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Betreft Beslissing op Wob-verzoek 

Geachte 0.2.e 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 

enKlimaac 

Op 12 mei 2021 heeft u bij mijn ministerie een verzoek ingediend als bedoeld In 
artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob). 

U verzoekt om de afschriften van alle verzoeken tot intrekking alsmede de 

intrekkingsbesluiten inzake de voorwaardelijke veiling van niet-landelijke 

commerciële FM- vergunningen. 

Met excuses voor de lange behandelduur en dank voor het door u getoonde 

geduld ontvangt u hierbij het besluit op uw verzoek. 

Procesverloop 

De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd biji brief van 01 juni 2021, 

kenmerk AT-EZK 10.2.e . In deze brief is tevens de beslistermijn met vier 

weken verlengd. Nadien heb ik telefonisch en per email contact met u gehad om 

uw Wob-verzoek te bespreken aangezien de intrekkingsbesluiten in een later 

stadium weer zouden worden herroepen. U heeft aangegeven uw Web-verzoek te 

willen handhaven. 

Bij brief van 19 augustus 2021, kenmerk AT-EZK rn.2.e , heb ik u gemeld dat 

enkele documenten waarop het verzoek betrekking heeft gegevens bevatten die 

betrekking hebben op derden. Daarbij is vermeld dat de derde(n) in de 

gelegenheid zijn gesteld om een zienswijze te geven over de openbaarmaking van 

deze documenten. De beslistermijn is daarom eenmaal met drie weken verdaagd. 

Bij een zestien-tal brieven van 19 augustus 2021 zijn de derden in de gelegenheid 

gesteld om een zienswijze naar voren te brengen tegen de openbaarmaking van 

voornoemde documenten. Naar aanleiding daarvan zijn twee zienswijzen van 

betrokken derde-belanghebbenden binnengekomen. 
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Wettelijk kader 

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wet openbaarheid van bestuur 

(hierna: Wob). Voor de relevante Wob-artikelen verwijs ik u naar bijlage 1. 

Inventarisatie documenten 

Op basis van uw verzoek zijn in totaal 36 documenten aangetroffen. Dit betreft 

19 verzoeken tot intrekking en 16 besluiten tot intrekking in verband met de 

voorwaardelijke veiling van de niet landelijke commerciële omroepen.1 Tevens is 

een poststuk aangetroffen. Een overzicht hiervan is als bijlage bij dit besluit 

gevoegd. 

Zienswijze 

De derde-belanghebbenden zijn bij brieven van 19 augustus 2021 geïnformeerd 

over de documenten die naar mijn oordeel in eerste instantie tot te openbaren 

documenten behoorden. De derde-belanghebbenden zijn daarbij de mogelijkheid 

geboden om een zienswijze te geven. Naar aanleiding daarvan zijn meerdere 

zienswijzen van derde-belanghebbenden binnengekomen. Deze derden hebben 

aangegeven geen bezwaar te hebben tegen openbaarmaking. 

Besluit 

Ik heb besloten om de aangetroffen documenten waar uw Wob-verzoek op ziet 

openbaar te maken met in achtneming van artikel 10, tweede lid, aanhef onder en 

e van de Wob. Dat betekent dat de persoonsgegevens uit de documenten zijn 

gelakt. De inventarislijst van de documenten treft u in bijlage 2. 

Overwegingen 

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke 

belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger 

in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen 

onderscheid worden gemaakt tussen personen of de bedoeling of belangen van de 

verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het 

algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de 

weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van 

de verzoeker. 

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat 

openbaarmaking van het gevraagde document uitsluitend aan alleen u op grond 

van de Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u het betreffende document verstrek, 

moet ik deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. 

Persoonsgegevens 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob, blijft het 

verstrekken van informatie achterwege, voor zover het belang van openbaarheid 

niet opweegt tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke 

levenssfeer. In de verzochte documenten staan persoonsgegevens of informatie 

die raken aan de persoonlijke levenssfeer. Ik ben van mening dat ten aanzien van 

1 https://wetten.overheid.nl/BWBR0044725/2021-01-20
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deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene 

wordt geëerbiedigd zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Deze 

persoonsgegevens zijn dan ook geanonimiseerd in de documenten. 

Voor zover het de namen van ambtenaren betreft is hierbij het volgende van 

belang. Weliswaar kan, waar het gaat om beroepshalve functioneren van 

ambtenaren, slechts in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang 

van eerbiediging van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt anders indien het de 

openbaarmaking van de namen van ambtenaren betreft. Namen zijn immers 

persoonsgegevens en het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 

kan zich tegen het openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat 

het hier niet gaat om het opgeven van een naam aan een individuele burger die 

met een ambtenaar in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in 

de zin van de Wob. 

De documenten waarin de persoonsgegevens of informatie die raken aan de 

persoonlijke levenssfeer onherleidbaar zijn gemaakt betreffen de nummers 1 t/m 

36. 

Voor het overige is mij niet gebleken dat één van de uitzonderingsgronden van de 

Wob van toepassing is. 

Ten overvloede 

Zoals u ook al telefonisch en per email is gemeld geef ik u ten overvloede nog 
mee dat de hierbij openbaar gemaakte besluiten inmiddels weer zijn herroepen. 
Dit betekent dat de betreffende vergunningen voor niet landelijke commerciële 
omroep niet zijn ingetrokken. 

Wijze van openbaarmaking 

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

Een afschrift van dit besluit zend ik tevens aan de betrokken derden. 

Hoogachtend, 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 

Namens deze, 

10.2.e 
mr. drs. Harold Duitscher 

Coördinator Wob 

Agentschap Telecom 
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Bezwaar 

Als u bezwaren hebt, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze 

beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen bij de staatssecretaris van 

Economische Zaken en Klimaat, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, 

Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zij en 

bevat tenminste: 

1. Uw naam en adres;

2. De datum van uw bezwaarschrift;

3. Een omschrijving (of kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

4. De gronden van uw bezwaar;

5. Uw handtekening.

Indien u zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt van hem/haar 

in beginsel een schriftelijke machtiging verlangd. 
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Bijlage 1: relevante Wob-artikelen: 

Artikel 10 

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

zover dit:

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

b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden;

c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke

personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn

meegedeeld;

d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in de artikelen 9, 10 en 87

van de Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de

verstrekking kennelijk geen inbreuk op de persoonlijke

levenssfeer maakt.

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens

achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de

volgende belangen:

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met

internationale organisaties;

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere

publiekrechtelijke lichamen of de in artikel la, onder c en d,

bedoelde bestuursorganen;

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;

d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen;

e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;

f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te

kunnen nemen van de informatie;

g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van

bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of

rechtspersonen dan wel van derden.

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de

betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking.

4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e,

en het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover

het milieu-informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het

milieu. Voorts blijft in afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het

verstrekken van milieu-informatie uitsluitend achterwege voorzover het

belang van openbaarmaking niet opweegt tegen het daar genoemde

belang.

5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken

van milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een

vertrouwelijk karakter.

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

verstrekken van milieu-informatie.

7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens

achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de

volgende belangen:
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a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking

heeft;

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

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij

het toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie

in aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies

in het milieu.
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BIJLAGE 2: inventarislijst 

Nr •.... ·, "Datûm,:: •' . ' ., . .Document -

1. 25-01-2021 Aanvraag intrekking B11 en 

B 26 

2. 26-01-2021 Poststuk 

3. 27-01-2021 Aanvraag intrekking B 23 

4. 28-01-2021 Aanvraag intrekking B01 

5. 02-02-2021 Aanvraag intrekking B21 

6. 03-02-2021 Aanvraag intrekking 812, 

B15 en B19 

7. 03-02-2021 Aanvraag intrekking B12, 

815 en B19 

8. 04-02-2021 Intrekkingsbesluit B23 

9. 04-02-2021 Intrekkingsbesluit B11 en 

B26 

10. 04-02-2021 Intrekkingsbesluit B21 

11. 05-02-2021 Aanvraag intrekking B04 

12. 07-02-2021 Aanvraag intrekking B22 

Wob-uitzondering 
Artikel 10 lid 2 sub e Wob 

Artikel 10 lid 2 sub e Wob 

Artikel 10 lid 2 sub e Wob 

Artikel 10 lid 2 sub e Wob 

Artikel 10 lid 2 sub e Wob 

Artikel 10 lid 2 sub e Wob 

Artikel 10 lid 2 sub e Wob 

Artikel 10 lid 2 sub e Wob 

Artikel 10 lid 2 sub e Wob 

Artikel 10 lid 2 sub e Wob 

Artikel 10 lid 2 sub e Wob 

Artikel 10 lid 2 sub e Wob 

-· " -

Beoo,rdelina 
"' 

Openbaar, met in achtneming Web-uitzondering. 

Openbaar, met in achtneming Web-uitzondering. 

Openbaar, met in achtneming Web-uitzondering. 

Openbaar, met in achtneming Web-uitzondering. 

Openbaar, met in achtneming Web-uitzondering. 

Openbaar, met in achtneming Web-uitzondering. 

Openbaar, met in achtneming Web-uitzondering. 

Openbaar, met in achtneming Web-uitzondering. 

Openbaar, met in achtneming Web-uitzondering. 

Openbaar, met in achtneming Web-uitzondering. 

Openbaar, met in achtneming Web-uitzondering. 

Openbaar, met in achtneming Web-uitzondering. 



13. 07-02-2021 Aanvraag intrekking B24 Artikel 10 lid 2 sub e Wob Openbaar, met in achtneming Wob-uitzondering. 

14. 07-02-2021 Aanvraag intrekking B20 Artikel 10 lid 2 sub e Wob Openbaar, met in achtneming Wob-uitzondering. 

15. 07-02-2021 Aanvraag intrekking B03 Artikel 10 lid 2 sub e Wob Openbaar, met in achtneming Wob-uitzondering. 

16. 07-02-2021 Aanvraag intrekking B35 Artikel 10 lid 2 sub e Wob Openbaar, met in achtneming Wob-uitzondering. 

17. 07-02-2021 Aanvraag intrekking B10 Artikel 10 lid 2 sub e Wob Openbaar, met in achtneming Wob-uitzondering. 

18. 08-02-2021 Aanvraag intrekking B14 Artikel 10 lid 2 sub e Wob Openbaar, met in achtneming Wob-uitzondering. 

19. 08-02-2021 Aanvraag intrekking B37 Artikel 10 lid 2 sub e Wob Openbaar, met in achtneming Wob-uitzondering. 

20. 08-02-2021 Aanvraag intrekking B16 Artikel 10 lid 2 sub e Wob Openbaar, met in achtneming Wob-uitzondering .. 

21. 09-02-2021 Aanvraag intrekking B08 Artikel 10 lid 2 sub e Wob Openbaar, met in achtneming Wob-uitzondering. 

22. 10-02-2021 Aanvraag intrekking B25 Artikel 10 lid 2 sub e Wob Openbaar, met in achtneming Wob-uitzondering. 

23. 10-02-2021 Aanvraag intrekking B07 Artikel 10 lid 2 sub e Wob Openbaar, met in achtneming Wob-uitzondering. 

24. 11-02-2021 Intrekkingsbesluit B22 en Artikel 10 lid 2 sub e Wob Openbaar, met in achtneming Wob-uitzondering. 

B24 

25. 11-02-2021 Intrekkingsbesluit B04 Artikel 10 lid 2 sub e Wob Openbaar, met in achtneming Wob-uitzondering. 

26. 11-02-2021 Intrekkingsbesluit B12, B15 Artikel 10 lid 2 sub e Wob Openbaar, met in achtneming Wob-uitzondering. 

en B19 

27. 11-02-2021 Intrekkingsbesluit B25 Artikel 10 lid 2 sub e Wob Openbaar, met in achtneming Wob-uitzondering. 

28. 11-02-2021 Intrekkingsbesluit B14 en Artikel 10 lid 2 sub e Wob Openbaar, met in achtneming Wob-uitzondering. 

B37 

29. 11-02-2021 Intrekkinosbesluit B16 Artikel 10 lid 2 sub e Wob Ooenbaar met in achtnemino Wob-uitzonderino. 



30. 11-02-2021 Intrekkingsbesluit B13, B17, Artikel 10 lid 2 sub e Wob Openbaar, met in achtneming Wob-uitzondering. 

B18 en B20 

31. 11-02-2021 Intrekkingsbesluit B03 Artikel 10 lid 2 sub e Wob Openbaar, met in achtneming Wob-uitzondering. 

32. 11-02-2021 Intrekkingsbesluit B08 Artikel 10 lid 2 sub e Wob Openbaar, met in achtneming Wob-uitzondering. 

33. 11-02-2021 Intrekkingsbesluit B19 en Artikel 10 lid 2 sub e Wob Openbaar, met in achtneming Wob-uitzondering. 

B35 

34. 11-02-2021 Intrekkingsbesluit B01, B06 Artikel 10 lid 2 sub e Wob Openbaar, met in achtneming Wob-uitzondering. 

en B09 

35. 18-02-2021 Intrekkingsbesluit B07 Artikel 10 lid 2 sub e Wob Openbaar, met in achtneming Wob-uitzondering. 

36. 18-02-2021 Intrekkingsbesluit B10 en Artikel 10 lid 2 sub e Wob Openbaar, met in achtneming Wob-uitzondering. 

B35 
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1. 

Agentschap 'n!lecom 
Ontv. 

Mbrfsterle van F.conomfsdle 1.abn 
enKlimaat 

> Retouradres Postbus 450 9700 � Groningen

Agentschap Telecom
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Postbus450
9700 AL Groningen

Formulier voor Intrekking v�rgunnlng ten 
behoeve van voorwaardelijke velllno 
vergunningen nlet-landellJke commercllle 

radio-omroep 

1. Intrekking vergunningen

Gelet op de artikelen 4:2 en 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 
3:19 van de Telecommunlcatlewet, verzoek Ik, 

NAAM VERGUNNINGHOUDER 

.. .5.f!:.�..4.t'.�··-··6.!J.J.i<:t. ....... �.l..�.f.!.f:1. ................................. (INVULLEN)

om Intrekking van de FM-vergunnlng(en) voor niet-landelijke commerclêle radio
omroep en bijbehorende vergunnlng(en) voor digitale radio-omroep: 

Kavelnummer DAB+ 

B" JI 
(INVULLEN) en bijbehorende vergunning 

voor dlaltale,radlo-omroep 
B "2,.6 (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 

voor dlaltale radlo-omroeo 
B" (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 

voor dlaltale radlo-omroeo 
B (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 

voor dlalt.ale radio-omroep 

Ontbindende voorwaarde 
Op grond ven ertlkel 1, onder p van de Regeling voorweardelijke velllng nlet
landelljke commercHSle vergunningen (hierna: de Regeling) behoud Ik het recht 
voor om dit verzoek ongedaan te maken (ontbind-ende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kan Ik Inroepen als: 

Envnell�I 1 
9n6 Ni Groningen 
Postbus 450 
9700 ,._ Gronrigen 
T (050) 587 74 44 
F (050) 587 74 00 
WWN.egentscNptelecom.nl 
lnfoOegenlaehaptelecom.nt 

Afdell119 
Sptctnimman■oement-Medla 



a) Ik niet degene ben die als enige aanvrager voldoet aan de In paragraaf 2
van de Regellng gestelde eisen (conform artikel 12, derde lid, van de
Regellng), óf

b) niet als deelnemer wordt toegelaten tot de velling van die FM-vergunning,
(conform artikel 13, vierde lid, van de Regeling), 6f

c) ik In de vetung niet degene ben die het winnende bod voor die FM
vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid, van de
Regeling).

Ik ben ervan op de hoogte dat Ik de ontbindende voorwaarde alleen kan Inroepen 
door middel van oersoon!Hke overhandia!na van de verklaring, bedoeld In bijlage 
V, op het adres, bedoeld In artikel 3, vierde lld, van de Regeling. Dat Is het 
kantoor van Agentschap Telecom In Groningen. 

De verklaring dient ontvangen te zijn Yltedl1k 16:00 uur op de tweede werkdag 
nadat Ik door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 of vla 
de velllngsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling In kennis ben 
gesteld. 

2. lndl•en Intrekking
Ik ben ervan op de hoogte dat Ik dit formulier voor Intrekking alleen kan Indienen 
tot en met 12 febnaart 2021 door mlddel van (aangetekende) verzending per 
post op het adres: 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projecttei:im uitgifte FM-vergunningen
Emmaslngel 1
9726 AH Groningen

Formulier 
Let op. Voor Intrekking ten behoeve van de voorwaardelijke velling mag dit 
lntrekklngsformuller niet worden aangepast. 

3. Datum Intrekking
Ik vraag om de bovengenoemde vergunningen pas In te trekken op de dag 
vóórdat de nieuwe vergunningen voor analoge en digitale radio-omroep op grond 
van de R.egellng worden verleend. 

4, Ond.-tekenlng 
Ik ben/wij zijn namens de rechtspersoon bevoegd om deze aanvraag te 
ondertekenen. Ook wordt hierbij verklaard dat de gegevens naar waarheid zlJn 
Ingevuld en dat kennis Is genomen van de Regeling. 

• Naam

............... (INWLlEN) 

�>.::�!:�.� .. (INVULLEN) 

........................................................ (INVULLEN) 



(Indien van toepassing) gezamenlijk bevoegd met: 

• Naam ............... ./., ..................................................................................... (INWLLEN) 

/ • Functie .......................................................................................................... (INWLLEN}

/ ;"""'" 
• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) ......................... (INWLLEN} 

.,,,.,.., . • Handtekening .............................................................................................. (INVULLEN} 

_.,,/ 
• Naam ............................................................................................. :······ ......... (INVULLEN) 

• Functie ........ /.. ............................................................................................. (INVULLEN) 

/. .,,,.,..,. • Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) .......................... (INVULLEN)

,,-·· • Handtekening .............................................................................................. (INVULLEN) 

Dit formulier is opgesteld In opdracht van de Directie Digitale Economie en 

uitsluitend bedoeld ter uitvoer/no van de Regelln{l. 
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3. 

--AGEf�îSCHAP TELECOM/ GN 
___ .,. 

RE.0.NR. 

OOSSléH 

DATUM 0 1 FEB 2021 

ARCHIEF 

Agentschap Telecom 

Agentschap Tolecom 
Ministerie van Economische Zaktn 
en Klimaat 

t.a.v. ProJectteam uitgifte FM-vergunningen
Postbus 450
9700 AL Groningen

Formulier voor Intrekking vergunning ten 
behoeve van voorwaardellJke velllno 
vergunningen niet-landelijke commercllle 
radio-omroep 

1, Intrekking vergunningen 

Gelet op de artikelen 4:2 en 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 
3:19 van de Telecommunlcatlewet, verzoek Ik, 

NAAM VERGUNNINGHOUDER 

.. oar.01:1 .... rr.).e:oie ....... i.nv.e.st .. �f(.}1� ......... �V. ..................... c1NvuLLEN>

om Intrekking van de FM-vergunnlng(en) voor niet-landelijke commerciële radio
omroep en bijbehorende vergunnlng(en) voor dlgltale radio-omroep: 

Kavelnummer DAB+ 

8�'3 (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlaltale radlo-omroeo 

8" (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlalt,ale radlo-omroeo 

B" (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlaltale radlo-omroeo 

B" · (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlaltale radlo-omroeo 

ontbindende vo�rwaarde 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regeling voorwaardelijke velling nlet
landellJke commerdële vergunningen (hierna: de Regeling) behoud Ik het recht 
voor om dit verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kan Ik Inroepen als: 

cnmastngel l 
9726 AH GronlnOen 
P<>itbus 450 
9700 N.. Groningen 
T (050) 587 ?◄ ◄◄ 

F (050) 587 74 00 
www.aoentsdliptelecom.nl 
1nrooegen15Chaptelec.on1.n1 

Afdellag 
Sp•ctrvmman,gement•Medla 
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a) ik niet degene ben die als enige aanvrager voldoet aan de In paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lid, van de
Regeling), 6f

b) niet als deelnemer wordt toegelaten tot de velling van die FM-vergunning,
(conform artikel 13, vierde lid, van de Regeling), 6f

c) Ik In de velling niet degene ben die het Winnende bod voor die FM
vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid, van de
Regeling).

Ik ben ervan op de hoogte dat Ik de ontbindende voorwaarde alleen kan Inroepen 
door middel van persoonmke overhandiging van de verklaring, bedoeld In bijlage 
V, op het adres, bedoeld In artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dat Is het 
kantoor van Agentschap Telecom In Groningen. 

