•:dll C:I) f::;rnn; (:1rtik1;:l 9.1 Cll !>.1).

l. A.tnspc.1kdijkheid

ï. l. lnclico ;;prnkc is van een beëindiging r:u\ 1.kr.c ovcr,!cnkom�r. zoal5 bcpa:1!.J in :mikd 6.4(c) 

'l.ijn Pnttijcn ten opzichte ,·:in clb:tr niet nnr.::pc:ikdijk \·<.lot enig� schmic nf koster. die het 

g::rnl� zijn \':Hl die beëindiging. 



,..,,.. 

s. 

ii.l.

Gehe;mhouding (si) P,utijcn zullen alle: infonn:uic mcr hcrrckking tot clk"-inr en hun accfriLcicen, wnar\':IO zij m 

redelijkheid moeten bcgdjpcn ,he deze ,·ectrou1\'ctijk van aacd is. onge:icht op welke J�USY(; 
zij clc2c infom,:uie \'crkrijgcn, ,,crttouwclijk bch:rncfolen en niet 2ondcr schtiftdijkc 

1ocsccmming 1·,rn d-.: andere Patrij t1p •:nigcrlci wijze, gehcd of gcdccltdijk :1:111 1lenk11 

mcdt!dclcn. 

8.2. l':mijcn z,ûlcn in icdcc gc,·al de inhoud \':m en alle inform:1àc om1:rcnc dC'l•! ovcrccnkomsr, 

clc totsmndkoming cbi:111·:\11 en c1•e11cudc b,cschillcn die hiccui. vom1vlocicn, 1•cctrouwclijk 

bch:mdclcn. 

B. l De gcl1,�imhoudings,·crpUchtingcn 7.o:i!s opgenomen in 1.ic.l 1 en 2 v:u1 tlit nrcikcl gelden nier

:1lllicn en \'no, u1•:cr m:n \·1?rplidning tot mr.d,:d�ling bcs,�:ic op grond v:in of kt:,clw:ns 

c,:11 wcn-:liik nwr:<dnift of tcd1tcrlijkc ui1sprn:ik. 

1).1. Up c!en· ovr.n:•:nkol\) a 1:n :-illc cfa:11\lÎl \'CJ�ctvloei,:nck: rif da:i• ms!c n•c!iaml h(ll!<.lcnd,:

gc.!:Cliill(·11 t. t-!.-::l•!d:11 ,,.t n!dit •-·ln r11,;pH-:i11g. 

1). 1. 1111;1.:v.tl ,·.u, nictii;li,::,l ... ,., .:-:.1 of ::1•:,:r bc:p:tE,11;.:il •,·.,11 dt:.:•! ,,v.:,·,:,.n:-:01n,, l,lij·:•;11 ,1,

overige l:i.:p:1ltng,:i1 va,\ kn·:l:i. 1':1t1ijc11 ,·,:rplicli1cn ûd1 r,:t:,b nu ,·110.- ;,.lsd:1 1 1n"c 1'11.'.I·• h• 

c,•:l:rlcg to.: rrc,bt o-.·cr. 11i.•11,•:t: bep:ihn�cn tee ,·::r\'an�iri� \'�n d:: ni:!:igc bc1,.1linr,..:11, t1,1.itl.1ti 

(v.lnr zm·1.•d 11\ogdijk) J,: srn:kking ,·:i,t llcz,; ,w1.:rccn1-w1rnc en de ui..:àgc l:cp.,:ingc11 

bchoud,:11 bliJft. 

1) .S. Deze m·crccnkom;;t ,·mmr de �·ollcd1gc m·crccnkomsc 1ussen Pr.ctijcn met ht:1rekking toï

!ter ondc,wcll' Y:111 il,·�c l\\'t:C•:•;nko111s1 c11 ,·cr\,111gt alk 1·vomfgo1amlc ovcrc:cnko1;1'ice11

(wwcl tnondcling als sd1rifo:lijk}, \\'.l:lrondcr ui tdrukkdijk de O1·c:cccnko:n$t 3) l•I. en

corrc$ponden;ic.
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PJ\Jr.l'(JEN 

Si\.LESOVEREENKOMST 

RADIO QMUSlC LIMBURG 
((1f1UJ�üC 

!. De lwslotcn vcn,wocsch:\p RADIO LIMBURG 91FM BV, st�1t1.1rnu: gc\'cstigcl te 

Mn:i:midtt en ka1111oorhoudcn<lc aan clc Lingcn�knmp 10, 1251 JK Laren, te dezen 

r.::du:;gcldig vctccg•:nwoordigd doat h:iar dircctcuc, R:\clb Limburg Holding ll.Y, hici:n:1 

rr: 11ür:mcn "R:ulio Limburg''; 

