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B E Namens Radio Oraqje Nationaal B.V./TV Digitaal B.V. (TV Oranje"), BravaNL B.V. 
("Brava Radio") en RadioCorp B,V. ("100% NL*) zend ik hierbij tijdig een zienswijze 
in reactie op het ontwerpbesluit aanbodkanalen publieke omroep 
concessiebeleidsplan 2016-2020. 

Zoals cliënten reeds in hun brief van 2 oktober 2015 hebben gesignaleerd, maakt de 
voorgenomen verspreiding van Sterren.nl via DAB+ hiervan ten onrechte geen 
onderdeel uit. Ter toelichting het volgende. 

Goedkeuringsprocedure van toepassing. 

1. Op grond var. artikel 2.21 juncto a.20 lid 2 sub b Mediawet 20ü3 ("Mi*dlawet'j 
is voorafgaande goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap vereist voor de aard en het aantal programmakanalen en overige 
aanbodkanalen van de NPO. 
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2. Het kanaal Sterrcn.nl wordt blijkens het Concessiebeleidsplan 2010-2016 
("CBP") gewijzigd en omgevormd tot subkanaal van Radio 5. Naast de wijziging 
van de opzet van het kanaal, wordt er een nieuw distributiekanaal toegevoegd 
aan de verspreiding: per 1 januari 2016 wenst de NPO het kanaal te verspreiden 
via DAB-r. Het gaat dus om een vernieuwd kanaal plus om een additionele 
verspreiding via een nieuw distributiekanaal Voor beide wijzingen geldt op de 
voet van artikel 2.21 Mediawet de goedkeuringsprocedure. 

3. Voor de significante wijaging van het kanaal is echter door de NPO ten onrechte 
geen aanvraag voor goedkeuring ingediend. Voorheen viel Sterren.nl onder NPO 
Radio 2. Nu valt het volgens het CBP onder NPO Radio 5. Deze zender richt zich 
op vijftig plussers. De programmering van Sterren.nl heeft echter geen enkel 
raakvlak met NPO Radio 5. Programma's met populaire Nederlandstalige 
muziek worden eenvoudigweg niet uitgezonden op deze zender. Aan het in het 
CBP aangehaalde doel van 'beter kan aansluiten op de hoofdkanalen door 
verdieping en aanvulling van bet aanbod, kan zodoende niet worden voldaan. 
Het gewijzigde kanaal kan daarom niet worden goedgekeurd. 

bureau Brandei* B.V. ia een advocatenkantoor, icevettigd te Amsterdam (KvK 58240842, BTW 
NL 852968395801). Op alle wetkuambeden njn ome algemene voorwaarden van toepawiug, 
raadpleegbaar via bureaubraadeig.com. 
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4. Zoals u in uw brief van 15 december ^015, in lijn met het standpunt van de 

Minister,1 hebt bevestigd, geldt de goedkeuringsprocedure uit artikel 2.21 
Mediawet evenzo als een bestaand kanaal via een nieuw netwerk met 
distributieschaarste zal worden verspreid. Die situatie doet zich hier voor. Zo is 
er op dit moment onvoldoende ruimte beschikbaar binnen de verleende DAB+ 
vergunningen voor de doorgifte van twee nieuwe kanalen van cliënten, 
respectievelijk Brava Radio en 100% NL Feest. Daarnaast bestaat er te weinig 
bandbreedte om de huidige kanalen van de commerciële zenders te voorzien van 
een degelijke geluidskwaliteit. Pas in 2017 zullen nieuwe DAB+ frequenties 
worden uitgegeven. Cliënten zijn, gezien het tekort aan ruimte, zodoende niet in 
staat om nieuwe kanalen via DAB+ te introduceren. Dit geldt evenzo voor 
andere aanbieders. 

5. Er is thans dus sprake van schaarste, ook al is aan de NPO ten onrechte vooraf 
juist teveel frequentieruimte in Band I I I (DAB+) toebedeeld, namelijk een 
volledige multiplex. De NPO heeft vooraf teveel frequentieruimte toebedeeld 
gekregen voor de uitvoering van haar publieke taken, de landelijke commerciële 
stations juist veel te weinig frequentieruimte. Er is daarom absoluut sprake van 
schaarste; zeker nu de NPO niet toestaat dat de commerciële stations - geheel 
conform de regelgeving - tegen marktconforme tarieven de overtollige 
frequentieruimte (tijdelijk) in gebruik nemen, welke ten onrechte aan de NPO is 
verstrekt. 

6. De omstandigheid dat, op de voet van de Telecommunicatiewet, aan de NPO 
frequcatieruinwe is toegewezen, doet overige ns niet af aan de verplichting onder 
artikel 2.21 e.v. uit de Mediawet. De voorgenomen verspreiding van Sterren.ni 
via DAB+ dient zodoende op de voel van artikel 2.21 Mediawet via een 
consultatie te worden goedgekeurd. 