De verklaring dient ontvangen te zijn uttedllk 16:00 uur op de tweede werkdag 
nadat Ik door de minister per brter van de toepassing van artikel 12 of 13 or vla 
de velllngsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling In kennis ben 
gesteld. 

2, Indienen Intrekking 
Ik ben ervan op de hoogte dat Ik dit formuller voor Intrekking alleen kan Indienen 
tot en met 1� februari 2021 door middel van (aangetekende) verzending per 
post op het adres: 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Emmaslngel 1
9726 AH Groningen

Formulier 
Let op. Voor Intrekking ten behoeve van de voorwaardelijke velling mag dit 
lntrekklngsformuller niet worden aangepast. 

3. Datum Intrekking
Ik vraag om de bovengenoemde vergunningen pas In te trekken op de dag 
vóórdat de nieuwe vergunningen voor analoge en digitale radio-omroep op grond 
van de Regeling worden verleend. 

4, Ondertekening 
Ik ben/wlJ zijn namens de rechtspersoon bevoegd om deze aanvraag te 
ondertekenen. Ook wordt hierbij verklaard dat de gegevens naar waarheid zijn 
Ingevuld en dat kennis Is genomen van de Regellmg . 

•Naam ...

•Functie ..... 

•Plaats end

• Handteken!

.................................... (INVULLEN) 

.. ................. (INVULLEN) 

.�.Ol::-.1.02/.(INVULLEN) 

................ , .• (INVULLEN) 
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(Indien van toepassing) gezamenlijk bevoegd met: 

• Naam .................................................................... . ...•................................. (INVULLEN) 

• Functie .................................................... ................................................... (INVULLEN) 

• Plaats en datum ......................... .......... (INVULLEN) ....................... . .  (INVULLEN) 

• Handtel<enlng ................... ......................................................................... (INVULLEN) 

• Naam ............................................................. .............................................. (INVULLEN) 

• Functie ................................................ ......................................................... (INVULLEN) 

• Plaats en datum .................................... (INVULLEN) .......................... (INVULLEN) 

• Handtekening .................. ........................................................................... (INVULLEN) 

Dit formulier is opgesteld in opdracht van de Directie Digitale Economie en 

uitsluitend bedoeld ter uitvoering van de Regeling. 

Pagina 3 van 3 



Agentschap Telecom 
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4. 

> Retouradres PostbUs 450 9700 Al G!Olllngen

Agentsc.hap i:etecom
t.a.v. Projectteam uitgifte FM·vergunnlngen
Postbus 450 
9700 AL G·ronlngen 

Agen�p Telecom 
Mf11fsmftwm Ecano)nfsdae Zabn 
m lllnra« 

emmas111gel 1 
9n6 AA GtonhlOen 
Pottt,�450
9700 AL Groningen 
T (050) S87 74 44 
F (OSO) 587 74 00 
www.1gent1e11,ptelécom.nl 
hfé>Oloentsdl1pte1Kom.nl 
Afd1il119 

Formu.ller voor .Intrekking vergunning ten 
behoeve van voorwaardelijke velling 
vergunningen nlet•l•ndeillJke commerclll 
radio-omroep 

AGENTSCHAP TELECOM I GN 

1. Intrekking vergunningen

REG. NR. 

DOSSIER 

DATUM 1 0 FEB 2021 

ROUTING ORIGINEEL 

� 

Gelet op de artikelen 4;2 en 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artlkél 
3:19 van de Telecómmunlcatlewet, verzoek Ik, 

NMM VERGUNNINGHOUDER 

.. yo.u.nG ....... ci.T.::J.: ..... roeoie ........ 6.Û ................................. : ....... (INVULLEN)

om Intrekking van de FM-vergunnlng(en) voor nlet-landelUke commerdl!le radio• 
omroep en blJbehorende vergunnlng(en) voor dloltele radio-omroep: 

Kavelnummer 
8 ,0 I (INVULLEN) 

B .06 (INVULLEN) 

B D � (INVULLEN) 

B .. (INVULLEN) 

DAB+ 

en bijbehorende véfQ1,mnlng 
voor dl ltale radio-om 
en bltbehorendl! vergunrilng 
.v r dl ltale radlO•om 
en bljbetionmde vergunning 
voor dl· ltale. radio-oni 
en blJbeho:rende vergunning 
voor di ltale radlo-óm 

Ontbinden.de vqo,w,urde 
Op grond van artikel 1, 9nct�.r p van de Regeling vooiw�

1

ardel1Jke ve,lllng nl�t
landelJJke commerèlêle.ve�unnlngen ·(hierna: de Regeling) behoud"lk het récht 
voor om dit verzoek qnged�um ·1e maken (orittilndençle voorwaàrde), 

De ontblridénd� voorwaarde kan Ik Inroepen .als: 

ARCHIEF 
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a) Ik niet degene ben die als enige aanvrager voldoet aan de In paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lld, van de
Regeling), 6f

b) niet als deelnemer wordt toegelaten tot de velling van die FM-vergunning,
(conform artikel 13, vierde lld, vah' de Regeling), l>f 

c) Ik In de velllno niet degene ben die het winnende bod voor die FM
vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lld, van de 
Regeling).

Ik ben ervan op de hoogte dat Ik de ontbindende voorwaarde alleen kan Inroepen 
door middel van persoQnntke overhandtglQg van de ver1darlng, bedoeld In blJlage 
V, op het adres, bedoeld In artikel 3, vierde lld, van de Regelng. Dat Is het 
kantoor van Agentschap Telecom In Groningen. 

De verklaring dient ontvangen te zijn uttedtlk 16:oo uur op de tweede werkdag
nadat Ik door de minister per brter van de toepassing van artikel 12 of 13 of vta 
de velllngsonware van de toepassing van artlkel 24 van de Regeling In kennis ben 
gesteld. 

2, Indienen Intrekking 
Ik ben ervan op de hoogte dat Ik dit fomiuller voor Intrekking alleen kan Indienen 
tot en met 12 februari 2021 door middel van (aangetekende) verzending per 
post op het adres: 

Formulier 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Pl'oJectteam uitgifte FM-verounnlngen
Emmaslngel 1
9726 AH Groningen

Let op. Voor Intrekking ten behoeve van de voorwaardelijke velling mag dit 
lntrekklngsformuller niet worden aangepast. 

3. Datum Intrekking
Ik vraag om de bovengenoemde vergunningen pas In te trekken op de dag 
vóórdat de nieuwe vergunningen voor analoge en dlgltale radio-omroep op grond 
van de Regeling worden verleend. 

4, Ondertekening 
Ik ben/wij zijn namens de rect)tspersoon bevoegd om deze aanvraag te
ondertekenen. Ook wordt hierbij verklaard dat d e  gegevens naar waarheid zijn
Ingevuld en dat kennis Is genomen van de Regeling • 

• Na11m ... ............................................ (INVULLEN) 

...(INVULLB'II) 

.... (INVULLEN) 
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(Indien van toepassing) gezamenllj_k bevoeg 

• Naam ................................................... , ....................................................... (INVULLEN) 

• Functie ....................................... ,. ..•• : ....................................... : ................... (INVULLEN) 

•Plaats en datum ............................. , ..... (INVULLEN) ......................... (INVULLEN) 

• Handtekening ......... ................................................................................... (INVULLEN) 

•Naam ........................................................................................................... (INVULLEN) 

•Functie ......................................................................................................... (INVULLEN) 

• Plaats en datum ......................... ···········<INVULLEN) .......................... (INVULLEN) 

• Handtekening ............................................................................................. (INVULLEN) 

Dit formulier Is opgesteld In opdracht van de Dl,:eçtle Digitale Economie en 
uitsluitend bedoeld ter uitvoering van de Rege//ng. 

t 
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5. �\GEmié'HAP TELECOM/ GN

> Retourildres Postbus 450 9700 AL Groringtn

Agentschap Telecom 
t.o.v. Projecttenm uitgifte FM-vergunningen
Postbus 450
9700 AL Groningen

Formulier voor Intrekking vergunning ten 
behoeve van voorwaardelijke velling 
vergunningen nlet-landelljke commercU!le 
radio-omroep 

1, Intrekking vergunningen 

REG.NR. 

DOSSIER 

DATUM 

Gelet op de artlkelen 4:2 en 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 
3:19 van de Telecommunicatiewet, verzoek Ik, 

NAAM VERGUNNINGHOUDER 

........ I!P.� .. ê.:Y.: ... •••••••••••••m .. • .. ••• .. •••••••••••••• .. ••••• .. • .. ••• .. ••••••••• .. ••• .. ••• .. • .. ••••••••• .. ••••<INVULLEN) 

om Intrekking van de FM-vergunnlng(en) voor niet-landelijke commerciële radio
omroep en bijbehorende vergunnlng(en) voor digitale radio-omroep: 

Kavelnummer DAB+ 

.�, (INVULLEN) en blJbèhorende vergunning 
voor dlaltale radlo-omroeo 

B (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlaltale radlo-omroeo 

8" (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dkllltale radlo-omroeo 

8 .. (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlattale radlo-omroeo 

Ontbindende voorwaarde 

Op grond van nrtlkel l, onder p von de Regellng voorw11ordellJke velling nlet
lnndellJke commercl!le vergunningen (hlern11: de Regeling} behoud Ik het recht 
voor om dit verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde), 

De ontbindende voorwaarde kan Ik Inroepen als: 

0 3 FEB 2021 

Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 
Postbus 450 
9700 M. Groninger, 
T (050) 587 74 44 

----1 

F (050) 587 74 00 
www.agentSChaptflecom.nl 
lnl'oO"llenlschapt.lecom.•I 

ANellng 
Spe(trummaNOement•Medl� 
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a) Ik niet degene ben die als enige aanvrager voldoet aan de In paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde Ud, van de
Regeling), óf

b) niet als deelnemer wordt toegelaten tot de velling van die FM-vergunning,
(conform artikel 13, vierde lid, van de Regeling), óf

c) Ik In de velHng niet degene ben die het winnende bod voor die FM·
vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid, van de
Regeling).

Ik ben ervan op de hoogte dat Ik de ontbindende voorwaarde alleen kan Inroepen 
door middel van persoonH1ke oyerhandlgloq van de verklaring, bedoeld In bijlage 
V, op het adres, bedoeld In artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dat Is het 
kantoor van Agentschap Telecom In Groningen. 

De verklaring dient ontvengen te zijn ultedlik 16;00 uur op de tweede werkdag 
nadat Ik door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 of via 
de velllngsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling In kennis ben 
gesteld. 

2. Indienen Intrekking
Ik ben ervan op de hoogte dat Ik dit formulier voor Intrekking aUeen kan Indienen 
tot en met 12 febnaarl 2021 door middel van (aangetekende) verzending per 
post op het adres: 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Emmaslngel 1
9726 AH Groningen

Formulier 

Let op. Voor Intrekking ten behoeve van de voorwaardelijke velling mag dit 
lntrekklngsformuller niet worden aangepast. 

3. Datum Intrekking
Ik vraag om de bovengenoemde vergunningen pas In te trekken op de dag 
vóórdat de nieuwe vergunningen voor analoge en, dlglbsle radio-omroep op grond 
van de Regeling worden verleend. 

4. Ondertekening
Ik ben/wij zijn namens de rechtspersoon bevoegd om deze aanvraag te 
ondertekenen. Ook wordt hierbij verklaard dat de gegevens naar waarheid zijn 
Ingevuld en dat kennis Is genomen van de Regeling . 

•Naam . ..................................................................................... (INVULLEN) 

• Functie . ..................................... ·-············ {INVULLEN) 

• Plaats en dat ) .��:��.L ...... (INVULLEN) 

• Handtekening ............... -................. ,(INVULLEN) 
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(Indien van toepassing} gezamenlijk bevoegd met: 

• Naam .... , ........................................................................................................ (INVULLEN} 

• Functie .......................................................................................................... (INVULLEN} 

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) ......................... (INVULLEN} 

• Handtekening .............................................................................................. (INVULLEN) 

• Naam .......................................................................................... , .................. (INVULLEN} 

• Functie ........................................................................................................... (INVULLEN) 

• Pleets en detum ..................................... (INVULLEN) .......................... (INVULLEN) 

• Handtekening .............................................................................................. (INVULLEN) 

Dit formulier Is opgesteld In opdracht van de Directie Digitale Economie en 

uitsluitend bedoeld ter uitvoering van de Regeling. 
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6. 

> Rctour•d� Postbus 4!1'0 9700 AL Groningen 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Postbus 450
9700 AL Groningen

1 

1 Agentschap 1i lecom 
Ministerie van E. onomiscl1e Zaken 

en l<.limaac 

DOSSIE 

emm1s1ngt1 1 
9726 AH Groningen 
Postbus 450 
9700 ÀL Groningen 

T (050) 587 74 ◄4 
f (050) 587 74 00 
w-.•11entKhll)Nlecom.nl 
lnfoO.ntKlllpttlecom.nl 

Formulier voor Intrekking vergunning ten 
behoeve van voorwaardelijke velllng 
vergunningen niet-landelijke commerclile 
radio-omroep 

OATUM 0 5 FEB 2021 

,_ ______ -·-·---

ROUTING OAl�INEEL ARCHIEF 

1. Intrekking ver9unnlngen
Gelet op de artikelen 4:2 en 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 
3: 19 van de Telecommunlcatiewet, verzoek ik, 

NAAM VERGUNNINGHOUDER 

t..q_�?.� .. ..C.Kp.'-:/4 .. fd. ... /JIDIJ.c/l/t�11s?.1tf.dk"vuLLENJ 
1 
1 

om Intrekking van de FM·vergunning(en) voor niet-landelijke comm,rdële radio-

omroep en bijbehorende vergunnlng(en) voor digitale radio-omroep: 

Kavelnummer DAi+ 

•12. (INVULLEN) en blj�ehorende vergunning 
voor dlaitale radlo-omroeo 

B{S- (INVU.LLEN) en bijbehorende vergunning 
voor diaitale radlo-omroeo 

, 
B '/ f/ 

(INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlaltale r11dio-omroeD 

B .. • (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor diaitale radlo-omroeo 

Ontbindende vooswaarde 
Op grond van artikel 1, onder p van de Regeling voorwaardelijke velling niet
landelijke commerclêle vergunningen (hlema: de Regeling) behoud ik het recht 
voor om dit verzoek ongedaan te makeh (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kan Ik Inroepen als: 

___ _, 
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1 
a) Ik niet d�gene ben die als enige aanvrager voldoet aan de 1� paragraaf 2

van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde Il�, van de
Regeling), óf 

b) niet als deelnemer wordt toegelaten tot de velling van die FM

�

1 -vergunning,
{conform artikel 13, vierde lld, van de Regeling), óf 

c) Ik In de velling niet degene ben die tlet winnende bod voor Ie FM
vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lld, an de 
Regeling), 1 

Ik ben ervan op de hoogte dat Ik de ontbindende voorwaarde alleén kan Inroepen 
door middel van oersoonWke ovecnandlq!ng van de verklaring, bedo Id In blJlage 
V, op het adres, bedoeld In artikel J, vierde lid, van de Regellhg. Da Is het 
kantoor van Agentschap Telecom In Groningen. 

De verklaring dient ontvangen te zijn 
nadat Ik door de minister per brief van de toepassing van artikel 'î2 f 13 of vla 
de veilingsoftware van de toepassing van artlkeÎ 24 van de Regeling lin kennis ben 
gesteld. 

2. Indienen Intrekking
Ik ben ervan op de hoogte dat ik dit formulier voor Intrekking alleen kan Indienen 
tot en met 12 februari 202� door mlddeJ van (aangetekende) verz ndlng per 
post op het adres: 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Emmaslngel 1
9726 AH Groningen

F�rmuller 
1 Let op. Voor Intrekking ten behoeve van de voorwaardelijke veiling mag dit 

lntrekklngsformuller niet worden aangepast. 

3. Datum Intrekking
Ik vraag om de bovengenoemde vergunningen pas In te trekken op 4e dag 
vóórdat de rileuwe vergunningen voor analoge en digitale radio-omroep op grond 
van de RegeHng worden verleend. 

4. Ondertekening
Ik ben/wij zijn namens de rechtspersoon bevoegd om deze aanvraag'te 
ondertekenen. Ook wordt hierbij verklaard dat de gegevens naar wa�rheld zijn 
Ingevuld 

•Naam .. ............................... (INVULLEN) 

•Functie ....... . ............................................ (INVULLEN) 

J.b./J.'-.l.f.c1NvuLLEN> 

• Handtekening ............................. (INVULLEN) 
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(Indien van toepassing) gezamenlijk bevoegd met: 

• Naam ............................................................................................................. ÓNVULLEN) 

• Functie .......................................................................................................... (INVULLEN) 

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) ......................... 1INVULLEN) 

• Handtekening .............................................................................................. QINVULLEN) 

• Naam ................................................. ............................................................ (INVULLEN) 

• Functie .............................................. ............................................................ J(INVULLEN) 

1 
•Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) .......................... (INVULLEN) 

l 
• Handtekening .............................................................................................. (INVULLEN) 

Dit formulier is opgesteld in opdracht van de Directie Digitale Economie en 

uitsluitend bedoeld ter uitvoering van de Regeling. 
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7. 

► Rttowadres Postbus 450 9700 AL Groningen 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Postbus 450
9700 AL Groningen

Agentschap 1i lecom 
Ministerie van E onomische Zaken 
en Klimaat 

Emmaslngel l 
9726 AH Groftlngen 
Postbus 450 
9700 AL Groningen 
T (050) 587 74 44 
F (050) 587 74 00 
www.agentscMptelecon,.nJ 
lnfoOegentsdlaptelecom.nl ----1--�, _ •• Afdel 

/\ ENTSCHAP TEL�V',-ement• "
formulier voor Intrekking vergunning ten 
behoeve van voorwaardelijke velflng 
vergunningen niet-landelijke commercHHe 
radio-omroep 

DATU 0 5 FEB 2021 

1. Intrekking veraunnlngen 
j Gelet op de artikelen 4:2 en 4:4 van de Algemene wet bestuursrechF en artikel 

3: 19 van de Telecommunicatiewet, verzoek Ik, 

NAAM VERGUNNINGHOUDER 

�"-�e .... €..9-.�:/4.f«.. ... //-cl..&.�-+.4..�✓-dkNvuLLENl
1 

om Intrekking van de FM-vergunnlng(en) voor niet-landelijke commtrdêle radio· 
omroep en bijbehorende vergunnlng(en) voor digitale radio-omroep, 

elnummer 
2_ (INVUUEN) 

B -JS- (INVULLEN) 

B .. (INVULLEN) 

Ontbindende voorwaarde 

DAB+ 

en bijbehorende vergunning 
voor dl ltale radlo-omroe 
en bijbehorende vergunning 
voor dl ltale radio-omroe 
en bijbehorende vergunning 
voor dl ltale radlo-omroe 
en bijbehorende vergunning 
voor dl ltale radio-omroe 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regeling voorwaardelijke veiling niet
landelijke commerciêle vergunningen (hierna: de Regeling) behoud ik het recht 
vo« om dit verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kan Ik Inroepen als: 

ARCHIEF 
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a) Ik niet degene ben die als enige aanvrager voldoet aan de !�paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde Il,, van de
Regeling), óf

b) niet als deelnemer wordt toegelaten tot de velling van die F�-vergunnlng,
(conform artikel 13, vierde lid, van de R�geling), óf

c:) Ik In de velling niet degene ben die het winnende bod voor Ie FM· 
vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid, an de 
Regeling). 

Ik ben ervan op de hoogte dat Ik de ontbindende voorwaarde alleen kan Inroepen 
door middel van persoonmke oyerhandlqtng van d,e verklaring, bedo Id In bijlage 
V, op het adres, bedoeld In artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Da Is het 
kantoor van Agentschap Telecom In Groningen. 

