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Zwolle, 30 juni 2009 

 

Betreft: Reactie op consultatie beleidsvoornemen resterend Digitaal Dividend 

 

Geachte hr./ mevr. Mulders, 

 

Als eindgebruiker (installatiebedrijf) sluiten we ons volledig aan bij de reactie van PMSE 

belangenvereniging: Het afschaffen van TV kanalen 61 t/m 69 is onmogelijk en onacceptabel zolang 

er geen serieus alternatief wordt geboden. Wij verwachten dat de overheid sterk opkomt voor het 

gebruik van deze frequenties voor draadloze audioverbindingen gezien de enorme maatschappelijke 

betekenis die toepassingen kennen (o.a. Radio/ TV/ Evenementen/ Kerken, etc) en niet zwicht voor 

louter economische aspecten (lees: geld)! 

 

Wij bedienen als specialistisch bedrijf een specifieke markt in heel Nederland, namelijk een kleine 

700 kerkgenootschappen met in totaal rond de 7000 kerkgebouwen. Door deze gebruikersgroep is 

er de afgelopen jaren voor vele honderdduizenden euro’s in draadloze microfoons geïnvesteerd. 

Deze dure apparatuur is in veel situaties onmisbaar (ARBO wetgeving!). Naast onmogelijke situaties 

die ontstaan is de enorme kapitaalvernietiging voor de gebruikers, inkomstenderving voor bedrijven 

en technologische achteruitgang (terug naar een bekabelde microfoon!) voor ons niet uit te leggen 

aan de klant. Bedrijven (leveranciers) en vooral de overheid zullen een ongeloofwaardige rol krijgen 

en (terecht) verantwoordelijk worden gesteld voor de ontstane problemen. 

 

Samengevat: Namens alle kerken en leveranciers in Nederland verwachten we dat u zich als overheid 

sterk maakt voor het gebruik van draadloze audioverbindingen en af ziet van een voorgenomen 

veiling van deze frequentieruimte, zeker zolang er geen serieus alternatief is! De problemen zullen 

groter zijn dan verwacht waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld. 

 

Met vriendelijke groet, 

Klaasjan Schaap 
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