7. U kunt zich er daarbij niet achter verschuilen dat de NPO de verspreiding niet 
voor goedkeuring heeft aangemeld. Bij een dergelijke opstelling zou u namelijk 
tekort schieten in de aan u door de Mediawet toebedeelde taak. Daarnaast 
handelt u in dat geval.in strijd met de afspraken die Nederland, ter voorkoming 
van inbreuken op de staatssteunregels, met Europese Commissie heeft gemaakt 
over de goedkeuringsprocedure voor nieuwe diensten. Het feit dat de 
goedkeuringsprocedure in de toekomst wordt uitgebreid met een initiatief recht 
voor belanghebbenden, zoals gesignaleerd in uw brief van 15 december 2015, 
doet niet af aan de huidige verplichting tot het volgen van de 
goedkeuringsprocedure. Hiertoe zai bovendien zorgvuldig onderzoek moeten 
worden gedaan naar de effecten van de uitbreiding voor de betrokken markt. 
Een dergelijk onderzoek ontbreekt echter len onrechte. 

8. Daar komt bij dat een uitbreiding van de verspreiding van Sterren.nl op DAB+ 
onevenredig nadelige gevolgen zal hebben voor de markt omdat, zoals hierna 
wordt toegelicht, er onder meer voldoende vergelijkbaar aanbod beschikbaar is, 
als Sterren.nl al onder de (aangescherpte) taakopdracht valt en daarnaast de 
uitbreiding leidt tot ernstige marktverstoring. 

1 Brief van 27 april 2010, kenmerk MLB/205893. 
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Geen onderdeel taakopdracht 

9. Volgens bet wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet is amusement geen 
onderdeel meer van de publieke mediaopdracht als omschreven in art 2.1 van 
de Mediawet:1 

'De aanpassing van de publieke media-opdracht gebeurt in de Mediawet 
door wijziging van artikel 2.1. In het eerste Ud, onder a, wordt verstrooiing 
geschrapt als terrein van media-aanbod dat onderdeel is van de publieke 
mediaopdracht. In een nieuw onderdeel ai van het eerste lid wordt 
aangegeven op welke wijze amusement kan worden ingezet.' 

10. De publieke omroep moet hiertoe aantonen dat bet publiek dat wordt bereikt 
met de amusementsprogramma's ook kijkt of luistert naar bet overige aanbod 
van informatieve, culturele en educatieve aard. Deze wijziging zal binnenkort in 
werking treden. 

11. Steiren.nl dient niet als middel om de publieke functies informatie, cultuur of 
educatie te realiseren. Het feit dat, zoals u in uw brief van 15 december 2015 
aanhaak, Nederlandstalige muziek een uiting is van de Nederlandse cultuur, 
maakt het voorgaande niet anders. Dat rechtvaardigt namelijk niet de 
verspreiding van een kanaal dat alleen uit programma's met een 
amusementswaarde bestaat. Immers, het enig doel dat met bet kanaal 
Sterren.NL wordt nagestreefd, is ook het doel dat 100% NL najaagt, namelijk bet 
vermaken van een substantieel deel van de Nederlandse bevolking met 
amusement bestaande uit Nederlandstalige muziek Daartoe worden populaire 
IXTs (van voorbeen populaire stations als 3FM en Radio 2 en commerciële 
zenders) ingezet die op een populaire manier de populaire songs aan- en 
afkondigen. De uitgezonden songs zijn vrijwel zonder uitzondering 
geproduceerd met het doel om een substantieel deel van de bevolking daarmee 
te vermaken. Daarmee wordt de verkoop van optredens van de artiesten 
bevorderd, zodat inkomsten worden gegeneerd. 

12. Bij de beoordeling van Sterren.nl speelt een rol dat het bestaande aanbod van de 
commerciële zendas al ruim in dit segment voorziet, zodanig dat aan een 
uitbreiding niet kan worden meegewerkt Dat aanbod bestaat onder meer uit de 
zender 10096 NL (via PM en DAB+), TV Oranje (kabel), Radio NL. Puur NL en 
Radio Continu. Dit naast een groot aanbod aan Nederlandstalige muziekzenders 
die via internet beschikbaar zijn.' Als er al meer ruimte voor additioneel 
Nederlandstalig aanbod via FM of DAB+ nodig zou zijn, wat cliënten betwisten, 
geldt dat dit opgenomen moet worden in de reguliere programmering op NPO 
Radio 2 en NPO 5. 