De verklaring dient ontvangen te zijn .uJl!!m.lJ.k..l§..:1l.Q..1t1,11.LllU���Ut.m!�IS 
nadat ik door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 f 13 of vla 
de veilingsoftware van de toepassing van artikel 2,4 van de Regeling 11n leen nis ben
gesteld. 1 

2. Indienen Intrekking
Ik ben ervan op de hoogte dat Ik dit formulier voor Intrekking alleen kan Indienen 
tot en met 12 februari 2021 door middel van (aangetekende) verz nding per 
post op het adres: 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Emmaslngel 1
9726 AH Groningen

1 
Formulier t Let op. Voor Intrekking ten behoeve van de voorw,aardelljke velling r(lag dit
lntrekklngsformuller niet worden aangepast. 1 

3. Datum Intrekking
Ik vraag om de bovengenoemde vergunningen pas In te trekken op �e dag 
vóórdat de nieuwe vergunningen voor analoge en digitale radlo-omrdep op grond 
van de Regeling worden verleend. 

4. Ondertekening
Ik ben/wlJ zijn namens de rechtspersoon bevoegd om deze aanvraagjte 
ondertekenen. Ook wordt hierbij verklaard dat de gegevens naar wa�rheld zijn 
Ingevuld 

• Naam ................................ (ilNVULLEN) 

•Functie ...... .. ............................................... (INVULLEN) 

..á../1.,t_(.(INVULLEN) 

........................ (INVUUEN) 
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(Indien van toepassing) gezamenlijk bevoegd met: 

• Naam ............................................................................................................. INVULLEN) 

• Functie .............................................. ............................................................. NVULLEN) 

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) ......................... INVULLEN) 

• Handtekening .............................................................................................. 1INVULLEN) 

• Naam .............................................................................................................. INVULLEN) 

• Functie .......................................................................................................... (INVULLEN) 

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) .......................... INVULLEN) 

• Handtekening .............................................................................................. INVULLEN) 

Dit formuller Is opgesteld In opdracht van de o;rectle Dig;tale Econo · ie en 
uitsluitend bedoeld ter uitvoering van de Regeling. 
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8. 

> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

Dutch Media Investments B.V. 

Datum 4 februari 2021 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 

en l<limaat 

Betreft Intrekking van uw vergunning(en) met ontbindende voorwaarde 

Hierbij laat ik u weten dat ik uw aanvraag honoreer van 27 januari 2021 om 

intrekking van uw vergunningen onder de ontbindende voorwaarde als bedoeld in 

artikel 1 onder p van de Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke 

commerciële FM-vergunningen (hierna: Regeling). 

Besluit 

Ik besluit om uw vergunningen in te trekken op de dag vóórdat de nieuwe 

vergunningen, na verdeling op grond van de Regeling, in werking treden.1 Het

gaat hierbij om: 

1. De vergunning voor kavel 823 en de bijbehorende vergunning voor digitale

radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers

Ontbindende voorwaarde 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regeling behoudt u het recht voor om dit 

verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kunt u inroepen als: 

a) u niet degene bent die als enige aanvrager voldoet aan de in paragraaf 2

van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lid, van de

Regeling), óf

b) u niet als deelnemer wordt toegelaten tot de veiling van die FM

vergunning, (conform artikel 13, vierde lid, van de Regeling), óf

c) u in de veiling niet degene bent die het winnende bod voor die FM

vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid van de

Regeling).

1 Op grond van artikel 3.19, eerste lid, onder a, van de Telecommunicatiewet. 

Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 
Postbus 450 
9700 AL Groningen 
T (050) 587 74 44 
F (050) 587 74 00 
www.agentschaptelecom.nl 
info@agentschaptelecom.nl 

Contactpersoon 

T (050) 587 7444 

Ons kenmerk 

Uw kenmerk 

Bijlagen 
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Let op 

Voor het kunnen inroepen van de ontbindende voorwaarde dient u ook een 

aanvraag in te dienen voor de voorwaardelijke veilingprocedure van de 

desbetreffende vergunning( en). 

U kunt de ontbindende voorwaarde uitsluitend inroepen door middel van 

persoonlijke overhandiging van de verklaring, bedoeld in bijlage V van de 

Regeling, op het adres, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dit is het 

kantoor van Agentschap Telecom in Groningen. 

Agentschap Telecom 

t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen

Emmasingel 1

9726 AH Groningen

De verklaring dient ontvangen te zijn uiterlijk 16:00 uur op de tweede werkdag 

nadat u door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 of via de 

veilingsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling in kennis bent 

gesteld. 

De ontbindende voorwaarde geldt niet als u deze te laat of op een andere wijze 

dan door middel van persoonlijke overhandiging indient. In dat geval verliest u 

definitief uw vergunning. 

Heeft u vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 

met de afdeling Spectrummanagement-Media via (050) 587 7444 

(Klantcontactcentrum). 

Hoogachtend, 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 

namens deze, 

Agentschap Telecom 

Bezwaren 
Als u bezwaren heeft, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze 

beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Staatssecretaris van 
Economische Zaken en Klimaat, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, 
Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en 
bevat tenminste: 

1. uw naam en adres;
2. de datum van uw bezwaarschrift;
3. een omschrijving (of kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

Datum 

4 februari 2021 

Ons kenmerk 
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4. de gronden van uw bezwaar;
5. uw handtekening.

Indien u zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt van hem/haar 
in beginsel een schriftelijke machtiging verlangd. 

Datum 

4 februari 2021 

Ons kenmerk 
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9. 

> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

Stichting Radio Continu 

Datum 4 februari 2021 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 

en 1<.limaat 

Betreft Intrekking van uw vergunning(en) met ontbindende voorwaarde 

Geachte ml!i!liii�==:::1
Hierbij laat ik u weten dat ik uw aanvraag honoreer van 25 januari 2021 om 
intrekking van uw vergunningen onder de ontbindende voorwaarde als bedoeld in 
artikel 1 onder p van de Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke 
commerciële FM-vergunningen (hierna: Regeling). 

Besluit 

Ik besluit om uw vergunningen in te trekken op de dag vóórdat de nieuwe 
vergunningen, na verdeling op grond van de Regeling, in werking treden. 1 Het 
gaat hierbij om: 

1. De vergunning voor kavel B11 en de bijbehorende vergunning voor digitale
radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers_l!ll:!!l_.i.o.-..,..;:.;.1,,;....a...,. en; 

2. De vergunning voor kavel 826 en de bijbehorende vergunning voor digitale
radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers

Ontbindende voorwaarde 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regeling behoudt u het recht voor om dit 
verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kunt u inroepen als: 

a) u niet degene bent die als enige aanvrag,er voldoet aan de in paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lid, van de
Regeling), óf

b) u niet als deelnemer wordt toegelaten tot de veiling van die FM
vergunning, (conform artikel 13, vierde liid, van de Regeling), óf 

c) u in de veiling niet degene bent die het winnende bod voor die FM
vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid van de 
Regeling).

1 Op grond van artikel 3.19, eerste lid, onder a, van de Telecommunicatiewet. 

Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 
Postbus 450 
9700 AL Groningen 
T (050) 587 74 44 
F (050) 587 74 00 
www.agentschaptelecom.nl 
info@agentschaptelecom.nl 

Contactpersoon 

T (050) 587 7444 

Ons kenmerk 

Uw kenmerk 

Bijlagen 
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Let op 

Voor het kunnen inroepen van de ontbindende voorwaarde dient u ook een 

aanvraag in te dienen voor de voorwaardelijke veilingprocedure van de 

desbetreffende vergunning( en). 

U kunt de ontbindende voorwaarde uitsluitend inrnepen door middel van 

persoonlijke overhandiging van de verklaring, bedoeld in bijlage V van de 

Regelîng, op het adres, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dit is het 

kantoor van Agentschap Telecom in Groningen. 

Agentschap Telecom 

t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen

Emmasingel 1

9726 AH Groningen

De verklaring dient ontvangen te zijn uiterlijk 16:00 uur op de tweede werkdag 

nadat u door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 of via de 

veilingsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling in kennis bent 

gesteld. 

De ontbindende voorwaarde geldt niet als u deze te laat of op een andere wijze 

dan door middel van persoonlijke overhandiging indient. In dat geval verliest u 

definitief uw vergunning. 

Heeft u vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 

met de afdeling Spectrummanagement-Media via {050) 587 7444 

(Klantcontactcentrum). 

Hoogachtend, 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 

namens deze, 

Bezwaren 

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

Datum 

4 februari 2021 

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

Indien u zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt van hem/haar 
in beginsel een schriftelijke machtiging verlangd. 

Datum 

4 februari 2021 

Ons kenmerk 

Pagina 3 van 3 



Productie \0 



10. 

> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

TiDa B.V. 

Datum 4 februari 2021 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaac 

Betreft Intrekking van uw vergunning(en) met ontbindende voorwaarde 

Hierbij laat ik u weten dat ik uw aanvraag honoreer van 2 februari 2021 om 
intrekking van uw vergunningen onder de ontbindende voorwaarde als bedoeld in 
artikel 1 onder p van de Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke 
commerciële FM-vergunningen (hierna: Regeling). 

Besluit 

Ik besluit om uw vergunningen in te trekken op de dag vóórdat de nieuwe 
vergunningen, na verdeling op grond van de Regeling, in werking treden. 1 Het 
gaat hierbij om: 

1. De vergunning voor kavel 821 en de bijbehorende vergunning voor digitale
radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers

11.11111
..,..--.. ..... ...;;. ___ .....,. 

Ontbindende voorwaarde 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regeling behoudt u het recht voor om dit 
verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kunt u inroepen als: 

a) u niet degene bent die als enige aanvrager voldoet aan de in paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lid, van de
Regeling), óf

b) u niet als deelnemer wordt toegelaten tot de veiling van die FM
vergunning, (conform artikel 13, vierde lid, van de Regeling), óf

c) u in de veiling niet degene bent die het winnende bod voor die FM
vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid van de
Regeling).

1 Op grond van artikel 3.19, eerste lid, onder a, van de Telecommunicatiewet. 

Emmasingel l 
9726 AH Groningen 
Postbus 450 
9700 AL Groningen 
T (050) 587 74 44 
F (050) 587 74 00 
www.agentschaptelecom.nl 
info@agentschaptelecom.nl 

Contactpersoon 

T (050) 587 7444 

Ons kenmerk 

Uw kenmerk 

Bijlagen 
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Let op 

Voor het kunnen inroepen van de ontbindende voorwaarde dient u ook een 

aanvraag in te dienen voor de voorwaardelijke veilingprocedure van de 

desbetreffende vergunning(en). 

U kunt de ontbindende voorwaarde uitsluitend inroepen door middel van 

persoonlijke overhandiging van de verklaring, bedoeld in bijlage V van de 

Regeling, op het adres, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dit is het 

kantoor van Agentschap Telecom in Groningen. 

Agentschap Telecom 

t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen

Emmasingel 1

9726 AH Groningen

De verklaring dient ontvangen te zijn uiterlijk 16: 00 uur op de tweede werkdag 

nadat u door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 of via de 

veilingsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling in kennis bent 

gesteld. 

De ontbindende voorwaarde geldt niet als u deze te laat of op een andere wijze 

dan door middel van persoonlijke overhandiging indient. In dat geval verliest u 

definitief uw vergunning. 

Heeft u vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 

met de afdeling Spectrummanagement-Media via (050) 587 7444 

(Klantcontactcentrum). 

Hoogachtend, 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 

namens deze, 

Agentschap Telecom 

Bezwaren 

Als u bezwaren heeft, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze 
beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Staatssecretaris van 

Economische Zaken en Klimaat, ter attentie van de afdeling Juridische Zaken, 
Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en 
bevat tenminste: 

Datum 

4 februari 2021 

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

Indien u zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt van hem/haar 
in beginsel een schriftelijke machtiging verlangd. 

Datum 

4 februari 2021 

Ons kenmerk 
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11. . ' 

> Retvuredre Poltblla 450 ,100 AL Oronlnge11 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Postbus 450
9700 AL Groningen

Agentschap Telecom 
Ministerie wn Economische Zaken 

enlClimaat 

l!mlNSlllgel 1 
tn6 AH Glonlnge 
f'OIIIMll450 
VIOOAL GronlnjJen 

T (050) 587 74 44 
F (050) 587 74 00 
www.�.nl 
��-nl 

ANlllllt 
---·-----.-.SO.ilalllWMIMljrmlt··Medla 

Formullar voor Intrekking vergunning ten 
behoeve van voorwurdellJke velling 
verglNlnlngan nlet-lllnclelljke commerdlle 
radio-omroep 

AGENTSCHAP TELECOM/ GN 

REG, NR. 

OOSSIF.R 

DATUM 1 0 FEB 2021 

ROUTING ORIGINEEL 

t. lntrelclclng vergunningen
Gelet op de artikelen 4:2 en 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 
3:19 van deTelec:ommunlcatlewèt, verzoek Ik, 

NAAM VERGUNNINGHOUDER 

om Intrekking van de FM-vergunnlng(en) voor niet-landelijke commerclêle radio• 
omroep en bijbehorende vergunnlng(en) voor digitale radio-omroep: 

Kllvelnummer DAi+ 

8 "04 (INWLLEN) en bijbehorende \lel"gunnlng 
voor dlaltale radlo-omroeo 

8" (INWUEN) en bijbehorende vervunnlng 
voor dlaltale radlo-omroeo 

... (INVULLEN) en bljbehorendé verguMlng 
voor dlaltale radlo-omroeo 

... (INWUEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlalt.ale radlo-omroeo 

Ontbindende YOOl'WNnle 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regeling voorwaardelijke velHng nlet
landelUke commerd61e verg�!'lnlngen (hierna: de Regeling) behoud Ik het recht 
voor om dit verzoek ongedafJ1 te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kan Ik Inroepen als: 

----. 

ARCHIEF 
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a) Ik niet degene ben die als enige aanvrager voldoet aan de In paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde Ud, van de
Regeling), óf

b) niet als deelnemer wordt toegelaten tot de velllng van die FM-vergunning,
(mnronn artikel 13, vierde lid, van de Regeling), óf

c) Ik In de velling niet degene ben die het winnende bod voor die FM·
vergunning heb uitgebracht (conform arttkel 25, eerste lld, van de
Regeling).

Ik ben ervan op de hoogte dat Ik de ontbindende voorwaarde alleen kan Inroepen 
door middel van persoonUH<e oxerhancffglng van de vertdar1ng, bedoeld In bijlage 
v, op het adres, bedoeld In artikel 3, vierde hd, van de Regeling. Dat Is het 
kantoor van Agentschap Telecom In Groningen. 

De vericlarlng dient ontvangen te Zijn uitedlJk 1Q;QO uur op de tweede werkdag 
nadat Ik door de minister per br1ef van de toepassing van artikel 12 of 13 of vla 
de veilingsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling In kennis ben 
gesteld. 

L Indienen lntreklclng 
Ik ben ervan op de hoogte dat Ik dit formulier voor Intrekking alleen kan Indienen 
tot en met 12_ februari 2021 door middel van (aangetekende) verzending per 
post op het adres: 

Ponnull• 

Agentschap Telec;om 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Emmaslngel 1
9726 AH Groningen

Let op. Voor Intrekking ten behoeve ven de voorwaerdellJke velling meg dit 
lntrekklngsformuller niet worden eengepest. 

3. Datum Intrekking
Ik vreeg om de bovengenoemde vergunningen pas In te trekken op de dag 
v66rdat de nieuwe vergunningen voor analoge en digitale radio-omroep op grond 
van de Regeltng worden verleend. 

4. Ondertekening
Ik ben/wij zijn namens de rechtspersoon bevoegd om deze aanvraag te 
ondertekenen. Ook wordt hierbij verklaard dot de gegevens near waorheld zijn 
Ingevuld en det kennis Is genomen van de Regeling • 

•Nae ............. .................................. (INVULLEN) 

........ M ........ M ................................................................................. (INVULLEN) 

•Plaatsend

• Handtekenl ........ (JNWLLEN) 

P89lna 2 ven 3 



(Indien van toepassing) gezamenlUk beYoegd met: 

• Naam ............................................................. "' ................ ............................. (INVULLEN) 

• Functie ............................................................................................... "' ...... (INVULLEN) 

•Plaatsen datum ..................................... (INWLLEN) ......................... (INVULLEN) 

• Handtekening .............................................................................................. (INVULLEN) 

• Naam ............................................................................................................. (INVULLEN) 

• Functie ........................................................................................................... (INVULLEN) 

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) .......................... (INVULLEN) 

• Handtekening ............................................................................................. (lNWLLEN) 

Dit formulier Is opgesteld fn opdracht van de Directie Digitale Economie en

uitsluitend bedoeld ter uitvoering van de Regeling. 

�•na3van 
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12. 

> Retollnidres Potö>us 450 9700 AL Groningen

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam ultgl�e FM-vergunningen
Postbus 450
9700 AL Groningen

Formulier voor Intrekking vergunning ten 

Agentschap Telecom 
Ministerie van f:conomische Zakm 
enKlimaac 

Emmallngel l 
9n6 AH Groningen 

Postbus 450 
9700AL �en 

T (050) 587 74 44 
F (050) 587 74 00 
www.agentschapteleaim.nl 
lnfoOagenbchaptdecom.nl 

ent-Media 

behoeve van voorwaarcielljke velllna REG. NA. · 
vergunningen nlet•landellJke commerclile �DO�S�S:!!l:::EA

:.:,4-________ 
1radio-omroep 

DATUM 1 0 FEB 2021 

ROUTING ORIGINEEL 

1. Intrekking vergunningen
Gelet op de artikelen 4:2 en 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 
3:19 van de Telec:ommunlcatlewet, verzoek Ik, 

NAAM VERGUNNINGHOUDER 

.La��t��k.���.!?-��.<t\JÄt.��,J�.�---�:
Yi

�VULLEN) 

om Intrekking van de FM-vergunnlng(en) voor niet-landelijke commerclêle radio
omroep en bijbehorende vergunnlng(en) voor digitale radio-omroep: 

Kavelnummer DAB+ 

• 2."'l (INWLLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlaltale radio-omroep 

•�'t (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlaltale radio-omroep 

� 
(INVULLEN) en bijbehorende vergunning 

-
voor dlaltale radlo-omroeo 

·� (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dialtale radlo-omroeo 

Ontbindende voorwaarde 

Op grond van erttkel 1, onder p ven de Regeling voorwaardelijke velling niet
landelijke commercl�le vergunningen (hierna: de Regeling) behoud ik het recht 
voor om dit verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kan Ik Inroepen als: 

ARCHIEF 
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• 

a) Ik niet degene ben die als enige aanvrager voldoet aan de In paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lid, van de
Regeling), óf

b) niet als deelnemer wordt toegelaten tot de  velling van die FM-vergunning,
(conform artikel 13, vierde lid, van de Regeling), óf

c) Ik In de velling niet degene ben die het winnende bod voor die FM
vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid, van de
Regeling).

Ik ben ervan op de hoogte dat Ik de ontbindende voorwaarde alleen kan Inroepen 
door middel van persoonUjke overhandiging van de verklaring, bedoeld In bijlage 
v, op het adres, bedoeld In artikel 3, vierde lld, van de Regeling. Dat Is het 
kantoor van Agentschap Telecom In Groningen. 

De verklaring dient ontvangen te z.lJn uiterUJk 16;00 uur op de tweede werkdag 
nodat Ik door de minister per brief van de toepassing ven ertlkel 12 of 13 of vla 
de veilingsoftware van de toepesslng ven artikel 24 van de Regeling In kennis ben 
gesteld. 

2. lndlenan Intrekking

Ik ben ervan op de hoogte dat Ik dit formulier voor Intrekking alleen kan Indienen 
tot en met 12 febnaarl 2021 door middel van (aangetekende) verzending per 
post op het adres: 

Formulier 

Agentschap Telecom 
ta.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen 
Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 

Let op. Voor Intrekking ten behoeve van de voorwaardelijke velling mag dit 
lntrekklngsformulier niet worden aangepast. 

3. Datum Intrekking

Ik vraag om de bovengenoemde vergunningen pas In te trekken op de dag 
vóórdat de nieuwe vergunningen voor analoge en digitale radio-omroep op grond 
van de Regeling worden verleend. 

4. Ondertekening

Ik ben/wij zijn namens de rechtspersoon bevoegd om deze eanvniag te 
ondertekenen. Ook wordt hierbij verklaard dat de gegevens neer waarheid zijn 
Ingevuld en dat k nnls I n e Regeling. 

•Neem ..