2. D,: hcslor,,n vc:nnootsd1,1p Q-i\.lUSIC NF.l)ERî .AN·n BV, gc\·cs ig,1 :.:111 clc P:1111 \':ln

Vhssingr:11:.a."anr 1(1 D, tr>96 l�K ,\1nsccu\;1111, L� d,·1.•:11 t!;d\!�gcldi�� \l:w::�cm\·1_11Jrtli½d

ll�itio Î i1uht1•·u i: l1n,td!'-::,•1 \",li. c!•!IJ t(.u.:�t«:oiu,ing \'.hl:, ••• ( u,1\1 ,1Î5�thÎ ,at ,·0n; clc �(ccli�• 

:·,)01 h-:i vcr-.tor.g•�11 v:111 c1•11 1;1,mmca:ide om�ocpdicn•;( ,:,. \ :tn c�u h\l \'1.:r1�111u11ng ,·o<' 

111:t \'t•anrgcn v:,n 11Ïci•l11mlelijk\: r.omr11crciëlc rnd:o..(.mltocp in clc pro\·incir; J..imlr-.u:g 

,11iddd:; her !,:wel�-�::; en :11lotnunt 7,\, w:1�crH"cr 'l.Îj tor op IK'<flcn \'1:r�,:hillcnd1• 

adiupr1.1�ca:nm:1's lu:cfr uitgczoncl<;n. 

11 Qnm::ic �ldcrhncl i; een mcdi:ib.:<.lrijf c.lat ;:ich l,c1.igh0t uh met het producccc11 van 

mci.liri.-n:111bod 1 wa:tcontlcr liet r:1dioprog,n111ut.'\ "Q11nrsic", d:,c w..:,cd,: uitg.:zon,lcn op de 

l:1nddijkc FM-:!thci:, op de digit:ik 01\ B+ ether, ,,v.:c lv�i. inn::cuct en vi:1 de k:1hcl. 

i 11 R:1di,, l .imberg 011tlcr d,! 11:\,t nl Qmw:ic l .imbmg er.Il radioprogc:unm:, vcr?.ocgr, wn:\r\'O( 11· 

a:rn Q111usi1. Ncllcè111r.l in ecu afr:011dcclijftc:on:rccnkou1:1c een producLÎcopduchci, 

gcge,·c,,. 

1 \'. l'arájcn op': 1 11:r:i 2014 een ovcc\!cnkomst zijn :1;111àcg.i:rn op lr.1i:ii. w:1:urnn Ra\lio 

l .imlmrg de ,·cdwop \·an :,d,·cctcntkmimtc c,:tl bchocvc \';\Il hr.c rn•.li1.1p-cogcauuna

"Qrnnsic Limburg" cluor Q,nusic Ncdcrhnd laar \'Ctzo:gcn, welke ovcrccnkrn:tst ,nicldcls

1•<:11 ,,J<l�ndum v:111 10 juni 2015 is gc,vijiigd, (hicirl:t "Ovctccnkom:a 20l41').Q11111;;i1:

Nederland
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Parrijcn Je, or,rwaau.h:n :,Is \ ;1:;cgclcgd in Je On:cccnkomsc 2014• wensen to:: hcrzic1
{ 

� �
middels dc1.c ovc:rccnkûrr'-'it, w:\:trbij dc:7.c o,•cfl!cnkomsc t.lc O,·ccccako1mt 2014 za1

1�� 

l'AllTIJEN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN

1. S.des van :\dvcttcnticruimtc

musBc 

1.1. Qmu:;ic Ned::rlancl ,·cr1.orgc in opdrncht ,·:111 R:1din Limburg de ved;oc,p va!1 
:uh-cn..:111i,!mirnre vour het e1d.inprogrnrnm:1 "Qtnusic Lml:urg" (tlicm:\ 
"Ad,i;Hcntictni.rutc") en R.tdi,, Li111b11cg ..-crlccr.1 Qmusic Ncd•:dant.l liet n:d,t omli.:r 
t•igc11 lla�un ovcrcc:nkomsc..:n n,�,: d,'? verkoop v:rn de.: \d,·crtc:ui� rui.-ntc :13 n !c g:1:\11 e1, 

l dc1:c uir ,c ,·oeren.

1.2. Het i:: H:idto Li111l,·.ug uicshitcncl mcgc:a�:.n (i) 1.di" :\<h-cm.:1,�icruirntc lc ,·crkopcn en {ü) 
\r.l:·,•fCc11t1cruimt•: te bt,;n vcr:mp::!! r.lo-:,r tlr.-dcn. •"· ,!:•rd,..n d:i:1rc{1c opÓ;u:111 tL• 3'!\·cn. 
111,;t q:•.1��1lga:111d1: w;::;r�m: ;û11g I ai: Q;i1ush: :...;c,IN1:tn:.\. 

!1,:1 C:1l!,1m,:rci,:d l'l.m Q.musii: l .imb1.1rg1 da· wwd! 1 :1 ,tJ?c,-n:IJ d:lor lladto l imhu.g. en :lis
13tibc,� L d,:d 1,it111:d1.1 r:111 d•.::t.<: '"·c11:1!n:,.;ms,.