' Wfrrigteg van de Mediawet 2008 in vgrt»Dd met bet toelmmtbeatendig maken van de putdielte mediadienrt, Kameritukkcn II 2015-
3016,34264. nr. 7, p. 37. 
i Enkele voorbeelden xi)n; DeVrolpe Piraat. Radio Deha. Radio CtlimeroNijkeik, FèeatFM.nl, Carnavalradio.nl, Jonwradio!, Radio 
Kriatal, Radio Gouden Team, Neder Radio, Puur NL, Gewoonftn en Puur NatknaaL 



4 van 3 

bB 
13. U concludeerde bovendien dat de publieke omroep op de radio meer 

onderscheidend en 'pubKeker* moet worden. Volgens de Raad voor Cultuur 
dient de NFO zich ook te richten op minder populaire genres: 4 

"De Raad voor Cultuur schrijft voor dat de publieke omroep zich ook op 
minder populaire genres moet richten. Door de publieke mediaopdracht 
met het wetsvoorstel aan te scherpen, moet het aanbod op de radio dus ook 
meer onderscheidend en publieker.' 

14. Omdat er al een groot aanbod Nederlandstalige muziekzenders is, voldoet het 
kanaal Sterren.NL niet aan deze eis, laat staan dat door de publieke financiering 
een gelijk speelveld ten opzichte van commerciële zenden wordt gewaarborgd. 
Ook daarom kan aan het gewijzigde kanaal geen goedkeuring worden gegeven. 

Schadelijke markteffecten 

15. Bovendien geldt dat een zender als 100% NL alleen gebruik mag maken van baar 
frequentievergunningen, indien zij zich houdt aan strakke programmatische 
voorwaarden. Zo dient zij tenminste 20% niet Nederlandstalige muziek uit te 
zenden. Stenetud kent een dergelijke beperkende voorwaarde niet Hierdoor 
kan zij in afwijking van 100X NL op dit moment non stop de Nederlandstalige 
Top 1000 uitzenden. Commerciële zenders worden zodoende (straks) op DAB+ 
geconfronteerd met een volledig gesubsidieerde concurrent die fonnatvrij mag 
concurreren op Nederlandstalig muziekgebied. 

16. Het hoeft geen betoog dat het uitzenden van (voornamelijk) Nederlandstalige 
muziek een lager luisterberdk en ook lagere reclame-inkomsten oplevert in 
vergelijking tot ongeclausuleerde radiostations. Toch voorziet de commerciële 
radiomarkt momenteel ruimschoots in Nederlandstalige muziek Echter, indien 
er een concurrent van formaat in DAB-»- wordt toegevoegd die reclamevrij 
dezelfde soort programma's kan uitzenden en bovendien zonder gebondenheid 
aan strakke programmatische criteria, dan zal Sterren.nl op termijn de 
commerciële stations letterlijk uit de ether drukken. Daarvoor is het 
bijvoorbeeld niet noodzakelijk dat bet volledige publiek van een commercieel 
station als 100% NL wordt overgenomen. Slechts een kannibalisatie' van een 
kwart van bet luisterpubliek kan tot gevolg hebben dat een commercieel station 
niet langer economisch rendabel is. 

17. De additionele verspreiding van SteiTen.nl via DAB+ zal zodoende marktaandeel 
van de commerciële zenders afnemen, terwijl de advertentie markt intussen 
onder druk staat De marktverstoring die hiervan het gevolg is zodoende groot, 
zodat er sprake is van onevenredige nadelige gevolgen en geen goedkeuring kan 
worden verleend. 

4 KamentnUwn O 2015-2016,32827, nr. 80, p. 12. 
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Tot besluit 

Cliënten komen derhalve op tegen het voorgenomen ontwerpbesluit en concluderen 
dat 

• Voor de wijziging van het kanaal Sterren.nl alsmede de voorgenomen 
verspreiding van dit kanaal via DAB+ op de voet van artikel 2.21 Mediawet 
goedkeuring is verrast Dat deze ten onrechte geen onderdeel zijn van het 
geconsulteerde ontwerpbesluit. Deze elementen moeten zodoende aan de 
besluitvorming worden toegevoegd, al dan niet door de NPO te verzoeken de 
aanvragen in lijn met artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht aan te vullen, 
bij gebrek waarvan u tekortschiet in de toepassing van artikel 2.21 
Mediawet; 

• Er ten onrechte geen zorgvuldig onderzoek is gedaan naar de schadelijke 
markteffecten van deze voorgenomen verspreiding, terwijl op voorhand 
duidelijk is dat deze schadelijke markteffecten heeft ten nadele van 
marktpartijen en; 

• Aan de gewijzigde opzet van het kanaal Sterren.nl en de verspreiding 
daarvan via DAB+ gezien ardkel 2.21 Mediawet alsmede de met de Europese 
Commissie gemaakte afspraken derhalve geen goedkeuring kan worden 
verleend. 

Mocht u over het voorgaande vragen hebben, dan houden cliënten zich gereed voor 
een toelichting. 
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