• 

• 

.. ........ (INVULI..EN) 

.:-::-:-J:.� .. (INVULI..EN)

.. ............... (INVULLEN) 
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• 

(Indien van toepassing) gezamenlijk bevoegd met:

• Naam ...................................... 
� 

.......................................................... (INVULLEN)

• Functie ....................... r-.. l·J .. \· ............................................................. (INVULLEN)

• Plaats en datum ........ � ....................... (INVULLEN) ......................... (INVULLEN)

• Handtekening .............................................................................................. (INVULLEN)

• Naam ............................................ � ...................................................... (INVULLEN)

• Functie •..••.................... r;:p;;.J ... '::::, ........................................................ (INVULLEN)

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN} .......................... (INVULLEN)

• Handtekening .............................................................................................. (INVULLEN)

Dit formuller Is opgesteld In opdracht van de Directie Dlgltale Economie en 

uitsluitend bedoeld ter uitvoering van de Regeffng. 

Pagina 3 van 3 



Productie 



13. '·

> Retourad,., Postbus 450 11700 M. Gtonln9en 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Postbus 450
9700 AL Groningen

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische 1.aken 
enldimaac 

Formulier voor Intrekking vergunning ten 
behoeve van voorwaardelijke vellfng REG. NR. 
vergunningen nlet-landelljke commerc:H51e DOSSIEFl 

emmas-igel 1 
9726 AH Gronln9e11 
Postbut .-so 
9700 Al Groningen 
T (0S0) S87 74 44 
I' (050) 587 74 00 
YMW,aoentschlptelecom.nl 
lnfoOll9Cflbch1pteleoom,nl 

radio-omroep t----+-----------' 

DATUM 1 0 FEB 2021 

ROUTING ORIGINEEL 
s 

1, Intrekking vergunningen 
Gelet op de artikelen 4:2 en 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 
3:19 van de Telecommunicatiewet, verzoek Ik, 

NAAM VERGUNNINGHOUDER 

.La.��tf&��-���-� .. 11.;.<t\�.���-... �:��VULLEN)

om Intrekking ven de FM·vergunnlng{en) voor nlet·lendelljke commercU!le redlo· 
omroep en bljbehonmde vergunnlng(en) voor digitale rodlo-omroep: 

Kavel nummer DAB+ 

8 :i.-i. (INWLLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlaltale radio-omroep 

•�'i (INWLLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlaltale radlo-omroeo 

� 
(INWLLEN) en bijbehorende vergunning 

-
voor dlaltale radlo-omroeo 

(INWLLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dloltale radio-omroep 

Ontbindende voorwaarde 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regellng voorwaardelijke velling niet
landelijke commerdêle vergunningen (hierna: de Regeling) behoud Ik het recht 
voor om dit verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde), 

De ontbindende voorwaarde kan Ik Inroepen als: 

ARCHIEF 
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a) Ik niet degene ben die ols enige aanvrager voldoet aan de In paregreaf 2
van de Regeling gestelde eisen ( conform artikel 12, derde lid, van de
Regeling), 6f

b) niet als deelnemer wordt toegelaten tot de veiling van die FM-vergunning,
(conform artikel 13, vierde lid, van de Regeling), óf

c) Ik In de velling niet degene ben die het winnende bod voor die FM

vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid, van de
Regeling).

Ik ben ervan op de hoogte dat Ik de ontbindende voorwaarde alleen kan Inroepen 
door middel van persoonlijke oyerhandlqfng van de verklaring, bedoeld In bijlage 
V, op het adres, bedoeld In artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dat Is het 
kantoor van Agentschap Telecom In Groningen. 

De verklaring dient ontvangen te zijn ultedlJk 16:00 uur op de tweede werkdag 
nadat Ik door de minister per brief van de toepasslng van artikel 12 of 13 of vla 
de velllngsoftware van de toepassing van artikel 2,4 van de Regeling In kennis ben 
gesteld. 

Z, Indienen Intrekking 
Ik ben ervan op de hoogte dat Ik dit formulier voor Intrekking alleen kan Indienen 
tot en met 12 februari 2021 door middel van (aangetekende) verzending per 
post op het adres: 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Emmaslngel 1
9726 AH Groningen

Formulier 

Let op. Voor Intrekking ten behoeve van de voorwaardelijke velling mag dit 
lntrekklngsformuller niet worden aangepast. 

3, Datum Intrekking 
Ik vraag om de bovengenoemde vergunningen pas In te trekken op de dag 
v66rdat de nieuwe vergunningen voor analoge en digitale radio-omroep op grond 
van de Regeling worden ver1eend. 

4. Ondertekening
Ik ben/wij zijn namens de rechtspersoon bevoegd om deze aanvraag te 
ondertekenen. OOk wordt hierbij verklaard dat de gegevens naar waarheid zijn 
Ingevuld de Regeling. 

•Naam ..

.. .......... (INVULLEN) 

':':.L..�°1.t(INVULLEN) 

..................... (INVULLEN) 

Poglno 2 ven 3 



(Indien van toepassing) gezamenlijk bevoegd met:

• Naam ....................................... 
�

······· .. ····· ............................................ (INVULLEN)

• Functie ....................... t···-\-rj··\··· ........................................................... (INVULLEN)

• Plaats en datum ........ � ...................... (INVULLEN) ......................... (INVULLEN)

• Handtekening ........................................... ·•······•· ......................................... (INVULLEN)

• Naam ............................................ � ...................................................... (INVULLEN)

• Functie ......................... \}\,J ... \. ........................................................ (INVULLEN)

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) .......................... (INVULLEN)

• .Handtekening .............................................................................................. (INVULLEN)

Dit formulier is opgesteld in opdracht van de Directie Digitale Economie en 

uitsluitend bedoeld ter uitvoering van de Regeling. 
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> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Postbus 450
9700 AL Groningen

Agentsehap Telecom 
Ministerie \.'Q1I Economische Zaken 

enI<.Hmaat 

Emmas1nge1 1 
9726 ,AH Gron"111on 
Postbus 450 
9700 AL Gr<>111ngen 
T (050) 587 74 44 

F (050) 58? ?4 00 

www.agentschaptelecom.nl 
1nroo11gentschaptelecom.nl 

Afdellng 

Pormuller voor Intrekking vergunning ten 
behoeve van voorwaardelijke velllng 
vergunningen nlet-landellJke commerclêle 
radio-omroep 

----·-•.• ..,_,_ 
spectrummanagement•Medla

1. Intrekking vergunningen

AGEN'TSCHAP TELECON / GN 

REG.NA. 

DOSSIF:H 

DATUM 1 0 FEB 2021 

Gelet op de artikelen 4:2 en 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 
3:19 van de Telecommunlcatlewet, verzoek Ik, 

NAAM VERGUNNINGHOUDER 

om intrekking van de FM-vergunning(en) voor niet-landelijke commerciële radio
omroep en bijbehorende vergunnlng(en) voor digitale radio-omroep: 

Kavelnummer DAB+ 
B.l3 (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 

voor dlqltale radio-omroep 

a.t" (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlaltale radlo-omroeo 

B .. , ,, (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlaltale radlo-omroeo 

Il "20 (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlaltale radio-omroep 

Ontbindende voorwaarde 

Op grond van ertlkel 1, onder p van de Regeling voorwaardelijke velling nlet
londelljke commercl�le vergunningen (hierne: de Regeling) behoud Ik het recht 
voor om dit verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kan Ik Inroepen als: 



,. 

a) Ik niet degene ben dlJ! als enige aanvrager voldoet aan de In paragraaf 2
van de Regellng gestelde eisen (conform artlkel 12, derde lld, van de
Regellng), óf

b) niet als deelnemer wordt toegelaten tot de velling van die FM-vergunning,
{confonn artikel 13, vierde lid, van de Regeling), óf

c) Ik In de veiling niet d�gene ben die het winnende bod voor die fM
verguhnlng heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid, van de
Regellng).

Ik ben ervan op de hoogte ijat Ik de ontbindende voorwaarde alleen kan Inroepen 
door middel van persoonmke overhandiging van de verklaring, bedoeld In bijlage 
V, op het adres, bedoeld In artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dat Is het 
kantoor van Agentschap Telecom In Groningen. 

De verklaring dient ontvangen te zijn yjtertijk 16;00 uur op de tweede werkdag
nadat ik door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 of vla 
de veilingsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regellng in kennis ben 
gesteld. 

2. Indienen Intrekking
Ik ben ervan op de hoogte dat ik dit formulier voor intrekking alleen kan Indienen 
tot en -met 12 februari 2021 door mlddel van (aangetekende) verzending per 
post op het adres: 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Emmaslngel 1
9726 AH Groningen

Formulier 
Let op. Voor Intrekking ten behoeve van de voorwaardelijke velling mag dit 
lntrekklngsformulier niet worden anngepast. 

3. Datum Intrekking
Ik vraag om de bovengenoemde vergunningen pas In te trekken op de dag 
v66rdat de nieuwe vergunningen voor analoge en digitale radio-omroep op grond 
van de Regeling worden verleend. 

4. Ondertekening
Ik ben/wij zijn namens de rechtspersoon bevoegd om deze nanvraag te 
ondertekenen. Ook wordt hierbij verklanrd dat de gegevens nnar waarheid zijn
ingevuld · n de Regeling. • 1 • Il I l· 

•Naam. ....................................................... (INVULLEN) 

•Functie ...

• 

• ...... (INVULLEN) 

.... . .. � .• :;.:!.�(INVULLEN) 

................... (INVULLEN) 
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., 

(Indien van toepassing) gezamenlijk bevoegd met: 

• Naam ...................................... 
�

··•······························· ............................. (INVULLEN) 

\A,v'
• Functie .......................................................................................................... (INVULLEN) 

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) ......................... (INVULLEN) 

• Handtekening ............................................................................................... (INVULLEN) 

• Naam ........................................ ?. ............................ ................................. (INVULLEN)

J \ 
• Functie ......................... ½ ........................................................................... (INVULLEN)

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) .......................... (INVULLEN) 

• Handtekening .............................................................................................. (INVULLEN) 

Dit formulier is opgesteld in opdracht van de Directie Digitale Economie en 

uitsluitend bedoeld ter uitvoering van de Regeling. 
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14.2 

> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Postbus 450
9700 AL Groningen

Agentsch�p Telecom 
Ministerie mn Economische Z<lken 
en Klimaat

Emmaslngel 1 
9726 AH Groningen 
Postbus 4SO 
9700 AL Groningen 
T (050) 587 74 « 
f (OSO) 587 74 00 
wwv,.agentschaptelecom.nl 
lnfoOagentsctiaptelecom .n 1 

Afd•llng 

___ -••---•-,, _____ SpectNmmanaqement-Medla 

Formulier voor Intrekking vergunning ten AGENTSCHAP TELECOM /GN 
behoeve van voorwaardelijke velling
vergunningen niet-landelijke commerciële REG. NR.
radio-omroep 1,..o

;;;.
o
.;..
ss�1_F.A

-+
----------t 

DATUM 1 0 FEB 2021 
..,_ ____ ,.o·,..,,.._..-------t 

ROUTING ORIGINEEL ARCHIEF 

1, Intrekking vergunningen 

Gelet op de ortikelen 4:2 en 4:4 von de Algemene wet bestuursrecht en artikel 
3:19 van de Teleoommunlcatlewet, verzoek Ik, 

NAAM VERGUNNINGHOUDER 

om Intrekking van de FM-vergunning(en) voor niet-landelijke commerciële radio
omroep en bijbehorende vergunnlng(en) voor digitale radio-omroep: 

Kavel nummer DAB+ 

B.L3 (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlqltale radio-omroep 

B ,4 t (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlaltale radio-omroep 

B "l ,, (INVULLEN) en blJbehorende vergunning 
voor dtaltale radlo-omroeo 

B "20 {INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlaltate radlo-omroeo 

Ontbindende voorwaarde 

Op grond van artikel 1, onder p van de �egeltng voorwaardelijke velllng ntet
tandelljke commercU!le vergunningen (hierna: de Regeling) behoud Ik het recht 
voor om dit verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kan Ik Inroepen als: 
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a) Ik niet degene ben die als enige aanvrager voldoet aan de In paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lld, van de
RegeJlng), óf

b) niet als deelnemer wordt toegelaten tot de velling van die FM-vergunning,
(confonn artikel 13, vierde lid, van de R�geling), óf

c) Ik In de velling niet degene ben die het winnende bod voor die FM
vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lld, van de
Regeling).

Ik ben ervan op de hoogte dat Ik de ontbindende voorwaarde alleen kan inroepen 
door middel van persoonlijke overhandiging van de verklaring, bedoeld In bijlage 
V, op het adres, bedoeld In artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dat Is het 
kantoor van Agentschap Telecom In Groningen. 

De verklaring dient ontvangen te zijn ultedi)k 16;00 uur op de tweede werkdag 
nadat Ik door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 of vla 
de vellingsoftwarc van de toepassing van artikel 24 van de Regeling In kennis ben 
gesteld. 

2, Indienen Intrekking 
Ik ben ervan op de hoogte dat Ik dit formulier voor Intrekking alleen kan Indienen 
tot en met 12 februari 2021 door middel van (aangetekende) verzending per 
post op het adres: 

Agentschep Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Emmasingel 1
9726 AH Groningen

Formulier 
Let op. Voor intrekking ten behoeve van de voorwaardelijke velling mag dit 
lntrekklngsformulier niet worden aangepast. 

3, Datum Intrekking 

Ik vraag om de bovengenoemde vergunningen pes In te trekken op de dag 
v66rdat de nieuwe vergunningen voor analoge en digitale radio-omroep op grond 
van de Regeling worden verleend. 

4, Ondertekening 
Ik ben/wij zijn namens de rechtspersoon bevoegd om deze aanvraag te 
ondertekenen. Ook wordt hierbij verklaard dat de gegevens naar waarheid zijn 
Ingevuld de Regeling. 1 • • • 1 1 � . t t • Il I I• 

•Naam. ...................................................... (INVULLEN) 

•Functie ..... 

• 

. .... (INVULLEN) 

.. .. � .• �:::�.�(INVULLEN) 

....................... (INVUUEN) 
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(Indien van toepassing) gezamehlijk bevQegd met: 

• Naam ...................................... 
;:;.:.,-

·· ............................................................. (INVULLEN)

\A!J \ • Functie .......................................................................................................... (INVULLEN) 

• Plaats en datum ..................................... {INVULLEN) ......................... (INVULLEN) 

• Handtekening .............................................................................................. {INVULLEN) 

• Naam ........................................ 7.·· ........................................................... (INVULLEN)

. \AJ \ • Functie ........................................................................................................... (INVULLEN) 

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) .......................... (INVULLEN) 

• Handtekening .............................................................................................. (INVULLEN) 

Dit formulier is opgesteld in opdracht van de Directie Digitale Economie en 

uitsluitend bedoeld ter uitvoering van de Regeling. 
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14.3 • 

... , 

> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam 1,1ltglfte FM-vergunningen
Postbus 450
9700 AL Groningen

Agentschap Telecom 
�inisterie van Economfsche Zaken 
en Klimaat

Emmaslngel l 

9726 AH Groningen 
Postbus 450 
9700 AL Groningen 
T (050) 587 74 44 
r (OSO) 587 74 00 

IIIWW.agantschaptelecom.nl 
lnr�agentschaptelecom.nl 

Afd1Une 

S mmana ement-Medla 

Formulier voor Intrekking vergunning ten 
behoeve van voorwaardelijke velling 
vergunningen niet-landelijke commerciële 
radio-omroep 

AGENTSCHAP TELECOM/ GN 
1------,. 

REG.NR 

DOSSlf.R 

DATUM 1 0 FEB 2021 
------.._---◄ 

ROUTING ORIGINEEL 

1, Intrekking vergunningen 
Gelet op de artikelen 4:2 en 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artlkel 
3:19 van de Telecommunlcatlewet, verzoek Ik, 

NAAM VERGUNNINGHOUDER 

om Intrekking van de FM-vergunnlng(en) voor nle:t-landelljke commerciële radio
omroep en bijbehorende vergunnlng(en) voor digitale radio-omroep; 

Kavelnummer DAB+ 

B .l'3 (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlQltale radlo-omroeo 

Il-� t (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlgltale radto-omroec 

B 00l l' (INVULLEN) en .PIJbehorende vergunning 
voor dlaltale radlo-omroeo 

B 0020 (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlalt.ale radlo-omroeo 

Ontbindende voorwaarde 
Op grond van artikel 1 1 onder p van de Regeling voorwélardeUJke velling nlet
landellJke commerctêle vergunningen (hierna: de Regeling) behoud Ik het recht 
voor om dit verzoek ongedaan te maken {ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kan Ik Inroepen als: 

I 

ARCHIEF 
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, 

a) Ik niet degene ben die als enige aanvrager voldoet aan de In paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lld, van de 
Regeling), óf 

b) niet als deelnemer wordt toegelaten tot de velling van die FM-vergunning,
(conform artikel 13, vierde lid, van de Regeling), óf 

c) Ik In de velling niet degene ben die het winnende bod voor die FM
vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid, van de 
Regeling). 

Ik ben ervan op de hoogte dat Ik de ontbindende voorwaarde alleen kan Inroepen
door middel van persoonUJke overnand1g1ng van de verklaring, bedoeld In bijlage 
V, op het adres, bedoeld In artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dat Is het 
kantoor van Agentschap Telecom In Groningen. 

De verklaring dient ontvangen te zijn u!terllJk 16:00 uur op de tweede werkdag
nadat Ik door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 of vla
de velllngsoft:ware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling In kennis ben
gesteld. 

2. Indienen Intrekking

Ik ben ervan op de hoogte da·t Ik dit ronnuller voor Intrekking alleen �an Indienen
tot en met 12 februari 2021 door middel van (aangetekende) verzending per 
post op het adres: 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam ultglft:e FM-vergunningen
Emmaslngel 1 
9726 AH Groningen

Formulier 

Let op. Voor Intrekking ten behoeve van de vqorwaardelljke velling mag dit
lntrekklngsforrnuller niet worden aangepast. 

s. Datum Intrekking

Ik vraag om de bovengenoemde vergunningen pas In te trekken op de dag 
vóórdat de nieuwe vergunningen voor analoge én digitale radio-omroep op grond
van de Regeling worden verleend. 

4. Ondertekening 

Ik ben/wlj zijn namens de rechtspersoon .bevoegd om deze aanvraag te 
ondertekenen. Ook wordt hierbij verklaard dat de gegevens naar waarheid zijn
Ingevuld de Regeling. . .  . .. ... . . .... . , .. .  

• Naam ..................................................... (INVULLEN)

• Functl ..... (INVULLEN)

• Plaats en datum ... 
-

............ (INVULLEN} .... ... ::-:-.. :;:::�.�(INVULLEN)
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(Indien van toepassing) gezamenlijk bevoegd met: 

• Naam ...................................... 
:,.::.;-:" 

............................................................... (INVULLEN) 

\A:J \ • Functie .......................................................................................................... (INVULLEN) 

• Plaats en datum .... ................................. (INVULLEN) ......................... (INVULLEN) 

• Handtekening .............................................................................................. (INVULLEN) 

• Naam ........................................ 
7 

............................................................. (INVULLEN)

\AV \
• Functie ........................................................................................................... (INVULLEN) 

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) .......................... (INVULLEN) 

• Handtekening .............................................................................................. (INVULLEN) 

Dit formuller is opgesteld In opdracht van de Directie Digitale Economie en 

uitsluitend bedoeld ter uitvoering van de Regeling. 
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14.4 
• 

.... 

> Retnuradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

Agentschap Telecom
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Postbus 450 
9700 AL Groningen 

Agentschap Telecom 
Minfsterfe \laJ1 Economische Zaken 
en Klimaat 

Emmaslngel 1 
9726 AH Groningen 
Postbus 450 
9700 AL Groolngen 
T (050) 587 74 44 
f (OSO) 587 74 00 

www.aoentschaptelecom.nl 

lnf<>O•ntschaptelecom.nl 

Afdeling 

AGENTSCHAP T,L'écoM""rffflyJ,,_!:'f
m
::oimi=-:a�n::t..ement•Medla 

Formulier voor Intrekking vergunning ten 
behoeve van voorwaardelijke velling REG. NR. 
vergunningen niet-landelijke commerciële DOSSIER
radio-omroep i=,:::.;:;::.;;.;4 ________ ---i 

DATUM 1 0 FEB 2021 

t----- -•-,,-----, 
ROUTING ORIGINEEL ARCHIEF 

1. Intrekking vergunningen

Gelet op de artikelen 4:2 en 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 
3: 19 van de Telecommunlcatlewet, verzoek Ik, 

NAAM VERGUNNINGHOUDER 

om Intrekking van de FM-vergunnlng(en) voor niet-landelijke commerciële radio
omroep en bijbehorende vergunnlng(en) voor digitale radio-omroep: 

Kavelnummer DAB+ 
a.l3 (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 

voor digitale radio-omroep 
B .{ t (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 

voor dlaltale radlo-omroeo 
B "l i' (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 

voor dl!lltale radlo-omroeo 
B ,.'2.0 (INVUUEN) en bijbehorende vergunning 

voor dlgltale radio-omroep 

Ontbindende voorwaarde 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regeling voorwaardelijke velling nlet
tandellJke commerciële vergunningen (hierna: de Regeling) behoud Ik het recht 
voor om dit verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kan Ik Inroepen als: 
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a) Ik niet degene ben die als enige aanvrager voldoet aan de In paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lid, van de
Regeling), óf

b) niet als deelnemer wordt toegelaten tot de velling van die FM-vergunning,
(conform artikel 13, vierde lid, van de Regeling), 6f

c) Ik In de velling niet degene ben die het winnende bod voor die FM
vergunning heb uitgebracht {conform artikel 25, eerste lid, van de
Regeling).