1. :. !,!m11�ic Ncdc:.:bnd �Orj;1 voor r.:,nlc,·crin�� :i.m R::r.Eo I i111h111g 1 ::11 elf! cnmmc1ci:il,, oor clc
,.c1h>drn.• ,\dvccb:n1in11i111.� (hicm:i "r.�1mmecdal:;"_1 

:.S f,�:-at1<ÏI: N:::d,..:rl.u:c t!r:i:igr cr ï.org voor d.1i de Crn,1,:1.:rci:,l:; w,H b::ttcl: vn�,n c11 i.-,h111:il in 
1;\ l!tL·,•11s(1•mnû11g zijo met tic '.\l..:dt1wcc en de ,1, •,·,·:, gcb:isci:rd,: r1'.�clgc1·i,,g,. Jb,lio 
l .i,11b1113 i� gcrcd11i1�1} l,::t 1.1:r1.cnc!c:l ,·n,l C.o:11u,-:,,i:1l, cc wt:igcr,:11 indi,;a .l,;%c in �U:ÎJcl :lijn
1,1cc ,J.-:,1• t,:g,cl)1,,:1·i11g, out:; Rndio Lirnhi:cg <�rno.1 ;;,. Nt:,J,:d:rnd lt,cn :in ri1dig °t' de hoo.,:;1c

L brcnit.

1 J,. Radi , l .t:ul>urg zclldt de Corn111crcial� ui( op <l::: d:,:1c-·,;or l>�,;,crndc Ach-crtcnritrnirntc in 
h,!r c,,!i, ,progmm:n:1 "Q1m1-;ic- r imhmg". con fnrm de af,;pr,,�cn rlie Qmusic �r:di:rl:1od 
(harc.1\'.:r hccfc gcnr,1akt met tic bcwus;c :1thcrn:cr�lc1. 

2. Vcrgoe<li11g en bct:tling





'.U . 

. \. 1. fJ.:r.:: o•:eccenkom5r r.tccdl r,1ct ,cn!gwcrl-:cock kr.achc in wccki111� op 1 5cptc11\bcc '!016 cl1 
cin,h11 np cL.: d�turn c!u de F�!-,·c;gun11ing \·:10 R:1dio f.i.rn!m�g ,·c,0r k:1nl n2:i 1:11 
allocm•!llr 7,\ a=aclig,·, en nic; 11,-,,.-c.!1 ,·ccJ..:ngd. 

\.2. N:1 ,·crlrn,p ,·;i:1 cl,;;,� (3) i:1a( n:1 d:! 111wcïki11gcn:dine vau dc1.;.: ovct"c1:o!,om:;1 z1j11 p�nij,·i1 
bc\',:,•!gd dcr.c '>\, r,:·.nl,<.>w,t 1,: .11l�n rijde ::.:m,ijclig op t•: zeggen,, rn:1 i,1 ,1cl1mcn• =1:g , aa 
tci: op1.cgrcrmijn ,·:ui d,i,; 1:u.uHlc11. 

5.'i \';1:1ij1:11 zijn bn·c =:.�,I ,b.,· ovo.: ,:,:1,k<.,1m-l 11l<!{ on!nicklt:l!ijk<: Îlig.11,1; ö:,1i1;d•:� op :,; 'l��•1•:11 
dcu,r niid<l:!l nn 1:111 :i.ul�'.,l'fckcml .;d1rij\·cn :i:in cl«! w,:tb:p:tcu; indirn: 

(:t) :;m:;1:::nc'.! n:1 b1:1.1H11g ui foilib:cmc1:1 \'rn d1:;,:c wccbp:lftij ,,:mdr a:wgc;•r.1•gd, tl.1:i 
wel incli::n ,!t: ,,·,·d,:rpuri; ic �r:,:\r v:tn sursc:1:ic,: v-.n betaling of ir-.illis-:<.>n-i.-1;1 ,,. ,,r.J, 
n:r,d:t;tr,I: 

(h) clc wcdt·Lp:ictij w11(dr on1lx.>r1tb, c:n - indien ,·�n (,"l·�p:tssing h�ar rc·chr.;•):l\'ûlw:r 
11i,:1 hcrcid is sch.ri"'.-.. !ijk H' \'\!cklnr.•:n nll<: wd,tr.•l ,!n r,Ed,rcn ,·nn di: oa1h�•11d,:n
r�c:hrspcrs<J<•n �nndc:r \·o,.1,behc1t11.I u,·cc te ncm,:n;

(.:) uit cï;rt Le richt ,·.?I\ 1•c11 toczid1thom!cr. uit een b.::;l\•it (lf uic: ,·1:n �crcd1tdi1kc 
lUCspr:i.lk \'OI§ d�t cic s:in1<:1:-.1:crking n?ssr-r! p:mijcn .:,mocla:i:b:ur 1:; of in SiilJd i:: 
met enige rccltc.:m:gd. 