Ik ben ervan op de hoogte dat Ik de ontbindende voorwaarde alleen kan inroepen 
door middel van persooolilke oyerhzmdlqinq van de verl<larlng, bedoeld In bijlage 
V, op het adres, bedoeld In artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dat Is het 
kantoor vah Agentschap Telecom In Groningen. 

De verl<larlng dient ontvangen te zijn uiterlijk 16:00 uur op de tweede werkdag
nadat Ik door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 of vla 
de velllngsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling In kennis ben 
gesteld. 

2. Indienen Intrekking
Ik ben ervan op de hoogte dat Ik dit formulier voor Intrekking alleen kan Indienen 
tot en met 12 februari 2021 door middel van (a.angetekende) verzending per 
post op het adres: 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Emmeslngel 1
9726 AH Groningen

Formulier 
Let op. Voor Intrekking ten behoeve van de voorwaardelijke velling mag dit 
lntrekklngsformuller niet worden aangepast, 

3. Datum Intrekking
Ik V!"lleg om de bovengenoemde vergunningen pas In te trekken op de deg 
vóórdat de nieuwe vergunningen voor analoge en1 digitale radio-omroep op grond 
van de Regeling worden verleend. 

4. Ondertekening
Ik ben/wJj zijn namens de rechtspersoon bevoegd om deze aanvraag te 
ondertekenen. Ook wordt hierbij verklaard dat de gegevens naar waarheid zijn 
Ingevuld n de Regeling • 

•Naam. ........................................................ {INVULLEN) 

• ....... (INVULLEN)

... 7-.. ::: .. �:::�.�(INVULLEN)

......................... (INVULLEN) 
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{Indien van toepassing) gezamenlijk bevoegd met:

• Naam ..................................... "?' ............................................................... (INVULLEN)

. \A,v' 
• Functie .......................................................................................................... {INVULLEN)

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) ......................... (INVULLEN)

• Handtekening .............................................................................................. (INVULLEN)

• Naam ........................................ °?.' .............................................................. (INVULLEN)

J \ 
• Functie ......................... � ........................................................................... (INVULLEN)

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) .......................... (INVULLEN)

• Handtekening .............................................................................................. (INVULLEN)

Dit formulier Is opgesteld In opdracht van de Directie Digitale Economie en 

uitsluitend bedoeld ter uitvoering van de Regeling. 
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> RetOindres rostDuS 450 9700 AL Groningen 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Postbus 450
9700 AL Groningen

Agentschap Telecom 
Mlnfsltrte van Economfsdte 1.aken 

en Klimaat 

AGt 
Formulier voor Intrekking vergunning ten 
behoeve van voorwaardelijke velling REG. NR. 

Eminaslngel 1 
9726 AH G-onlngen 
Postbus 450 
9700 Al GIOnlngen 
T (050) 587 7◄ ◄◄ 
f (OSO) 587 74 00 
-.agentschaptalkom.nl 
lnfoOagentschlpte!Kun.nl 

t-Medla 

vergunningen nlet-landellJke commerdêle �oo
.;;...;.

ss
.;..
1_F.fi

-+-
-----------i 

radio-omroep 

DATUM 1 0 FEB 2021 

ROUTING ORIGINEEL 

1, Intrekking vergunningen 

Gelet op de a!'tlkelen 4:2 en 4:4 van de Algemene. wet bestuursrecht en artikel 
3:19 van de Telecommunicatiewet, verzoek Ik, 

NAAM VERGUNNINGHOUDER 

..... s.�':!..�� ..... ½\���-� ...... �.�v..f ................................ (INVULLEN)

om Intrekking van de FM-vergunnlng(en) voor nlet-lanc:lellJke commerclêle radio
omroep en bijbehorende vergunnlng(en) voor digitale radio-omroep: 

Kavel nummer DAB+ 

BQJ> 
(INVULLEN) en bijbehorende vergunning 

voor dlaltele radlo·omroeo 
1� (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 

voor dlalt11le redlo-omroeo 

� (INVUU.EN) en bijbehorende vergunning 
voor digitale radlo-omroeo 

I,___--(INVUU.EN) en bijbehorende vergunning 
voor dlgltale radlo-omroeo 

Ontbindende voorwaarde 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regeling voorwaardelijke velling nlet
landellJke commerdêle vergunningen (hierna: de Regeling) behoud Ik het r.echt 
voor om dit verzoek ongedaan te maken (ontbindende v001Waarde). 

De ontbindende voorwaarde kan Ik Inroepen als: 

I 

ARCHIEF 
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a) ik niet degene ben die als enige aanvrager voldoet aan de In paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lld, van de
Regeling), ór

b) niet als deelnemer worilt toegelaten tot de  velling van die FM-vergunning,
(conform arttkel 13, vierde lld, van de Regeling), óf

c) Ik In de velling niet degene ben die het winnende bod voor die FM·
vergunning heb ultgebnicht (conform artikel 25, eerste lld, van de
Regeling).

Ik ben ervan op de hoogte dat Ik de ontbindende voorwaarde alleen kan Inroepen 
door middel van persoonlijk@ oyarhandfglng van de verklaring, bedoeld In bijlage 
V, op het adres, bedoeld In artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dat Is het 
kantoor van Agentschap Telecom In Groningen. 

De verklaring dient ontvangen te zijn uiterlijk 16:00 uur op de tweede werkdag 
nadat Ik door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 of vla 
de veilingsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling In kennis ben 
gesteld. 

2. Indienen Intrekking
Ik ben ervan op de hoogte dat Ik dit formulier voor Intrekking alleen kan Indienen 
tot en met 12 februari 2021 door middel van (aangetekende) verzending per 
post op het adres: 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Emmaslngel 1
9726 AH Groningen

Formulier 

Let op. Voor Intrekking ten behoeve van de voorwaardelijke velling mag dit 
lntrekklngsformuller niet worden aangepast. 

3. Datum Intrekking
Ik vraag om de bovengenoemde vergunningen pa,s In te trekken op de dag 
v66rdat de nieuwe vergunningen voor analoge en digitale radio-omroep op grond 
van de Regeling worden verleend. 

4. Ondertekening
Ik ben/wij zijn namens de rechtspersoon bevoegd om deze aanvraag te 
ondertekenen. Ook wordt hierbij verklaard dat de gegevens naar waarheid zijn 
lngewld n da k nnls Is en m v n de Regeling. 

. ............. (INVULLEN) 

............ ,(INVULLEN) 

-:k.�.�.� ..... (INVULLEN)

..................... (INVULLEN) 
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(Indien van toepassing) gezamenlijk bevoegd met: 

• Naam ............................. 
� 

... K. ... 'J\ ......................................................... (INVULLEN)

• Functie ........................... V.\ ......... ............................................................. (INVULLEN)

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) ......................... (INVULLEN) 

• Handtekening .............................................................................................. (INVULLEN) 

• Naam ....................................... �······ ...................................................... (INVULLEN)

• Functie ........................ \A� ... � ............................................................... (INVULLEN)

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) .......................... (INVULLEN) 

• Handtekening .............................................................................................. (INVULLEN) 

Dit formulier Is opgesteld In opdracht: van de Directie Digitale Economie en 
uitsluitend bedoeld ter uitvoering van de Regeling. 
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> Retouradres Postbus 450 9700 AL Gronlng111 

Agentschap Telecom 
t .a.v. Proj�am uitgifte FM-vergunningen 
Postbus450 
9700 AL Groningen 

Agentschap Telecom 
Ministerie wm Economische Zaktn 

en Klimaat 

envnestnget 1 
9726 AH Groningen 

Postbus 4so 
9700 M. Groningen 
T (0S0) S81 74 44 

F (OSO) 587 74 00 
www.agenlsdlaptdec:om.nl 
tnfOOegentschaptelec:orn.nl 

AHallq 

___ .,,._.,..,._,._. SpectaMncaM1gnon Medla 

Formulier voor Intrekking_ vergunning ten 
behottve van voorwaardelijke vellfng 
vergunningen nlet•landelljke commercläle 
radio-omroep 

AGENTSCHAPTELECOM/GN 

REG.NA --·
DOSSIF.R 

DATUM 1 0 FEB 2021 

ROUTING ORIGINEEL 

1, Intrekking vergunningen 

Gelet op de nrtlkelen 4: 2 en 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 
3:19 van de Telecommunlcotlewet, verzoek Ik, 

NAAM VERGUNNINGHOUDER 

...... W..01.4.�.sa.�� ...... F.:� .......... � .. �V.:-: .................... , ..... ([NVULLEN)

om Intrekking van de FM-vergunnlng(en) voor niet-landelijke commerclêle radio
omroep en bijbehorende vergunnlng(en) voor digitale radio-omroep: 

Kavelnummer DAB+ 

8 -lt) (INWLLEN) en bljl,ehorende vergunning 
voor dlaltale radio-omroep 

•�.s (JNWLLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlaltale radlo-omroeo 

(JNWLLEN) en bijbehorende vergunning 
� voor dlaltale radio-omroep 

y. (INWLLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlaltale radio-omroep 

Ontbindende voorwaarde 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regeling voorwaardelijke velllng nlet
landellJke commerclele vergunningen (hierna: de Regeling) behoud Ik het recht 
voor om dit verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kan Ik Inroepen als: 

ARCHIEF 
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a) Ik niet degene ben die als. enige aanvrager voldoet aan de In paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lid, van de
Regeling), óf

b) niet als deelnemer wordt toegelaten tot de velling van die FM-vergunning,
(conform artikel 13, vierde lid, van de Regeling), óf

c) Ik In de velling niet degene ben die het winnende bod voor die FM
vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid, van de
Regeling).

Ik ben ervan op de hoogte dat Ik de ontbindende voorwaarde alleen kan Inroepen 
door middel van persoonOJke oyerhandkJ!ng van de verl<lar1ng, bedoeld In bijlage 
V, op het adres, bedoeld In artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dat Is het 
kantoor van Agentschap Telecom In Groningen. 

De verklaring dient ontvangen te zijn ultertltk 16:0Q uur op de tweede werkdag 
nadat Ik door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 of vla 
de velllngsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling In kennis ben 
gesteld, 

2, Indienen Intrekking· 
Ik ben ervan op de hoogte dat Ik dit formulier voor Intrekking alleen kon Indienen 
tot en met 12 februari 2021 door middel van (aangetekende) verzending per 
post op het adres: 

Formulier 

Aoentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Emmaslngel 1
9726 AH Groningen

Let op, Voor lntrel<klng ten behoeve van de voorwaardelijke velling mag dit 
lntrekkingsformutler niet worden aangepast. 

3. Datum Intrekking
Ik vraag om de bovengenoemde vergunningen pas in te trekken op de dag 
v66rdat de nieuwe vergunningen voor analoge en digitale radio-omroep op grond 
van de Regeling worden verleend. 

4, Ondertekening 
Ik ben/wij zijn namens de rechtspersoon bevoegd om deze aanvraag te 
ondertekenen. Ook wordt hierbij verklaard dat de gegevens naar waarheid zun 
Ingevuld en dat kennis I e Regeling, 

•Naam .... 

•Functie ..

• 

............ (INVULLEN) 

. .......... (INVULLEN) 

..� ........ (INVULLEN) 

................ (INVULLEN) 
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(Indien van toepassing) gezamenlijk bevoegd met: 

• Naam .......................... 

1 
... f .. �·· .. ··· ................................................ (lNVULLEN)

• Functie ........................ {\J .. U ... \ ............................................................. (INVULLEN}

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) ......................... (INVULLEN) 

• Handtekening .............................................................................................. (INVULLEN) 

• Naam ............................................................................................................. (INVULLEN) 

• Functie ....................... w ... 0 .... \ ............................................................. (INVULLEN)

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) .......................... (INVULLEN) 

• Handtekening .............................................................................................. (INVULLEN) 

Dit formulier is opgesteld In opdracht van de Directie Digitale Economie en 

uitsluitend bedoeld ter uitvoering van de Regellng. 
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> Retouradres Postbot 450 9700 Al Gronlngffl 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Postbus4SO
9700 AL Groningen

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat 

Emmaslngel 1 
9726 AH Gl'onlngen 
Postbus 450 
9700 AL Groningen 
T (050) 587 74 44 
F (050) 587 74 00 
www.agentsdlaptelecom.nl 
lnfoOagentschaptllecom.nl 

.----------.:;AH::.:::�� 
AGENTSCHAP TELE��-'--M•tfl!la 

Formulier voor Intrekking. vergunning ten 
behoeve van voorwaardelijke velllng 
verounnlngen niet-landelijke commercUSle 
radio-omroep 

DATUM 1 0 FEB 2021 

ROUTING ORIGINEEL 

1. Intrekking vergunningen
Gelet op de artikelen 4:2 en 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 
3:19 van de Telecommunlcatlewet, verzoek Ik, 

NAAM VERGUNNINGHOUDER 

..... �91�.s:.t.�� ...... E.� .......... �.;:.V:: .......................... (INVULLEN)

om Intrekking van de FM-verg1,1nnlng(en) voor niet-landelijke commerclêle radio
omroep en bijbehorende vergunnlng(en) voor digitale radio-omroep: 

Kavel nummer 

B -lO (INWLLEN) 

B �_$ (INWLLEN) 

(INWLLEN) 

(INVULLEN) 

Ontbindende voorwaarde 

DAB+ 

en bijbehorende vergunning 
voor dl !tale radlo-omroe 
en bijbehorende vergunning 
voor dl ltale radlo-omroe 
en bijbehorende vergunning 
voor dl ltale radlo-omroe 
en bijbehorende vergunning 
voor dl ltale radlo-omroe 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regeling voorwaardelijke velling niet
landelijke comrnerclêle vergunningen (hierna: de Regeling) behoud Ik het recht 
voor om dit verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kan Ik Inroepen als: 

· ,.,cl-JIEF
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a) Ik niet degene ben die als enige aanvrager voldoet aan de In paragraaf 2
van de Regeling gestelde etsen (conform artikel 12, derde lid, van de
Regeling), óf

b) niet els deelnemer wordt toegelaten tot de veiling van die FM-vergunning,
(conform artikel 13, vierde lid, van de Regeling), 6f

c) Ik In de velling niet degene ben die het winnende bod voor die FM
vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lld, van de
Regeling).

Ik ben ervan op de hoogte dat Ik de ontbindende voorwaarde alleen kan Inroepen 
door middel van persoonlijke overhandiging van de verklaring, bedoeld In bijlage 
V, op het adres, bedoeld In artikel 3, vierde Ud, van de Regeling. Dat Is het 
kantoor van Agentschap Telecom In Groningen. 

De verklaring dient ontvangen te zijn uiterlijk 16:oo uur op de tweede werkdag 
nadat Ik door de minister per b.rlef van de toepassing van artikel 12 of 13 of via 
de velllngsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling In kennis ben 
gesteld. 

:z. Indienen Intrekking· 
Ik ben ervan op de hoogte dat Ik dit formuller voor Intrekking alleen kan Indienen 
tot en met 12 febnaarl 2021 door middel van (aangetekende) verzending per 
post op het adres: 

Formulier 

Agentsch11p Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Emmaslnget 1
9726 AH Groningen

Let op. Voor Intrekking ten behoeve van de voorwaardelijke velling mag dit 
lntrekklngsformuller niet worden aangepast. 

3. Datum Intrekking
Ik vraag om de bovengenoemde vergunningen pas In te trekken op de dag 
vóórdat de nieuwe vergunningen voor analoge en digitale radio-omroep op grond 
van de Regeling worden verleend. 

4. Ondertekening
Ik ben/wij zijn namens de rechtspersoon bevoegd om deze aanvraag te 
ondertekenen. Ook wordt hierbij verklaard dat de gegevens naar waarheid zijn 

• 1 t � 1 1 1 1 1 11 • 1 • 1 Ingevuld de Regeling • 

•Naam .. 

• 

.. ...... (INWLLEN) 

•••.. � ........ (INVULLEN) 

.................. (INVULLEN) 
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(Indien van toepassing) gezamenlijk bevoegd met: 

• Naam .......................... 1 .... 1 ... � ....................................................... (INVULLEN)

• Functie ........................ {\J. .. U ... \ ............................................................. (INVULLEN)

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN} ......................... (INVULLEN) 

• Handtekening .............................................................................................. (INVULLEN) 

• Naam ............................................................................................................. (INVULLEN) 

• Functie ....................... "1···0 .... \ ............................................................. (INVU�LEN)

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) .......................... (INVULLEN) 

• Handtekening .............................................................................................. (INVULLEN) 

Dit formuller is opgesteld in opdracht van de Directie Digitale Economie en 

uitsluitend bedoeld ter uitvoering van de Regeling. 
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> Rellolnd,_ Postbus 450 9700 AL Gronfllotn 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Postbus 450
9700 AL Groningen

Agentschap Telecom

Ministerie van Ec.onomische Zaken 
en Klimaat.

EmmlllnOe!J 
9726 AH Gi'onlngen 

Postbes4SO 
9700 AL Groelngen 
T (050) 517 74 44 
F (050) 117 74 00 

--�.nl 
lnfoOag�.nl 

Formulier voor Intrekking vergunning ten 
behoeve ven voorweerdeHJke velling 
vergunnf ngen nlet-lendelljke commerdlle 
radio-omroep 

AGiNisëHAPte.:ë� -Mtdla ..---� 
REG. NR. 

DOSSIER 

DATUM 1 0 FEB 2021 

ROUTING ORIGINEEL 

1. Intrekking vergunningen
Gelet op de artikelen 4:2 en 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 
3:19 van de Telecommunlcatlewet, verzoek Ik, 

NAAM VERGUNNINGHOUDER 

... ½1.{J..ii:J. ....... d!J!Zdl:Jf✓•........ 0., ... l!.. ..... (INVULLBI)

om Intrekking van de FM-vergunnlng(en) voor nlet-landell,Jke commerclele radlO
omroep en bijbehorende vergunnlng(en) voor digitale radio-omroep: 

Kavelnummer DAB+ 

•tft (INWLLEN) en bUbehorende vergunning 
voor dlaltele radlo-omroeo 

•3J
(INVULLEN) en bUbehorende vergunning 

voor dlaltele radlo-omroeo 
B .. 

. 
(INVULLEN) en bUbehorende vergunning 

voor dlaltele rodlo-omroeo 
••• {INVULLEN) en bUbehorende vergunning 

voor dlaltele radlo-omroeo 

Ontbindende voorwaarde 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regelng voorwaardelUk• velling niet• 
landelijke commerclêle vergunningen (hlema: de Regeling) behoud Ik het recht 
voor om dit verzoek ongedaan te maken {ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kan Ik Inroepen als: 

ARCHIEF 



a) Ik niet degene ben die als enige aanvrager voldoet aan de In paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (confonn artikel 12, derde lid, van de
Regeling), óf

b) niet als deelnemer wordt toegelaten tot de velling van die FM-vergunning,
(conform artikel 13, vierde Ud, van cle Regeling), óf

c) Ik In de velling niet degene ben die het winnende bod voor die FM
vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid, van de
Regeling).

Ik ben ervan op de hoogte dat Ik de ontbindende voorwaarde aHeen kan Inroepen
door middel van persoonHtke gyerhandig!ng van de verklaring, bedoeld In bijlage
v, op het adres, bedoeld In artikel 3, vierde lld, van de Regeling. Dat Is het
kantoor van Agentschap Telecom In Groningen.