3.4. Qmusic Ncdcdand i:.; b,:l·ocgd deze o.·cr<:cnkmnsr dtr.:ct CljJ te icggcn i11dit!:1 R�dio 
LimLurg niet rolJo,:c ;1111 h;1:ir ,·,:cplichû:,� cl,� C,:,m1111�n:i:lls ui, te zcnclcn. 1 n d.11 gcv;,I �:,1 
R"dio Limbtüg Qmu�ic Neclcd�nd de rcddijl,c k<r.,tcn n:r.�ot:dcn die Qmu:Hc N::,.lcr!:rnd 
gc.n:iakc hccfc rck1:11i11g houdend met de ,·,:rw:ichcc dullr ,·an ck s:dcsopdcaclir (;1î, b,:p;t�,ld 
in urikel U), tenzij spr.1k� is van on.:rr.,Jch,. 

J.5 Rechten co pljch,cn d1,: na;u hun :mrd bc:m:mcl zijn om ook 0.1 l.iá.indig�1� V:!:I de
O\'Ctccnkom:,t ,·c:ort te cl•Hcn, blijt·c1t n:l ontbinding \':t!l deze on•·n:cnkomsc bcst�:111. Tor 
ckzc rechten en plidmn lichorcn n:ijw:uing en :11111:;prakclijkh..:i<l (11nikcl 4),

gchcimlmuding (:ttl:kd 5) 1:n tûcp:13sdijk recht en forn:11 (artikd (iJ en 6.4). 



L 

L 

Vrijwaring en aanspr.ikelijkheid 

ll:tdio f.imhucg vcijw;1:trt Qmusic Nederland vnor :tl!c a:tn,pmkcn van dcrclcn, zo1!:1 ifVllJl!ffC
:iincin�r.; ,·;10 de delen van d! r\dvcctcnàcruimrc, llic vooctdocicn uit her niet. of nit� • 11 � 
,:onform de mcr Qmusic Ncdcdnncl gcmankrc ;1f$pcnkcn, uir:tcndcn ,·an Cornmccci:tls, mits 
dc?.c Commccci:ils in ovcrcc11sten:millg zijn met het bepaalclc in artikel 1.5. 

U [!1Clic11 sprake is 1•an een beëindiging 1,1n cb:c o,·ctcc11ko111st 7.oals bcpauld in ucit.cl 3.3(c) 
::ijn l':irtijen ten opûcbre v:m dk:t:ir niet :ianspr:i kclijk ,·oor enige schade of kosten cl.te: hcc 
gt'\·olg zijn v:tn die beëindiging. 

:;, (iehcirnhoucling 

5.1. !':iuijcn ;mll.:11 a1le i:1fo11nalÎ1: mei bcu1:kki11g roe ,;lliaac 1:n 111.,1 ,u.:rivi1ei1c11, w:1:,n·:111 �ij in 
rccldijklidd moeten heg rijpen d:1r rlc.r.c ,·cmouwdijk , �n uccl is, ongc.,dn op welke wi1zc 
;,ij 1.kze info.:r,1;1ti,: , crkr.ijgcn, \·cmouwclijk br.h:m:lclr.n en 11i.:t :rnnclcr �chcifrclijkc 
tOStl!�t<lllÎ11g \':111 d,! 1111<lccc P:tnij 11p 1:11is1:rl,·i wij;,:, gcl:i:d ot· gcdi:drdijk :iall d,::,1:.:n 
111c<kddc11 

. ,.t l'·-!rri;c11 zullr:u io ic,l,:r !-�•;,,,!de i11l,u11d ·,:111 ,:11 alti.: i,1f11i,1:;11w tl(:1UCill d,;1.1: on.:•i.::.:n�rnn:;:, 
1k r.,1 ,l'I, <lkc.,rn, :�� d,i;,., v:1.1 1:11 ,:\' c1111id,: gt",d1ilk11 <.he lti1·:11ir -.,,nr, vl111:i<:11, '-":Hmuwclijk 

:,. 1. ! ),: ucl:1'!(1ll11111,!1111�···:,:'l,lici1P(l((•! 1 %11:tl. opg•.'l!I.J:1\1!'1 i,1 !i-.1 l CII , \',lil di1 ;11,ikcl 1;dd,1:11ucr 
i111l1::i1 ::u •·oor ·1,H'N c,:,1 \ 1·i;,lid.,111r 1e,; 1,11:1bld1:1g hc,:r:1·11 1111 g,011.! r:ta ,itl:r 11:lirens 
l:.·11 w,·:1dijl, 1, ,.,.,.,.l,i:111 of 1•:d,redi 1 !, .. 11H�111�1,1k.

<, 1. ll:idio l .imuu:g dr.ugc r!r �,,,g ,·001 chi-: 'I.Îj gedurcridc dr. duu,: \·a,n clr.1.c O\'<.'Ccl'nkomsc 
h,:,-c:liikr ov,:, 1:c11 t01!Stc1nrning v:1n he• Cnmmissiu·i:i:it voor clc �li:din \'oor htr ,P.niucgcn 
,·:111 t-0111.mctt:iëlc ornwcpclicu:it iu de Û:l \·:ui ,u:tikd 3.1 Medi:,w,;c en van een FM• 
,·c.:gunnini� voor het n:aocgco \ an nicr-l:11:<lclijkc corn111er,;1ëlc raclio-onirocp in tic 
p11 1•:in,:ic l.irnbu1g 111icldd;; her k:,vcl B25 en :t!lotnicm 7 ,-\. tladin Limbu,-g z:tl voldol!n Mn 
;,Il,; (p"blidrn:cl1lcljjk,:) vcrpli.:ht.in1_tcn die vcr.ci:;t zijn vouc d..: i11·s(;lndhc1ucli11g lti-:,,·.111. 

C,.?.. (�1m1:,ic Ni:<lcrl:ind is gcrcchrigcl luar, crplichringcn ond,�r ,lcz:: ovcrc1!nko111sr onder 
gdijkc \·u-:,, \\�1a1clc11 uit te lx::,l�c.le11 uf o,·cc t•; d1agc11 :m11 een derde. 

(,.3. Op 1lczc uvcccc,ilwm�l en nllo! cl:t:lntic \'Oot1:vlnciende of cl:urrcv.!'c t·ccb:md bot1<lcndc 
gcsdtillcn is Ncdcd:mds recht van toepassing. 

(,A. :\ll1? gc::chill-111 die ontst:1:in 11:1u a:rnleiding v:111 de ,,ndcr.h:wigc i:i,·c,·c•!llko:n;i cfon ,1.·d v:1.-1 
n:idccc da:i.rn�n gc!iccrdc ovcrccnkomsccn, zullen worden beslecht o\·crce,,komsûg het 
1\cbi1.mgc Rt--glcmc1H v:111 het Nederlands Arbitrage lnstimm. 



6.5. G
...,.,,. 

lngcv:11 v:in nietigheid \'llO ce1! of mecc bcp3lingen van deze O\·crc,::nkomsc blijven d1.1 i� � · 
O\'crigc hcp:iling1)II \·:in krncht. P:uttjcn v1:rplichten zich reeds nu voor :ilsJ:m met elk:i � 
uv1!clcg 1c treden o\ cc nieuwe bcp:16ngcn ter vcr\·m1ginl,; v:1r1 tlc ru(!;:igc bepalingen, wfflUSOC
(voor wvccl mogelijk} cl: sw:kkin!; v:u, deze O\'Ccccnkoms1 en clc nietige bcpnlingcn 
l,ehoudcn blijfc. 

6.6. fa 1..ijn op deze ovcrcc11kornsc gl'cn algemene voorwaarden ,·an toepassing. 

6.•. Dcr.t: ovcrccnkomsc \'Ortn< de volledige ovcrccnkomsc russen P:irtijcn mei betrekking tot 
het on<lcrwccp ,·an deze o,·crccnkomsc en ,·crvmgt nll::: voorafg.taode o,·cccenkotn,tcn 
(zowel mondd.ing als sd1�;frdijk), w:1:1mndcc uiriliukkdijk Je Overeenkomst 20'! 4. en 
corrc:;pondc ntic. 

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN GETEKEND 

r\1 r•�tccd:un 
17 rcrnar,201f.l 



> ltctouradrt?.S l'o�tbus 4�0 9 700 /\l (jrorWnY'!O
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, 
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Lingen <amp t 
1251JK LAREN NH 

Datum 1 oktober 20 19 
0etreft Ontvangstbevestiging 

Geacht 

/\gen tscha p Telecom

Aliniste
r

ie v1111 Ecoi10111ische Zol-e11 

en l<li1110<11 

Op 30 september 2019 heb ik uw aanvr aag ontvangen voor verlening van 
vergunnin gen als bedoeld in de Regelin g aanvr aag en veiling procedure 
teruggekomen niet landelijke commerciële FM vergunningen 2017 (h:ierna: de 
Regeling ). 1 lJw aanvraag is geregistreerd onder nummer AT·EZI</ 7836534. 

Verder bevestig ik hierllij de onlvangsl van uw waélruorysomvoor een lleclray va11 
€: 15.000,00. 

Uw aanvraag en de daarbij behorende waarborgsom worden cloor het 
aanvraagteam beoordeeld. OVer de uitkomst hiervan ontvangt u schriftelijk 
bericht na het sluiten van de aanvraagproccdure.2 

l-leefl: u vragen? 

Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft dan kunt u een e-mail 
sturen n aar lL.eilmqbn · - � , 1 u telefonisch
contact opnem2n m,tg_ e,cttearn
uitgifte FM-vergunnin 

Hoog achtend, 
De Staatssecretaris van Ec onomische Zaken en Klimaat, 
namens deze, 

Agentschap Telecom 

• 111��=t1�.-:�.:l�!.:.!,•.ït�'l:!:.1.�q.!ml� �o�-�:.u 
:l\anvragen ku1111,-. uiterlijk 30 sep\embcr 2019 tol 16,00 uur ,.,,r�en ill<J<'Chcnd (3rtlkcl 3, tweede en derde �d, 
van d� Regehng). 