De verklaring dient ontvangen te zijn uiterfljk 16;Q0 uur op de tweede werkdag 
nadat Ik door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 d 13 of Vla
de vellngsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling In kennis ben
gesteld. 

2. Indienen Intrekking
Ik ben ervan op de hoogte dat Ik dit formulier voor Intrekking aleen kan Indienen
tot en met 12 febnlarl 20:21 door middel van (aangetekende) verzending per 
post op het adres:

Fonnuller 

Agentschap Telecom
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Emmaslngel 1
9726 AH Groningen

Let op. Voor Intrekking ten behoeve van de voorwaardelijke velling mag dit 
lntrekklngsfonnuller niet worden aangepast. 

3. Datum lntralcklng
Jk vraag om de bovengenoemde vergunningen pas In te trekken op de dag 
vóórdat de nieuwe vergunningen voor analoge en digitale radio-omroep op grond 
van de Regeling worden verleend. 

4. Ondertekening
Ik ben/wij zijn namens de rechtspersoon bevoegd om deze aanvraag te 
ondertekenen. Ook wordt hierbij verklaard dat de gegevens naar waarheid zJJn 
lngevul Ing. 

• ....... (INWLLEN)

.�Z;-;Î�NVUu.EN) 

• .N ........................... (INVULLEN) 

P1glna 2 



• • 

(Indien van toepassing) gezamenlijk bevoegd met: 

• Naam ................................... " ................................................ "···-··· .............. (INVUl.1.ffi) 

• Functie .......................................................................................................... (INVULLEN) 

• Plaats en datum .......... w ........................ (INVUlJ.EN) ......................... (INVULLEN) 

• Handtekening ....................................................................... " ............. " ...... (INVUllEN) 

• Naam .................... " ... -.................................................................................. (INVULLEN) 

• Functie ........................................................................................................... (INVULLEN) 

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) .......................... (INVUl.1..91) 

• Handtekening .............................................................................................. (JNWLLEN) 

Dit formulier Is opgesteld In opdracht van de Directie Dlgltllle Economie en 
uft:slultend bedoeld ter uitvoering van de Regeling. 
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> bll>UradNS Posdlus 450 9700 AL Groningen 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-verguMlngen
Postbus 450
9700 Al Groningen

Formull-.r voor Intrekking vergunning ten 
behoeve van vo-orwaardelljke velilng 
vèrgunnl1J9en niet-landelijke commercilla 
radio-omroep 

Agentschap Telecom 
Aiinfsterlt van Economisaie Zaktn 
en'Klimaat 

REG.NA. 

DOSSIER 

l!mmaslnQel 1 

ehá � Groningen 
Poltbul450 
97?0 Al, o,-1nven 

T (050) 5
8

7 74 44 
F (050) 587 74 00 
www.1gentsct11ptt1-.■1 
ln�entschll.,W-.nl 

AN•U1!9 
SpectmnrNntQement•Hedla 

DATUM 1 0 FEB 2021 

ROUTING ORIGINEEL 

1. Intrekking vergunningen

Gelet op de artikelen 4:2 en 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 
3:19 van de Telecommunléatlew�, verzoek Ik, 

NAAM VERGUNNINGHOUDER

.. :2�.t!l.a ... ... dllt1.J.,).R.. .. ... _i3 .. .li. ..... {IN\/UU.EN)

om intrekking van de FM-vergunnlng(en) voor nlet·landelUke commerciële radio
omroep en bijbehorende vergunnlng(en) voor d igitale radio-omroep: 

a .. (INVULLEN) 

a .. (INVULLEN) 

Ontbindende voorwaarde 

D + 

en bijbehorende vergunning 
voor dl I Ie dl 
en biJ>ehorende vergunning 
voor dl ltale radlo-omroe 
en blj)ehorende vergunning 
voor dl !tale radlo-onv-oe 
en blJ>ehorende vergunning 
voor dl !tale radlo-omroe 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regeling voorwaardelijke velling niet
landelijke commerclêle vergunningen (hierna: de Regeling) behoud Ik het recht 
voor om dit verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kan Ik Inroepen als: 

ARCHIEF 



a) Ik niet degene ben die als enige aanvrager voldoet aan de In paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (confonn artikel 12, derde lid, van de
Regeling), óf

b) niet als deelnemer wordt toegelaten tot de velling van die FM-vergunning,
(conform artikel 13, vierde Ud, van de Regeling), óf

c) Ik In de velling niet degene ben die het winnende bod voor die FM
verguMlng heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid, van de
Regeling).

Ik ben eivan op de hoogte dat Ik de ontbindende voorwaarde alleen kan Inroepen 
door middel van persoonJHke oyerhandig)ng van de verklaring, bedoeld In bijlage 
v, op het adres, bedoeld In artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dat Is het 
kantoot van Agentschap Telecom In Groningen. 

De ve,1<1ar1ng dient ontvangen te zlJn yttedlJk 16:00 uur op de tweede we,kdaq 
nadat Ik door de minister per brtef van de toepassing van artikel 12 of 13 of vla 
de veilingsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling In kennis ben 
gesteld. 

2. ln�lenen l�kklng
Ik ben �ivan op de hoogte �ot Ik dit formulier voor Intrekking alleen kan Indienen 
tot en met 12 februari 2021 door middel van (aangetekende) verzending per 
post op het adres: 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Emmaslngal l
9726 AH Groningen

Formulier 

Let op. Voor Intrekking ten behoeve van de voorwaardelijke velling mag dit 
lntrekklngsforrnuller niet worden aangepast. 

3. Datum Intrekking
Ik vraag om de bovengenoemde vergunningen pas In te trekken op de dag 
v66rdat de nieuwe vergunningen voor analoge en digitale radio-omroep op grond 
van de Regeling worden verleend. 

4. Ondertekening
Ik ben/wij zijn namens de rechtspersoon bevoegd om deze aanvraag te 
ondertekenen. Ook wordt hierbij verklaard dat de gegevens naar waarheid zijn 
Ingevuld en dat kennl egellng. 

• 

• 

.. .............. {INVULLEN) 

............. (INVULLEN) 

.�2-:14�NVULLEN) 

.. ......................... (INWLl.EN) 

Pttlne 2 



(Indien van toepassing) gezamenlijk bevoegd met: 

• Naam ··········"··· .............................................................................................. (JNVULLEN) 

• Functie ........................................................................................................... (INVUll.EN) 

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) ......................... (JNVUll.EN) 

• Handtekening .............................................................................................. (JNWU.EN) 

• Naem ............................................................................................................. (lNVUU.EN) 

• Functie ........................................................................................................... (INVULLEN) 

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) .......................... (INVULLEN) 

• Handtekening .............................................................................................. (INVULLEN) 

Dit formuller Is opgesteld In opdracht van de Directie Digitale Economie en 
uitsluitend bedoeld ter uitvoering van de Regeling. 
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AGENTSCHAP TELEèOM 
REG. NR. 

DOSSIER 

DATUM 1 0 FEB 2021 

ROUTING ORIGINEEL ARCHIEF 
Agentsehap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 

enl<limaat 

> Retou.-.dru Postbus 450 9700 Al GronlnQl!n 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Postbus 450
9700 AL Groningen

Formulier voor Intrekking vergunning te·n 
behoeve van voorwaardelijke velllng 
vergunningen niet-landelijke commerclêle 
radio-omroep 

1. Intrekking vergunningen
Gelet op de artikelen 4:2 en 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 
3:19 van de Telecommunicatiewet, verzoek Ik, 

NAAM VERGUNNINGHOUDER 

.......... � ... � .... ./!3. .. : . .Cti ....... .................... ............ (INVULLEN)

om Intrekking van de FM-vergunning(en) voor niet-landelijke commerciële radio
omroep en bijbehorende vergunnlng(en) voor digitale radio-omroep: 

Kavel nummer DAB+ 

B" 'b (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dloltale radlo·omroeo 

B.
,

(INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlQltale radio-omroep 

... , (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlaltale radlo·omroeo 

a .. , (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlalttale radlo·omroeo 

Ontbindende voorwaarde 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regeling voorwaardelijke velling niet
landelijke commerciêle vergunningen (hierna: de Reoeling) behoud ik het recht 
voor om dit verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kan Ik Inroepen als: 

Em1Nslnge1 1 
9726 AH Groningen 

Postbus 450 
9700Al�en 
T (0S0) S87 74 44 

f (050) 587 74 00 
www.1gtnt:sclleptelec:om.nl 
1nro•ai1•nlldl1ptet«om.nt 

Afdellnt 
Spedtumman191meot·Medl1 



a) Ik niet degene ben die als enige aanvrager voldoet aan de In paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lid, van de 
Regeling), óf 

b) niet als deelnemer wordt toegelaten tot de veiling vari die FM-vergunning,
(conform artikel 13, vierde lld, van de Regeling), óf 

c) lk In de velling niet degene ben die het winnende bod voor die FM
vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid, van de 
Regeling). 

Ik ben ervan op de hoogte dat ik de ontbindende voorwaarde alleen kan inroepen 
door middel van persoonmke overhandiging van de verklaring, bedoeld In bijlage 
V, op het adres, bedoeld In artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dat Is het 
kantoor van Agentschap Telecom In Groningen. 

De verklaring dient ontvangen te zijn ultermk 16:Q0 uur op de tweede werkdag 
nadat Ik door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 orv1a 
de veilingsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling In kennis ben 
gesteld. 

2, Indienen Intrekking
lk ben ervan op de hoogte dat Ik dit formulier voor Intrekking alleen kan indienen 
tot en met 12 februari 2021 door middel van (aangetekende) verzending per 
post op het adres: 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Emmaslngel 1 
9726 AH Groningen

Formulier 

Let op. Voor Intrekking ten behoeve von de voorwoordelljke velling mog dit 

lntrekklngsformuller niet worden aangepast. 

3. Datum Intrekking

Ik vraag om de bovengenoemde vergunningen pas In te trekken op de dag 
vóórdat de nieuwe vergunningen voor analoge en digitale radio-omroep op grond 
van de Regeling worden verleend. 

4. Ondertekening 
Ik ben/wij zijn namens de rechtspersoon bevoegd om deze aanvraag te 
ondertekenen. OOk wordt hierbij verklaard dat de gegevens naar waarheid Zijn 
Ingevuld 

•Naam ..

• •  f • • t t t • 1 1 lt " 1 • 1 t • � :..1 " 1 f 

. ....................... (INVULLEN) 

•Functie ... . ........................................... (INVULLEN) 

&:::-2.::-;l.caf(INVULLEN) 

• Handtekening ..... (INVULLEN) 

P•tlna 2 van 3 



" 

(Indien van toepassing) gezamenllJk bevoegd met: 

• Naam ............................. {INVULLEN) 

• Functl ............................................ (INVULLEN) 

• &.�l.�l.Otf{INVULLEN) 

• . ........................... (INVULLEN) 

•Functie ...... .. ................. (INVUUEN) 

• Plaats en datu ..J.?�.�.?..{INVULLEN) 

• Handtekening ... (INVULLEN) 

Dit fonnuller Is opgesteld In opdracht van de Directie Digitale Economie en 
uitsluitend bedoeld ter uitvoering van de Regeling. 
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0 

> Retouradres Postbus 450 9700 AL Gronlnoen

Agentschap Telecom 

Agentschap Telecom 
Ministerie mn Economische Zaken 

en Klimaat 

t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Postbus 450
9700 AL Groningen

Formulier voor Intrekking vergunning ten 
behoeve van voorwaardelijke velllng 
vergunningen niet-landelijke commerclile 
radio-omroep 

1. Intrekking vergunningen

Gelet op de artikelen 4:2 en 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 
3: 19 van de Telecommunicatiewet, verzoek Ik, 

NAAM VERGUNNINGHOUDER 

om Intrekking van de FM-vergunnlng(en) voor niet-landelijke commerd�le radio
omroep en bijbehorende vergunnlng(en) voor digitale radio-omroep: 

Kavel nummer DAB+ 

•-o 6' (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlaltale radio-omroep 

8 .. (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlglt:ale radio-omroep 

8" (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlaltale radlo-omroeo 

8 .. (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlaltale radio-omroep 

Ontbindende voorwaarde 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regellng voorwaardelUke velling nlet
landelljke commerc1e1e vergunningen (hierna: de Regeling) behoud Ik het recht 
voor om dit verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kan Ik Inroepen als: 

fmmaslnoel 1 
9726 AH Groningen 
Postbus450 
9700 AL Groningen 
T (050) 587 74 44 
f (0SO) 587 74 00 
www.aoentschaptelecom.nl 
lnfoOagentschaptelecom.nl 

Afdeling 
SpectnJmmanagement-Medla 

Pa111na l van 3 



.. 

0 

0 

a) Ik niet degene ben die als enige aanvrager voldoet aan de In paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lld, van de
Regeling), 6f

b) niet als deelnemer wordt toegelaten tot de velling van die FM-vergunning,
(conform artikel 13, vierde lld, van de Regeling), óf

c) Ik In de velling niet degene ben die het winnende bod voor die FM
vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lld, van de
Regeling).

Ik ben ervan op de hoogte dat Ik de ontbindende voorwaarde alleen kan Inroepen 
door middel van oeaoonllJke oyerhondlglng van de verklaring, bedoeld In bijlage 
V, op het adres, bedoeld In artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dat Is het 
kantoor van Agentschep Telecom In Groningen. 

De verklaring dient ontvangen te zijn ulterUjk 16;00 uur op de tweede werkdag 
nadat Ik door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 of vla 
de veilingsoftware van de toepassing van artikel 24 ven de Regeling In kennis ben 
gesteld. 

2. Indienen Intrekking
Ik ben ervan op de ho<>gte dat Ik dit formulier voor Intrekking elleen kan Indienen 
tot en met 12 februari 2021 door middel van (aangetekende) verzending per 
post op het adres: 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Emmaslngel 1
9726 AH Groningen

Formulier 

Let op. Voor Intrekking ten behoeve van de voorwaardelijke velling mag dit 
lntrekklngsformuller niet worden aangepast. 

3. Datum Intrekking
Ik vraag om de bovengenoemde vergunningen pas In te trekken op de dag 
vó6rdat de nieuwe vergunningen voor analoge en digitale radio-omroep op grond 
van de Regeling worden verleend. 

4. Ondertekening
Ik ben/wij zijn namens de rechtspersoon bevoegd om deze aanvraag te 
ondertekenen. Ook wordt hierbij verklaard dat de gegevens naar waarheid zijn 
Ingevuld en dat kennis Is genomen van de Regeling • 

•Naam ...• ................................ (INVULlEN) 

•Functie ... • ................................................. (INVULLEN)

• Plaats en datu : .. ;=.':?..��.!.(INVULLEN) 

• Handtekening •. . ......................... (INVULLEN) 

Pagina 2 vin 3 



(Indien van toepassing} gezamenlijk bevoegd met: 

• Naam ............................................................................................................. (INVULLEN} 

• Functie ............................................. ................ ............................................. (INVULLEN} 

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) ......................... (INVULLEN} 

• Handtekening ......... ; .................................................................................... (INVULLEN} 

• Naam ............................................................................................................. (INVULLEN} 

• Functie ........................................................................................................... (INVULLEN) 

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN} .......................... (INVULLEN) 

• Handtekening .............................................................................................. (INVULLEN) 

Dit formulier is opgesteld in opdracht van de Directie Digitale Economie en 

uitsluitend bedoeld ter uitvoering van de Regeling. 
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> Retourlldre ..... 45097GDM. Glonlngetl 

Agentsdlap Telecom 
t.a.v. Prc,Jedteam uitgifte FM-verguMlngen 
PosdM.1s450 
9700 AL Groningen

Apntschap Telecom 
Ministerie van Economlstht Zaken 
en Klimaat

liM,_.,..,ell 
9726AH Groalnten 
Pollbus450 
9700AL� 
T (050) !187 74 44 
F (OSIJ) 587 74 00 
-........... "..,.
h�t• ..... �n.111 

..... 

� voor lnlrelddng vwvunnlng ten 
beha..,. YIIII voorwaardelljlca veHll19 

..,_ __ A_GE_N_TS_C_H_A_P_TE-LE,5Pe10�-.... .._.-Medlll 

,,.............��-
racllo-omtMP 

REG. NR. 

DOSSIF.R 

DATUM 1 0 FEB 2021 

1. Int! ......... "' ...... 
Gelet op de antketen 4:2 en 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht,en artikel 
3:19 van de Telemmm.lnlattteWet, verzoek Ik, 

NAAM VERGUNNINGHOUDER 

om Intrekking van de FM-vergunnlng(en) voor niet-landelijke commerclêle radio· 
omroep en bijbehorende vergunnlng(en) voor digitale redlo-omroep: 

Kavelnummer DAB+ 

821 (INWLJ.EN) en bijbehorende vergunning 
voor dlaltale radlo-omroen .

'

.. 

B .. {INVUUJ:N) en bijbehorende vergunning 
voor dlaltale radlo-omroeo 

B .. (INWUEN) en bijbehorende vergunning 
voor dloltale radlo-omroen 

••• {INWUEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlalt.ale radlo-omroen 

Ow1llllllldel.._..,.,._... 
Op grond van artlct!l 1, Oflder p van de Regelng voorwaanleltjke velling nlet
landellJke commerdêle vergunningen (hlema: de Regeling) behood Ik het recht 
voor am dit vermek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kan He hu'oepen als: 

ARCHIEF 
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a) Ik niet degene ben die 111s enige Nnvrager voldoet eon de In paragraaf 2
van de Regelng 9estelde eisen (conform artikel 12, derde lld, van de
Regeling), óf

b) niet als deelnemer wordt toegelaten tot de velling van die FM-vergunning,
(conform artikel 13, vierde Ud, van de Regèllng), 6f

c) Ik In de velling niet degene ben die het winnende boel voor die FM
vergunning heb uitgebracht (conform artikel lS, eefSte lid, van da
Regelng).

Ik ben ervan op de hoogte dat Ik de ontbindende voorwaarde alleen kan Inroepen 
door middel van oeaoooUSce owrbaocHgfOQ van de veftdartng, bedoeld In blJ&age 
v, op het adres. bedoeld In artilcel 3, Vierde lid, van de RegeUng. Dat is het 
kantoor van Agentschap Telecom In Grontngen. 

oe vertdartng dient ontvangen te ZiJn ulb!rtitk t6;QO uur op de twrt Wlf1qlftq 
nadat Ik door de mlmster per brief van de toepassl� van artikel 12 of 13 of vla 
de velllngsoftwa,e van de toepassing van artikel 2◄ van de Regeling In kennis ben 
gesteld. 

z. lncllamn lnlnlddng
Ik ben ervan op de hoogte dat Ik dit formulJer voor Intrekking alleen kan Indienen 
tot en met l2 ,._,. 2021 door middel van (aangetekende) verzending per 
post op het adres: 

l'oralul .... 

Agentschap Telea>m
t.a.v. Pn)Jecttemn uitgifte FM-vergunningen
Emmaslngel 1
9726 AH Groningen

Let op. Voor lntr.ddng ten behoeve van de VOOIWaardellJke velllng mag dit 
lntrelddngsformuller niet worden aangepast. 

3 • .,.._.hr.belllllng 
Ik vraag om da bovengenoemde vervunntngen pas In te trekken op de dag 
v66rdat de nieuwe vergunningen voor analoge en digitale radio-omroep op grond 
van de R.egeflng worden verieend. 

'- Ond1 1 1 1P!ng 
Ik ben/wij zttn namens de rechtspersoon bevoegd om deze aanvraag te 
ondertekenen. Ook wordt hter1>1j vertlaard dat de geQeVens nar waarheid zijn 
Ingevuld en dat kennis Is genomen van de Regëllng • 

• Naam 

JNWU.EN) 

{lNYUtilN) 

P1111na 2 van 3 



(Indien van toepassing) gezamenlijk bevoegd met: 

• Naam ................................................. ···············• ............................................ (1NVULlEN) 

• Functie .......................................................................................................... (INVULl.EN) 

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) ......................... (INVULLEN) 

• H.andtekening .............................................................................................. (INVULlEN) 

• Naam ............................................................................................................. (INVULLEN) 

• Functie ........................................................................................................... (INVULLEN) 

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) .......................... (INVULLEN) 

• Handtekening .............................................................................................. (INVULLEN) 

Dit fonnuller Is opgesteld In opdmcht van de Directie DlgitB/e Economie en 
ultslultef'!d bedoeld ter uitvoering van de Regellng. 
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> Retounw!Ns Poctbus 4S0 9700 AL Groningen 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Postbus 450
9700 AL Groningen

Formulier voor Intrekking vergunning ten 
behoeve van voorwaardelijke velling 
vergunningen niet-landelijke commerclile 
radio-omroep 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat 

REG. NR. 