2. 

Emmasingel l 
9726 AH Groningen 
Postbus 450 
9700 Al Groningen 
T (0S0) S87 74 44 
f (OSO) S87 74 00 
,.,.,,..,,;,gcn�h•Jltelecom.nl 
1nro@agtntschaPtelecl)Jn.nl 

11 I" IIJ 

T (050) 587 744•1 

Ons l<enmcrl< 
AT fZK/7836727 
uw kenn1erk 

l'ag,na 1 ·,an 1 



Aan: 

. . "' . . .... . . . . 11:48 

Veiling BOS 828 B29 834 
Onderwerp: RE: waarborgsom 

Nog even een totaaloverzicht tot en met 11.47 uur. Als het goed is hebben jullie deze allemaal. 

Ik kijk vanmiddag nog wel een of twee keer. 

Af- en bijschrijvingen � I1"1':ls 

Van: Veiling 805 B28 829 834 

-
ober201907:43 

Onderwerp: waarborgsom 

-
Zijn er nog waarborgsommen gestort? 

-

Weergaven beheren: 

1;:, i1
"' 

... "Il :::, 1= 

' 
' 



Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

Veiling BOS 828 829 B34 

woensdag 2 oktober 2019 09:S 1 

- 1&2)

20190930 aanvraag deel l.pdf; 20190930aanvraag deel Il.pdf 

Hierbij de tiende aanvraag in twee keer, hierbij deel 1 & 2 van In totaal 4 delen . 

4 

.Bij vra�n, neem gerust contact op. Zoals altijd, hierbij ook het verzoek om vert rouwelijk met de stukken en de 
namen van deze partijen in het kader van de veilingprocedure om te gaan. 

l 1-

C 



Veiling BOS 828 B29 834 

Van: 
Venonden: 

.!\an: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

Best� 

Veiling BOS B211 B29 IB1I 
woensdag 2 ol..-tober 2019 09:51 

toa1s a1gesproken Iaee1 1 - hlc:) 
20190930 aanvraag deel l.pdl; ?.0190930 .i;invrm1g deel Il.pdf 

Herbij cJe tiende aanvraag in twee keer, hierbij Clcel l & 2 van in totaal 'l delt'!n. 

Bij vr.Jgcn, neem gerust conlcJcl oµ. Zoal!i altijd, hierbij ook i1ct v.:1zock 0111 v�rtrouweihk met de stukken en de namen van deze partijen ,n het kader van de 
veilirigprocedure om te 1Jaan. 

-,cneîchJ!<e qroet, 
n.1111ens het 

ProJectteam u,t9,rce rM-verguncungcn 

Agcntsch.ip Tciccom 

11111m• tl?rre van Econorni!:CI" z.,lmn •n K h111 

rnm�smgcl l 1 9726 AH I Gro11111,,�11 
Postbus 450 1 9700 AL I Gromngc.: , 



_vcilin2 BOS 628 629 834 

Van: 
Venonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Bijlagen: 

eest 

2Cï90930 aanvr.l39 deel IV.pdf: 2G • ·: O 

Hierbij de tiende a,mvraag, c!:.:?el 3&-l van i." tc,caa ,'l delen. 

811 vragen, n<?Cm gcru�t contact op. Zoals ,tlttJd, llierh:J ooi•. lrel Vt�, 1.uc, • 
vellcngproc•?dure om te 9a-'ln. 

·iendeliJke groet,
namens het 

Pro.iecttc,Kn 111!:g1ftc fM v<:rgunningcr. 

Agents:dlap Telecom 
Minist<.!ric v.in Economisc:lu� i.<1k•�n en l(hmn;;it 
Emmas,n9el l 1 9726 J\li I Grmunnen 
!>osrbu� 450 1 9700 AL I Gronmgc11 

. t o 1v. ! '< ,.,er Ie stukl<en en de namen van deze partijen in het kader van de 

---



Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

Opvolgingsvlag: 

Vlagstatus: 

Categorieën: 

Beste mensen, 

Radio Limbur 
woensdag 2 oktober 2019 15:05 
Veiling 805 828 829 B34 
Veiling FM kavels BOS, 828, B29 en B34 

Opvolgen 
Voltooid 

Veiling 

.nl> 

Wij hebben namens Radio Limburg 97Fm 8V een aanvraag bij u ingediend voor FM kavel 805. 

U zult begrijpen dat wij een aantal prangende vragen: 
- Zijn er nog andere aanvragen ingediend voor dit kavel? {los van het feit of deze aan de gestelde eisen voldoen).

( Hoeveel tijd heeft u nodig om ons te kunnen melden of (en hoeveell aanvragen gedaan zijn die voldoen aan de 
eisen? 
- In welke periode verwacht u dat (indien van toepassing) een veiling doorgang zou kunnen vinden?

Wij hopen dat u antwoord zou kunnen geven, al is het informeel (bijvoorbeeld telefonisch) 

Ik hoor graag van u. 