DOSSIER 

Emmaslngel 1 
9726 AH Groningen 
Postbus450 
9700 AL Gronl11Qen 
T (050) 587 74 44 
f (0S0) 587 74 00 
www.agentsclwlptelec:om.nl 
lnfoOagentschaptelecom,nl 

Afdallno 

Spectru111management·Medla 

DATUM 1 6 FEB 2021 

ROUTING ORIGINEEL 

s· 

1. Intrekking vergunningen
Gelet op de artikelen 4:2 en 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 
3:19 van de Telecommunlcatlewet, verzoek Ik, 

NAAM VERGUNNINGHOUDER 

.6Licblt.a3 --� ... ...... ... . .. . . ... .. ... . .. . .. .. .... ..... (INVIJLLEN)

om Intrekking van de FM-vergunnlng(en) voor nlet-landellJke commercll!le radio
omroep en bijbehorende vergunnlng(en) voor digitale radio-omroep: 

Kavel nummer DAB+ 

ao1 {INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlalt.ale radlo-omroeo 

8" {INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlalt.ale radlo-omroeo 

8" (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlQltale radlo-omroeo 

8" (INVULLEN) en bijbehorende vergunning 
voor dlaltale radlo-omroeo 

Ontbindende voorwaarde 
Op grond van artikel 1, onder p van de Regeling voorwaardelijke velling niet
landelijke commerclêle vergunningen (hierna: de Regeling) behoud Ik het recht 
voor om dit verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kan Ik Inroepen als: 
r 

ARCHIEF 
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a} Ik niet degene ben die als enige aanvrager voldoet aan de In paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lid, van de
Regeling}, 6f

b} niet als deelnemer wordt toegelaten tot de velling van die FM-vergunning,
(conform artikel 13, vierde lid, van de Regeling), óf

c) Ik In de velling niet degene ben die het winnende bod voor die FM
vergunning heb uitgebracht (conform artlkel 25, eerste lid, van de
Regeling).

Ik ben ervan op de hoogte dat Ik de ontbindende voorwaarde alleen kan Inroepen 
door middel van persoonHlke oyernandjglng van de verklaring, bedoeld In bijlage 
v, op het adres, bedoeld In artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dat Is het 
kantoor van Agentschap Telecom In Groningen. 

De verklaring dient ontvangen te zijn ulterH1k 16:00 uur op de tweede werkdag
nadat Ik door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 of vla 
de velllngsottware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling In kennis ben 
gesteld. 

2. Indienen Intrekking
Ik ben ervan op de hoogte dat Ik dit fonnuller voor Intrekking alleen kan Indienen 
tot en met 12 februari 2021 door middel van (aangetekende) verzending per 
post op het adres: 

Formulier 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Emmaslngel 1
9726 AH Groningen

Let op. Voor Intrekking ten behoeve van de voorwaardelijke velllng mag dit 
lntrekklngsformuller niet worden aangepast. 

3. Datum Intrekking
Ik vraag om de bovengenoemde vergunningen pas In te trekken op de dag 
vó6rdat de nieuwe vergunningen voor analoge en dlgltale radio-omroep op grond 
van de Regeling worden verleend. 

4. Ondertekening
Ik ben/wlJ zijn namens de rechtspersoon bevoegd] om deze aanvraag te 
ondertekenen. Ook wordt hlerbU verklaard dat de gegevens naar waarheid zijn 
Ingevuld en dat kennis Is genomen van de Regellng. 

• Naam ......................................................................... (INVULLEN) 
--

• Functi ......................................................................... (INVULLEN) 

• 19..::-.0.2.-:.2�.21.(INVULLEN) 

.. ............................. (INVULLEN) 

.... 

l. 
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(Indien van toepassing) gezamenlijk bevoegd met: 

• Naam ........................................................... ; ... (INVULLEN) 

................................................................ (INVULLEN) 

•Plaats en datum .�(.cÄo.,W.l .. (INVULLEN) JQ.-::.Qi:-.2a:2.J.(INVULLEN)

• Handtekening ...... . ......... ..... .............................. ............. (INVULLEN) 

• Naam ............................................................................................................. (INVULLEN)

• Functie ........................................................................................................... (INVULLEN) 

• Plaats en datum ..................................... (INVULLEN) .......................... (INVULLEN) 

• Handtekening .............................................................................................. (INVULLEN) 

Dit formulier Is opgesteld In opdrllcht van de Directie Digitale Economie en

uitsluitend bedoeld ter uitvoering Vlln de Regeling. 
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> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

Commerciële Radio Zuid Nederland B.V. 

Datum 11 februari 2021 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 

en E<limaat 

Betreft Intrekking van uw vergunning(en) met ontbindende voorwaarde 

Hierbij laat ik u weten dat ik uw aanvraag honoreer van 7 februari 2021 om 
intrekking van uw vergunningen onder de ontbindende voorwaarde als bedoeld in 
artikel 1 onder p van de Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke 
commerciële FM-vergunningen (hierna: Regeling). 

Besluit 

Ik besluit om uw vergunningen in te trekken op de dag vóórdat de nieuwe 
vergunningen, na verdeling op grond van de Regeling, in werking treden. 1 Het 
gaat hierbij om: 

1. De vergunning voor kavel B22 en de bijbehorende vergunning voor digitale
radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers ___ -="'-..__""""�-=-'-"-' en;

2. De vergunning voor kavel B24 en de bijbehorende vergunning voor digitale
radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers

Ontbindende voorwaarde 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regeling behoudt u het recht voor om dit 
verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kunt u inroepen als: 

a) u niet degene bent die als enige aanvrager voldoet aan de in paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lid, van de
Regeling), óf

b) u niet als deelnemer wordt toegelaten tot de veiling van die FM
vergunning, (conform artikel 13, vierde lid, van de Regeling), óf 

c) u in de veiling niet degene bent die het winnende bod voor die FM
vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid van de
Regeling).

1 Op grond van artikel 3.19, eerste lid, onder a, van de Telecommunicatiewet. 
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Let op 

Voor het kunnen inroepen van de ontbindende voorwaarde dient u ook een 

aanvraag in te dienen voor de voorwaardelijke veilingprocedure van de 

desbetreffende vergunning(en). 

U kunt de ontbindende voorwaarde uitsluitend inroepen door middel van 

persoonlijke overhandiging van de verklaring, bedoeld in bijlage V van de 

Regeling, op het adres, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dit is het 

kantoor van Agentschap Telecom in Groningen. 

Agentschap Telecom 

t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen

Emmasingel 1

9726 AH Groningen

De verklaring dient ontvangen te zijn uiterlijk 16: 00 uur op de tweede werkdag 

nadat u door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 of via de 

veilingsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling in kennis bent 

gesteld. 

De ontbindende voorwaarde geldt niet als u deze te laat of op een andere wijze 

dan door middel van persoonlijke overhandiging indient. In dat geval verliest u 

definitief uw vergunning. 

Heeft u vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 

met de afdeling Spectrummanagement-Media via (050) 587 7444 

( Klantcontactcentrum). 

Hoogachtend, 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 

namens deze, 

Agentschap Telecom 

Bezwaren 

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

Datum 

11 februari 2021 

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

Indien u zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt van hem/haar 
in beginsel een schriftelijke machtiging verlangd. 

Datum 

11 februari 2021 

Ons kenmerk 
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25. 

> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen

MultiCultural Events & New Dutch Media B.V. 

Datum 11 februari 2021 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 

en l<limaac 

Betreft Intrekking van uw vergunning(en) met ontbindende voorwaarde 

Hierbij laat ik u weten dat ik uw aanvraag honoreer van 5 februari 2021 om 
intrekking van uw vergunningen onder de ontbindende voorwaarde als bedoeld in 
artikel 1 onder p van de Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke 
commerciële FM-vergunningen (hierna: Regeling). 

Besluit 

Ik besluit om uw vergunningen in te trekken op de dag vóórdat de nieuwe 
vergunningen, na verdeling op grond van de Regeling, in werking treden.1 Het 
gaat hierbij om: 

1. De vergunning voor kavel B04 en de bijbehorende vergunning voor digitale
radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers a.:c:::ao ...... --0-..._....,.-=.-

0ntbindende voorwaarde 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regeling behoudt u het recht voor om dit 
verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kunt u inroepen als: 

a) u niet degene bent die als enige aanvrager voldoet aan de in paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lid, van de
Regeling), óf

b) u niet als deelnemer wordt toegelaten tot de veiling van die FM
vergunning, (conform artikel 13, vierde lid, van de Regeling), óf

c) u in de veiling niet degene bent die het winnende bod voor die FM
vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid van de 
Regeling).

1 Op grond van artikel 3.19, eerste lid, onder a, van de Telecommunicatiewet. 
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Let op 

Voor het kunnen inroepen van de ontbindende voorwaarde dient u ook een 

aanvraag in te dienen voor de voorwaardelijke veilingprocedure van de 

desbetreffende vergunning( en). 

U kunt de ontbindende voorwaarde uitsluitend inroepen door middel van 

persoonlijke overhandiging van de verklaring, bedoeld in bijlage V van de 

Regeling, op het adres, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dit is het 

kantoor van Agentschap Telecom in Groningen. 

Agentschap Telecom 

t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen

Emmasingel 1

9726 AH Groningen

De verklaring dient ontvangen te zijn uiterlijk 16:,00 uur op de tweede werkdag 

nadat u door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 of via de 

veilingsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling in kennis bent 

gesteld. 

De ontbindende voorwaarde geldt niet als u deze te laat of op een andere wijze 

dan door middel van persoonlijke overhandiging indient. In dat geval verliest u 

definitief uw vergunning. 

Heeft u vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 

met de afdeling Spectrummanagement-Media via (050) 587 7444 

( Klantcontactcentrum). 

Hoogachtend, 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 

namens deze, 

Agentschap Telecom 

Bezwaren 

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

1. uw naam en adres;
2. de datum van uw bezwaarschrift;
3. een omschrijving (of kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

Datum 

11 februari 2021 

Ons kenmerk 
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4. de gronden van uw bezwaar;
5. uw handtekening.

Indien u zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt van hem/haar 
in beginsel een schriftelijke machtiging verlangd. 

Datum 

11 februari 2021 

Ons kenmerk 
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26. 

> Retouradres Postbus 450 9700 Al Groningen 

Radio Exploitatie Noord Nederland B.V. 

Datum 11 februari 2021 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat 

Betreft Intrekking van uw vergunning(en) met ontbindende voorwaarde 

Hierbij laat ik u weten dat ik uw aanvraag honoreer van 5 februari 2021 om 
intrekking van uw vergunningen onder de ontbindende voorwaarde als bedoeld in 
artikel 1 onder p van de Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke 
commerciële FM-vergunningen (hierna: Regeling). 

Besluit 

Ik besluit om uw vergunningen in te trekken op de dag vóórdat de nieuwe 
vergunningen, na verdeling op grond van de Regeling, in werking treden.1 Het
gaat hierbij om: 

1. De vergunning voor kavel B12 en de bijbehorende vergunning voor digitale
radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers 1<.z.:=....,_..,...=....._ ...... __ en; 

2. De vergunning voor kavel BlS en de bijbehorende vergunning voor digitale
radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers en;

3. De vergunning voor kavel B19 en de bijbehorende vergunning voor digitale
radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers o:.::.i::z.----"=....,.i......a.....:"""''--'

Ontbindende voorwaarde 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regeling behoudt u het recht voor om dit 
verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kunt u inroepen als: 

a) u niet degene bent die als enige aanvrager voldoet aan de in paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lid, van de
Regeling), óf

b) u niet als deelnemer wordt toegelaten tot de veiling van die FM
vergunning, (conform artikel 13, vierde lid, van de Regeling), óf

'Op grond van artikel 3.19, eerste lid, onder a, van de Telecommunicatiewet. 
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c) u in de veiling niet degene bent die het winnende bod voor die FM

vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid van de

Regeling).

Let op 

Voor het kunnen inroepen van de ontbindende voorwaarde dient u ook een 

aanvraag in te dienen voor de voorwaardelijke veilingprocedure van de 

desbetreffende vergunning( en). 

U kunt de ontbindende voorwaarde uitsluitend inroepen door middel van 

persoonlijke overhandiging van de verklaring, bedoeld in bijlage V van de 

Regeling, op het adres, bedoeld in artikel 3, vierdle lid, van de Regeling. Dit is het 

kantoor van Agentschap Telecom in Groningen. 

Agentschap Telecom 

t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen

Emmasingel 1

9726 AH Groningen

De verklaring dient ontvangen te zijn uiterlijk 16:00 uur op de tweede werkdag 

nadat u door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 of via de 

veilingsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling in kennis bent 

gesteld. 

De ontbindende voorwaarde geldt niet als u deze te laat of op een andere wijze 

dan door middel van persoonlijke overhandiging indient. In dat geval verliest u 

definitief uw vergunning. 

Heeft u vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 

met de afdeling Spectrummanagement-Media via (050) 587 7444 

( Klantcontactcentru m). 

Hoogachtend, 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 

namens deze, 

Agentschap Telecom 

Bezwaren 

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

Datum 

11 februari 2021 

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

Indien u zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt van hem/haar 
in beginsel een schriftelijke machtiging verlangd. 

Datum 

11 februari 2021 

Ons kenmerk 
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27. 

> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

Radio Limburg 97FM B.V. 

Datum 11 februari 2021 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat 

Betreft Intrekking van uw vergunning(en) met ontbindende voorwaarde 

Ge ach te ...,...,.,,--...,,......,..-, 

Hierbij laat ik u weten dat ik uw aanvraag honoreer van 9 februari 2021 om 

intrekking van uw vergunningen onder de ontbindende voorwaarde als bedoeld in 

artikel 1 onder p van de Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke 

commerciële FM-vergunningen (hierna: Regeling). 

Besluit 

Ik besluit om uw vergunningen in te trekken op de dag vóórdat de nieuwe 

vergunningen, na verdeling op grond van de Regeling, in werking treden.1 Het

gaat hierbij om: 

1. De vergunning voor kavel B25 en de bijbehorende vergunning voor digitale
radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers

De ontbindende voorwaarde kunt u inroepen als: 

a) u niet degene bent die als enige aanvrager voldoet aan de in paragraaf 2

van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lid, van de

Regeling), óf

b) u niet als deelnemer wordt toegelaten tot de veiling van die FM

vergunning, (conform artikel 13, vierde lid, van de Regeling), óf 

c) u in de veiling niet degene bent die het winnende bod voor die FM

vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid van de

Regeling).

Let op 

Voor het kunnen inroepen van de ontbindende voorwaarde dient u ook een 
aanvraag in te dienen voor de voorwaardelijke veilingprocedure van de 

desbetreffende vergunning(en). 

1 Op grond van artikel 3.19, eerste lid, onder a, van de Telecommurnicatiewet. 
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U kunt de ontbindende voorwaarde uitsluitend inroepen door middel van Datum 

persoonlijke overhandiging van de verklaring, bedoeld in bijlage V van de 11 februari 2021 

Regeling, op het adres, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dit is het ons kenmerk 

kantoor van Agentschap Telecom in Groningen. 

Agentschap Telecom 

t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen

Emmasingel 1

9726 AH Groningen

De verklaring dient ontvangen te zijn uiterlijk 16:00 uur op de tweede werkdag 

nadat u door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 of via de 

veilingsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling in kennis bent 

gesteld. 

De ontbindende voorwaarde geldt niet als u deze te laat of op een andere wijze 

dan door middel van persoonlijke overhandiging indient. In dat geval verliest u 

definitief uw vergunning. 

Heeft u vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 

met de afdeling Spectrummanagement-Media via (050) 587 7444 

( Klantcontactcentrum). 

Hoogachtend, 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 

namens deze, 

Bezwaren 

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

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

Indien u zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt van hem/haar 
in beginsel een schriftelijke machtiging verlangd. 
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28. 

> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

Radio Simone B.V. 

Datum 11 februari 2021 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat 

Betreft Intrekking van uw vergunning(en) met ontbindende voorwaarde 

Hierbij laat ik u weten dat ik uw aanvraag honoreer van 8 februari 2021 om 
intrekking van uw vergunningen onder de ontbindende voorwaarde als bedoeld in 
artikel 1 onder p van de Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke 
commerciële FM-vergunningen (hierna: Regeling). 

Besluit 

Ik besluit om uw vergunningen in te trekken op de dag vóórdat de nieuwe 
vergunningen, na verdeling op grond van de Reg,eling, in werking treden.1 Het
gaat hierbij om: 

1. De vergunning voor kavel B14 en de bijbehorende vergunning voor digitale
radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers """""""'---'"""'"'--'---';;...a en;

2. De vergunning voor kavel B37 en de bijbehorende vergunning voor digitale
radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers

"-=
�---.....,==-;.;...;;......,_ 

Ontbindende voorwaarde 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regeling behoudt u het recht voor om dit 
verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kunt u inroepen als: 

a) u niet degene bent die als enige aanvrager voldoet aan de in paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lid, van de
Regeling), óf

b) u niet als deelnemer wordt toegelaten tot de veiling van die FM
vergunning, (conform artikel 13, vierde lid, van de Regeling), óf

c) u in de veiling niet degene bent die het winnende bod voor die FM
vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid van de
Regeling).

1 Op grond van artikel 3.19, eerste lid, onder a, van de Telecommunicatiewet. 
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Let op 

Voor het kunnen inroepen van de ontbindende voorwaarde dient u ook een 

aanvraag in te dienen voor de voorwaardelijke veilingprocedure van de 

desbetreffende vergunning(en). 

U kunt de ontbindende voorwaarde uitsluitend inroepen door middel van 

persoonlijke overhandiging van de verklaring, bedoeld in bijlage V van de 

Regeling, op het adres, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dit is het 

kantoor van Agentschap Telecom in Groningen. 

Agentschap Telecom 

t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen

Emmasingel 1

9726 AH Groningen

De verklaring dient ontvangen te zijn uiterlijk 16:00 uur op de tweede werkdag 

nadat u door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 of via de 

veilingsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling in kennis bent 

gesteld. 

De ontbindende voorwaarde geldt niet als u deze te laat of op een andere wijze 

dan door middel van persoonlijke overhandiging indient. In dat geval verliest u 

definitief uw vergunning. 

Heeft u vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 

met de afdeling Spectrummanagement-Media via (050) 587 7444 

(Klantcontactcentrum). 

Hoogachtend, 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 

namens deze, 

Agentschap Telecom 

Bezwaren 

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

Datum 

11 februari 2021 

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

Indien u zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt van hem/haar 
in beginsel een schriftelijke machtiging verlangd. 

Datum 

11 februari 2021 

Ons kenmerk 
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29. 

> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

Rebecca Beheer B.V. 

Datum 11 februari 2021 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat 

Betreft Intrekking van uw vergunning(en) met ontbindende voorwaatde 

Geachte :J:Zm:�:::::::::;:::::Jt:::;;;:::::

Hierbij laat ik u weten dat ik uw aanvraag honoreer van 8 februari 2021 om 
intrekking van uw vergunningen onder de ontbindende voorwaarde als bedoeld in 
artikel 1 onder p van de Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke 
commerciële FM-vergunningen (hierna: Regeling). 

Besluit 

Ik besluit om uw vergunningen in te trekken op de dag vóórdat de nieuwe 
vergunningen, na verdeling op grond van de Regeling, in werking treden. 1 Het 
gaat hierbij om: 

1. De vergunning voor kavel B16 en de bijbehorende vergunning voor digitale
radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers

Ontbindende voorwaarde 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regeling behoudt u het recht voor om dit 
verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kunt u inroepen als: 

a) u niet degene bent die als enige aanvrager voldoet aan de in paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lid, van de
Regeling), óf

b) u niet als deelnemer wordt toegelaten tot de veiling van die FM
vergunning, (conform artikel 13, vierde lid, van de Regeling), óf

c) u in de veiling niet degene bent die het winnende bod voor die FM
vergunning heb uitgebracht (conform art,ikel 25, eerste lid van de
Regeling).