Met vriendelijke groet, 

De informatie opgenomen io dit bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de 
inhoud niet te gebruiken en de arzentler direct te informeren door het bericht te retourneren. Radio Limburg 97FM1 BV is niet verantwoordelijk 110or de Juiste en volledige 
uverbrenging van de inhoud van dezeverzon!lene•mall, nocllvoor [IJclige om vangst hiervan. 

The 111format;on contained in thi� message is confidcntial and 1s intended to be exclusovely for the addrcssee. Should you 1cceivc lhis mcssagc un,ntcntion.)lly, plcasc do 

not use the contents herein and notilv the sendef immectately by return e-mail. Radio limburR 97 FM BV is not responsible for the correct and complete 1,ansm�sion of 
tlle contents of this transmllled e mail, neither for timely receptlon of this. 



Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp; 

Geachte hee-

Veiling B05 B28 B29 B34 
donderdag 3 oktober 2019 15:02 

-radiolimburg.nl'
RE: Veiling FM kavels 805, 828, 829 en 834

Dank voor uw bericht. Gelet op de vertrouwelijkheid van de aanvraagprocedure en de veiling wordt geen 
informatie gegeven over de hoeveelheid aanvragen of de daarmee verbonden verdeling van aanvragen over de 
kavels, 

Aanvragers die worden toegelaten tot de veiling ontvangen een mededeling waarin het aantal deelnemers aan de 
veiling is opgenomen. Uiterlijk twee weken voor aanvang van de veiling wordt aan deelnemers de datum en 
aanvangstijd van de eerste ronde van de veiling bekendgemaakt. 

Meer informatie over aanvraagprocedure vindt u op de .: "van Agentschap Telecom. Op korte termijn wordt 
dit aangevuld met informatie over de veilingpro1::edure. Vanzelfsprekend kunt u ook de , 1 _ ::. 
_ � ,., . v.:�ou,� __ .. ...,.=---J _ _ ," 1.. 1, '= • .: � J : lO.! 2n· raadplegen voor meer 

( lformatie over de procedure en de mededelingen die daarover worden gedaan. 

Heeft u vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze e-mail nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Projectteam uitgifte 
FM vergunningen via � � , , . 

Met vriendelijke groet, 

Projectteam u itgifte FM vergunningen 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Emmasingel 1 1 9726 AH I Groningen 
Postbus 450 1 9700 I\L I Groningen 

1 Radio Limburg 
Verzonden: woensdag 2 oktober 2019 15:05 
Aan: Veiling BOS 828 829 834 
Onderwerp: Veiling FM kavels 805, 828, 829 en 834 

Beste mensen, 

Wij hebben namens Radio Limburg 97Fm BV een aanvraag bij u ingediend voor FM-kavel BOS. 

U zult begrijpen dat wij een aantal prangende vragen: 
•Zijn er nog andere aanvragen ingediend voor dit kavel? (Los van het feit of deze aan de gestelde eisen voldoen).

Hoeveel tijd heeft u nodig om ons te kunnen melden of (en hoeveel) aanvrag1�n gedaan zijn die voldoen aan de
eisen?

In welke periode verwacht u dat ( indien van toepassing) een veiling doorgang, zou kunnen vinden? 

Wij hopen dat u antwoord zou kunnen geven, al is het informeel (bijvoorbeeld telefonisch) 

Ik hoor graag van u. 

Met vriendelijke groet, 



Radio Limburg 97 FM B.V./ Qmusic-Limburg 

De informat"' opgenomen in dit bericht Is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de ee;adrtssetrde. Indien ,1 d,t bl!richt onterecht ontvllnSI, wordt u v<>rzocht de 

inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Radio Limburg 91FM BV Is niet verantwoordelijk voor de juiste en voledige 
overbrenging van de inhoud van deze verzonden e mail, noch voor t�d1ge ontvangst hiervan. 

The ,oformat,on conta,ned In thi, mess.ge is conffdential and is iltended to be e�ctusively for the add ressee. Should you receive thîs mes sage unlntenrionally, plea� do 
ncll u$c the contents herein �n d notify thesender inn,ediately by return e m.-,il. R;,dto Umburg 97 fM 9V is not responslble for the correct and complete tr�nsm,ssion of 

1he conlents of this transmitted e-maa, neilher for timely reception of thl�. 
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> Relour�dres Pc;stous 450 9700 AL Groninaen

AANTEKENEN MET BERICHT VAN 

ONTVANGST 

Datum 15 oktober 2019 
Betreft Mededeling herstelverzuim aanvraag 

Agentschap Telecom 
W11isccrîe v,rn Eco11omische 7.aken

en l<li111am

Op 30 september 2019 heb ik uw aanvraag ontvan gen voor verlening van 
vergunningen als bedoeld in de Regeling aanvraag- en vcilingprocedl1re 
teruggekomen niet-landelijke commercièle FM-vergunningen 2017 (hierna: de 
Regeling). Bij brief van 1 oktober 2019, met ke nmerk AT·EZK/783ó727, heb ik de 
ontvangst van uw aanvraag en waarborgsom bevestigd. 

Ik kan uw aanvraag echter nog niet in behandeling nemen, omdat uv, aanvraag 
niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Regeling, 

Met betrekk'1ng tot de volgende punten (met verwijzing naar het betreffende 
artikel van de Regeling e11 het onderdeel Völl llet aanvraagformulier) is uw 
aanvraag niet compleet. Hieronder is aangegeven hoe u deze ver • .wirnen kunt 
herstellen. 

Ontbrelcende bijlagen 
Bij onderdeel 8.4.1., onder c, van het aanvraagformulier heeft u een kopie van de 
licentieovereenkomst van 31 januari 2018 met Medialaan N.V. gevoegd. Bij deze 
overeenkomst horen twee bijlagen, namelijl< bijlage l. en bijlage ll. Een kopie van 
deze bijlagen r. en Il. heeft u niet bijgevoegd bij de aanvraag. 

U leunt dit verzuim herstellen door een kopie van bijlagen I. en 11. te verstrekken 
behorend bij de licentieovereenkomst van 31 jan.u.ari lfilii. 

Emmasingel 1 
!)72 6 IIH Groningen 
Postbus 450 
9700 � Gromngen 
1 10:;oJ 587 "/4 4,1 
F (050) S87 74 00 
"''"'' .agentschaptelecom .nl 
info@ao�ntschaptelecom.nl 

., . . . .. . 

Ons kcnn1crk 
AT·EZl</7359:!9> 
Uw kenmerk 

Bijlagen 
- Overzoeht ter voorkoming

Véln vcrhkmhers�.el
- 1/r,,genUjst

verbon11.?nheldsto<?t�
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Financiële draaglcracht 
Op grond van artikel 8 van de Regeling dient de volgende informatie te worden 

verstrekt: 

"Een aanvrager verstrekt ter onderbc,uwing van zijn financiële draagkracht om te 

kunnen voldoen aan diens aan de vergunning voor digitale radio·omroep 

verbonden verplichtingen en de daaruit voortvloeiende investeringen: 

a. een bankverklaring overeenkomstig bijlage m., of

h. een kopie van een bankafschrift van de rekening op naam van de 
aanvrager waaruit ten hoogste vier weken voorafgaande aan het 
indienen van de aanvraao een positief saldo blijkt van ten minste
E: 15.000,- per FM-vergunning waar zijn aanvraag ingevolge artikel 3,
vijfde lid, of, voor zover van toepassing, na toepassing van artikel 5,
tweede of derde lid, betrnkl<ing op heeft. 

tt 

Bij uw aanvraag is een kopie van een te oud bankaf:ïchrift gevoegd. 

U kur1t dit verzuim herstellen door: 
een kopie_yao een bankafschrifl van de rekening lhe op naam van cle 

aanvrager st<1at te overlaggen, waaruit ten llOo<Jste vier weken 

vooraf�aa11cle é1a11 het i11d1enen van cle èlêinv,-..�ög een positief saklo blijkt 
van ten rrnnste C t5.000, of; 

een bankverklari11g te overleqge11 overeenkornstig het inoclel 
bankverklanng 7.0êlls wP.ergeoeven 111 bijlage lil. van cle Regeling. 

Ve1·;wimhersi:el 
Ik stel u in de gelegenheid orn bovengenoemde verzuimen te herstellen, zodëlt ik 
uw ai1nvraag alsnog in behandeling kan nemen.1 lJiterlijl{ '.!.9 ulctoher 20'19
dienen de gegevens per aangetekende post dan we; door miclclcl van persoonlijke 
overhandiging te zijn ingediend bij: 

f\gentschap Telecom 
Ter attentie van: Projectteam uitgifte FM•vergunningen 
Emmasingel l 
9726 AH Groningen2 

Persoonlijke overhandiging kan op w,erkdagen enkel tussen 10.00 uur en 12.00 
uur en tussen 13.30 en 16.00 uur plaatsvinden.3 

Mocht ik de gevraagde gegevens op 29 oktober 10.l9 niet hebben ontvangen, 
dan kan ik besluiten de aanvraag niet te behandelen. 4 

Vragen! ijst verhc111de11heidstoets 
Nadat de hiervoor genoemde verzuimen door u zijn hersteld, zal worden getoetst 
aan de verbondenheid door het Commissariaat voor de Media. Omdat het 
Commissariaat deze verbondenheid al eerder heeft getoetst op peildatum 
9 februari 2017, verzoek ik u de vragenlijst uit de bijlage in te vullen. 

l Art,1<e1 7, eerste 110, ,,an de Regcllng. 
2 Artikel 7 derde lid, van de Regeling. 
3 Artikel 7, Oerde en vijfde tid, van de Regellng. 

4 Arókel 7, zesde Id, va>\ d� Regelrng. 

Datum 

IS oklobl?f' 2019 

Ons kenmerk 
AT ·E2Kl7SS9295 
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