Let op 

1 Op grond van artikel 3.19, eerste lid, onder a, van de Telecommunicatiewet. 
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Voor het kunnen inroepen van de ontbindende voorwaarde dient u ook een 

aanvraag in te dienen voor de voorwaardelijke veilingprocedure van de 

desbetreffende vergunning(en). 

U kunt de ontbindende voorwaarde uitsluitend inroepen door middel van 

persoonlijke overhandiging van de verklaring, bedoeld in bijlage V van de 

Regeling, op het adres, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dit is het 

kantoor van Agentschap Telecom in Groningen. 

Agentschap Telecom 

t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen

Emmasingel 1

9726 AH Groningen

De verklaring dient ontvangen te zijn uiterlijk 16: 00 uur op de tweede werkdag 

nadat u door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 of via de 

veilingsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling in kennis bent 

gesteld. 

De ontbindende voorwaarde geldt niet als u deze te laat of op een andere wijze 

dan door middel van persoonlijke overhandiging indient. In dat geval verliest u 

definitief uw vergunning. 

Heeft u vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 

met de afdeling Spectrummanagement-Media via (050) 587 7444 

(Klantcontactcentrum). 

Hoogachtend, 

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 

namens deze, 

Agentschap Telecom 

Bezwaren 

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

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

Datum 

11 februari 2021 

Ons kenmerk 
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Indien u zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt van hem/haar Datum 

in beginsel een schriftelijke machtiging verlangd. 11 februari 2021 

Ons kenmerk 
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30. 

> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

Regionale Radio Frequentie B.V. 

Datum 11 februari 2021 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat 

Betreft Intrekking van uw vergunning(en) met ,ontbindende voorwaarde 

Hierbij laat ik u weten dat ik uw aanvraag honoreer van 7 februari 2021 om 

intrekking van uw vergunningen onder de ontbindende voorwaarde als bedoeld in 

artikel 1 onder p van de Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke 

commerciële FM-vergunningen (hierna: Regeling). 

Besluit 

Ik besluit om uw vergunningen in te trekken op de dag vóórdat de nieuwe 

vergunningen, na verdeling op grond van de Regeling, in werking treden. 1 Het 

gaat hierbij om: 

1. De vergunning voor kavel B13 en de bijbehorende vergunning voor digitale

radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers en;

2. De vergunning voor kavel B17 en de bijbehorende vergunning voor digitale

radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers■■■■■■■■■ en;

3. De vergunning voor kavel B18 en de bijbehorende vergunning voor digitale

radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers

4. De vergunning voor kavel B20 en de bijbehorende vergunning voor digitale

radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers

Ontbindende voorwaarde 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regeling behoudt u het recht voor om dit 

verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kunt u inroepen als: 

a) u niet degene bent die als enige aanvrager voldoet aan de in paragraaf 2

van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lid, van de

Regeling), óf 

1 Op grond van artikel 3.19, eerste Id, onder a, van de Telecommun catiewet. 
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b) u niet als deelnemer wordt toegelaten tot de velling van die FM
vergunning, (conform artlkel 13, vierde lid, van de Regeling), óf

c) u In de velllng niet degene bent die het winnende bod voor die FM
vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid van de 
Regeling). 

Let op 

Voor het kunnen Inroepen van de ontbindende voorwaarde dient u ook een 
aanvraag In te dienen voor de voorwaardelijke velllngprocedure van de 
desbetreffende vergunning( en). 

U kunt de ontbindende voorwaarde ultslultend Inroepen door middel van 
persoonU1ke oyerhaodlqloq van de verklaring, bedoeld In bljlage v van de 
Regeling, op het adres, bedoeld In artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dit Is het 
kantoor van Agentschap Telecom In Groningen. 

Agentschap Telecom 
t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen
Emmaslngel 1
9726 AH Groningen

De verklaring dient ontvangen te zijn ultedltk 16::oo uur op de tweede werkdag 
nadat u door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 of vla de 
velllngsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling In kennis bent 
gesteld. 

De ontbindende voorwaarde geldt niet als u deze te laat of op een andere wijze 
dan door middel van persoonlijke overhandiging Indient. In dat geval verliest u 
detlnltlef uw vergunning. 

Heeft u vragen? 

Heeft u naar aanleldlng van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 
met de afdeling Spectrummanagement-Medla vla (050) 587 7444 
(Klantcontactcentn.im). 

Hoogachtend, 
De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze, 

Datum 

11 febru,jri 2021 

OukentMrtc 

Pilllîna 2 van 3 



Bezwaren 

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

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

Indien u zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt van hem/haar 
in beginsel een schriftelijke machtiging verlangd. 

Datum 

11 februari 2021 

Ons kenmerk 
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31. 

> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

Several Media B.V. 

Datum 11 februari 2021 

Agentschap Telecom 
Miniscerie van Economische Zaken 

en I<limaat 

Betreft Intrekking van uw vergunning(en) met ontbindende voorwaarde 

Hierbij laat ik u weten dat ik uw aanvraag honoreer van 7 februari 2021 om 
intrekking van uw vergunningen onder de ontbindende voorwaarde als bedoeld in 
artikel 1 onder p van de Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke 
commerciële FM-vergunningen (hierna: Regeling). 

Besluit 

Ik besluit om uw vergunningen in te trekken op de dag vóórdat de nieuwe 
vergunningen, na verdeling op grond van de Regeling, in werking treden.1 Het
gaat hierbij om: 

1. De vergunning voor kavel B03 en de bijbehorende vergunning voor digitale
radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers """"'"""'"--' ....... �-.....:;;:............a.1 

Ontbindende voorwaarde 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regeling behoudt u het recht voor om dit 
verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kunt u inroepen als: 

a) u niet degene bent die als enige aanvrager voldoet aan de in paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lid, van de
Regeling), óf

b) u niet als deelnemer wordt toegelaten tot de veiling van die FM
vergunning, (conform artikel 13, vierde lid, van de Regeling), óf

c) u in de veiling niet degene bent die het winnende bod voor die FM
vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid van de
Regeling).

1 Op grond van artikel 3.19, eerste lid, onder a, van de Telecommunicatiewet. 
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Let op 

Voor het kunnen inroepen van de ontbindende voorwaarde dient u ook een 

aanvraag in te dienen voor de voorwaardelijke veilingprocedure van de 

desbetreffende vergunning(en). 

U kunt de ontbindende voorwaarde uitsluitend inroepen door middel van 

persoonlijke overhandiging van de verklaring, bedoeld in bijlage V van de 

Regeling, op het adres, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dit is het 

kantoor van Agentschap Telecom in Groningen. 

Agentschap Telecom 

t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen

Emmasingel 1

9726 AH Groningen

De verklaring dient ontvangen te zijn uiterlijk 16:00 uur op de tweede werkdag 

nadat u door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 of via de 

veilingsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling in kennis bent 

gesteld. 

De ontbindende voorwaarde geldt niet als u deze te laat of op een andere wijze 

dan door middel van persoonlijke overhandiging indient. In dat geval verliest u 

definitief uw vergunning. 

Heeft u vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 

met de afdeling Spectrummanagement-Media via (050) 587 7444 

(Kla ntcontactcentrum). 

Hoogachtend, 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 

namens deze 

Bezwaren 

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

Datum 

11 februari 2021 

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

Indien u zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt van hem/haar 
in beginsel een schriftelijke machtiging verlangd. 

Datum 

11 februari 2021 

Ons kenmerk 
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32. 

> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

Stichting Haagse Media 

Datum 11 februari 2021 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat 

Betreft Intrekking van uw vergunning(en) met ontbindende voorwaarde 

Geachte :J[;:::::::::J 

Hierbij laat ik u weten dat ik uw aanvraag honoreer van 9 februari 2021 om 

intrekking van uw vergunningen onder de ontbindende voorwaarde als bedoeld in 

artikel 1 onder p van de Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke 

commerciële FM-vergunningen (hierna: Regeling). 

Besluit 

Ik besluit om uw vergunningen in te trekken op de dag vóórdat de nieuwe 

vergunningen, na verdeling op grond van de Regeling, in werking treden. 1 Het 

gaat hierbij om: 

1. De vergunning voor kavel BS en de bijbehorende vergunning voor digitale

radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers

Ontbindende voorwaarde 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regeling behoudt u het recht voor om dit 

verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde}. 

De ontbindende voorwaarde kunt u inroepen als: 

a) u niet degene bent die als enige aanvrager voldoet aan de in paragraaf 2

van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lid, van de

Regeling), óf

b) u niet als deelnemer wordt toegelaten tot de veiling van die FM

vergunning, (conform artikel 13, vierde lid, van de Regeling), óf

c) u in de veiling niet degene bent die het winnende bod voor die FM

vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid van de

Regeling).

1 Op grond van artikel 3.19, eerste lid, onder a, van de Telecommunicatiewet. 
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Let op 

Voor het kunnen inroepen van de ontbindende voorwaarde dient u ook een 

aanvraag in te dienen voor de voorwaardelijke veilingprocedure van de 

desbetreffende vergunning( en). 

U kunt de ontbindende voorwaarde uitsluitend inroepen door middel van 

persoonlijke overhandiging van de verklaring, bedoeld in bijlage V van de 

Regeling, op het adres, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dit is het 

kantoor van Agentschap Telecom in Groningen. 

Agentschap Telecom 

t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen

Emmasingel 1

9726 AH Groningen

De verklaring dient ontvangen te zijn uiterliik 16::00 uur op de tweede werkdag 

nadat u door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 of via de 

veilingsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling in kennis bent 

gesteld. 

De ontbindende voorwaarde geldt niet als u deze te laat of op een andere wijze 

dan door middel van persoonlijke overhandiging indient. In dat geval verliest u 

definitief uw vergunning. 

Heeft u vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 

met de afdeling Spectrummanagement-Media via (050) 587 7444 

(Klantcontactcentrum). 

Hoogachtend, 

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 

namens deze, 

Agentschap Telecom 

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

Datum 

11 februari 2021 

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

Indien u zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt van hem/haar 
in beginsel een schriftelijke machtiging verlangd. 

Datum 

11 februari 2021 

Ons kenmerk 
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33. 

> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

Waterstad FM B.V. 

Datum 11 februari 2021 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat 

Betreft Intrekking van uw vergunning(en) met ontbindende voorwaarde 

Hierbij laat ik u weten dat ik uw aanvraag honoreer van 7 februari 2021 om 
intrekking van uw vergunningen onder de ontbindende voorwaarde als bedoeld in 
artikel 1 onder p van de Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke 
commerciële FM-vergunningen (hierna: Regeling). 

Besluit 

Ik besluit om uw vergunningen in te trekken op de dag vóórdat de nieuwe 
vergunningen, na verdeling op grond van de Regeling, in werking treden. 1 Het 
gaat hierbij om: 

1. De vergunning voor kavel B19 en de bijbehorende vergunning voor digitale
radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers

...,.,
=;.;.;........,..:...:.'""""""'" ... _ en; 

2. De vergunning voor kavel B35 en de bijbehorende vergunning voor digitale
radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers

Ontbindende voorwaarde 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regeling behoudt u het recht voor om dit 
verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kunt u inroepen als: 

a) u niet degene bent die als enige aanvrager voldoet aan de in paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lid, van de
Regeling), óf

b) u niet als deelnemer wordt toegelaten tot de veiling van die FM
vergunning, (conform artikel 13, vierde lid, van de Regeling), óf

c) u in de veiling niet degene bent die het winnende bod voor die FM
vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid van de
Regeling).

1 Op grond van artikel 3.19, eerste lid, onder a, van de Telecommunicatiewet. 
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Let op 

Voor het kunnen inroepen van de ontbindende voorwaarde dient u ook een 

aanvraag in te dienen voor de voorwaardelijke veilingprocedure van de 

desbetreffende vergunning( en). 

U kunt de ontbindende voorwaarde uitsluitend inroepen door middel van 

persoonliike overhandiging van de verklaring, bedoeld in bijlage V van de 

Regeling, op het adres, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dit is het 

kantoor van Agentschap Telecom in Groningen. 

Agentschap Telecom 

t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen

Emmasingel 1

9726 AH Groningen

De verklaring dient ontvangen te zijn uiterlijk 16:00 uur op de tweede werkdag 

nadat u door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 of via de 

veilingsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling in kennis bent 

gesteld. 

De ontbindende voorwaarde geldt niet als u deze te laat of op een andere wijze 

dan door middel van persoonlijke overhandiging indient. In dat geval verliest u 

definitief uw vergunning. 

Heeft u vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 

met de afdeling Spectrummanagement-Media via {050) 587 7444 

(Klantcontactcentrum). 

Hoogachtend, 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 

namens deze, 

Agentschap Telecom 

Bezwaren 

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

Datum 

11 februari 2021 

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

Indien u zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt van hem/haar 
in beginsel een schriftelijke machtiging verlangd. 

Datum 

11 februari 2021 

Ons kenmerk 
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34. 

> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

Young City Media B.V. 

Datum 11 februari 2021 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat 

Betre� Intrekking van uw vergunning(en) met ontbindende voorwaarde 

Hierbij laat ik u weten dat ik uw aanvraag honoreer van 28 januari 2021 om 
intrekking van uw vergunningen onder de ontbindende voorwaarde als bedoeld in 
artikel 1 onder p van de Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke 
commerciële FM-vergunningen (hierna: Regeling). 

Besluit 

Ik besluit om uw vergunningen in te trekken op de dag vóórdat de nieuwe 
vergunningen, na verdeling op grond van de Regeling, in werking treden. 1 Het 
gaat hierbij om: 

1. De vergunning voor kavel 801 en de bijbehorende vergunning voor digitale
radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers

..,..
....,...._ ............... ...._...,_.:.;.;;...., en; 

2. De vergunning voor kavel 806 en de bijbehorende vergunning voor digitale
radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers _ _,."'-'--'-"--".._."-"..._.-"-- en; 

3. De vergunning voor kavel 809 en de bijbehorende vergunning voor digitale
radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers ._ _____ o-1..._,....__, 

Ontbindende voorwaarde 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regeling behoudt u het recht voor om dit 
verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kunt u inroepen als: 

a) u niet degene bent die als enige aanvrager voldoet aan de in paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lid, van de
Regeling), óf

b) u niet als deelnemer wordt toegelaten tot de veiling van die FM
vergunning, ( conform artikel 13, vierde lid, van de Regeling), óf 

1 Op grond van artikel 3.19, eerste lid, onder a, van de Telecommunicatiewet. 
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c) u in de veiling niet degene bent die het winnende bod voor die FM

vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid van de

Regeling).

Let op 

Voor het kunnen inroepen van de ontbindende voorwaarde dient u ook een 

aanvraag in te dienen voor de voorwaardelijke veilingprocedure van de 

desbetreffende vergunning( en). 

U kunt de ontbindende voorwaarde uitsluitend inroepen door middel van 

persoonlijke overhandiging van de verklaring, bedoeld in bijlage V van de 

Regeling, op het adres, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dit is het 

kantoor van Agentschap Telecom in Groningen. 

Agentschap Telecom 

t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen

Emmasingel 1

9726 AH Groningen

De verklaring dient ontvangen te zijn uiterlijk 16:00 uur op de tweede werkdag 

nadat u door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 of via de 

veilingsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling in kennis bent 

gesteld. 

De ontbindende voorwaarde geldt niet als u deze te laat of op een andere wijze 

dan door middel van persoonlijke overhandiging indient. In dat geval verliest u 

definitief uw vergunning. 

Heeft u vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 

met de afdeling Spectrummanagement-Media via (050) 587 7444 

(Klantcontactcentrum). 

Hoogachtend, 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 

namens deze, 

Agentschap Telecom 

Bezwaren 

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

Datum 

11 Februari 2021 

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

Indien u zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt van hem/haar 
in beginsel een schriftelijke machtiging verlangd. 

Datum 

11 februari 2021 

Ons kenmerk 
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35. 

> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen

Stichting Radika 

Datum 18 februari 2021 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 

en l<limaac 

Betreft Intrekking van uw vergunning(en) met ontbindende voorwaarde 

Hierbij laat ik u weten dat ik uw aanvraag honoreer van 10 februari 2021 om 

intrekking van uw vergunningen onder de ontbindende voorwaarde als bedoeld in 

artikel 1 onder p van de Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke 

commerciële FM-vergunningen (hierna: Regeling). 

Besluit 

Ik besluit om uw vergunningen in te trekken op de dag vóórdat de nieuwe 

vergunningen, na verdeling op grond van de Regeling, in werking treden. 1 Het 

gaat hierbij om: 

1. De vergunning voor kavel B07 en de bijbehorende vergunning voor digitale
radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers:,i:::�:::::1:::;;;:::::::i

Ontbindende voorwaarde 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regeling !behoudt u het recht voor om dit

verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kunt u inroepen als: 

a) u niet degene bent die als enige aanvrager voldoet aan de in paragraaf 2

van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lid, van de

Regeling), óf

b) u niet als deelnemer wordt toegelaten tot de veiling van die FM

vergunning, (conform artikel 13, vierde lid, van de Regeling), óf 

c) u in de veiling niet degene bent die het winnende bod voor die FM

vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid van de

Regeling).

1 Op grond van artikel 3.19, eerste lid, onder a, van de Telecommunicatiewet. 

Emmasingel 1 
9726 AH Groningen 
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9700 AL Groningen 
T {050) 587 74 44 
F (050) 587 74 00 
www.agentschaptelecom.nl 
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Let op 

Voor het kunnen inroepen van de ontbindende voorwaarde dient u ook een 

aanvraag in te dienen voor de voorwaardelijke veilingprocedure van de 

desbetreffende vergunning(en). 

U kunt de ontbindende voorwaarde uitsluitend inroepen door middel van 

persoonlijke overhandiging van de verklaring, bedoeld in bijlage V van de 

Regeling, op het adres, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dit is het 

kantoor van Agentschap Telecom in Groningen. 

Agentschap Telecom 

t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen

Emmasingel 1

9726 AH Groningen

De verklaring dient ontvangen te zijn uiterlijk 16:00 uur op de tweede werkdag 

nadat u door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 of via de 

veilingsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling in kennis bent 

gesteld. 

De ontbindende voorwaarde geldt niet als u deze te laat of op een andere wijze 

dan door middel van persoonlijke overhandiging indient. In dat geval verliest u 

definitief uw vergunning. 

Heeft u vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 

met de afdeling Spectrummanagement-Media via (050) 587 7444 

(Klantcontactcentrum). 

Hoogachtend, 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 

namens deze, 

Agentschap Telecom 

Bezwaren 

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

Datum 

18 februari 2021 

Ons kenmerk 
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1. uw naam en adres;

2. de datum van uw bezwaarschrift;
3. een omschrijving (of kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

4. de gronden van uw bezwaar;
5. uw handtekening.

Indien u zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt van hem/haar 
in beginsel een schriftelijke machtiging verlangd. 

Datum 

18 februari 2021 

Ons kenmerk 
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36. 

> Retouradres Postbus 450 9700 AL Groningen 

Waterstad FM B.V. 

Datum 18 februari 2021 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken 

en l<limaac 

Betreft Intrekking van uw vergunning(en) met ontbindende voorwaarde 

Geachte 

Met het besluit van 11 februari 20211 heb ik uw aanvraag van 7 februari 2021 om
intrekking van uw vergunningen onder de ontbindende voorwaarde als bedoeld in 
artikel 1 onder p van de Regeling voorwaardelijke veiling niet-landelijke 
commerciële FM-vergunningen (hierna: Regeling) gehonoreerd. In dit besluit is 
abusievelijk kavel B19 in plaats van kavel Bl0 vermeld. Hieronder is de omissie 
hersteld. 

Besluit 

Ik besluit om uw vergunningen in te trekken op de dag vóórdat de nieuwe 
vergunningen, na verdeling op grond van de Regeling, in werking treden.2 Het
gaat hierbij om: 

1. De vergunning voor kavel Bl0 en de bijbehorende vergunning voor digitale
radio-omroep (DAB+) met de dossiernummer·�=[��:'.:�?�:::::��=:!:: en;

2. De vergunning voor kavel B35 en de bijbehorende vergunning voor digitale
radio-omroep (DAB+) met de dossiernummers "-""=-="---".a:::;:""-....,......:=a......, 

Ontbindende voorwaarde 

Op grond van artikel 1, onder p van de Regeling behoudt u het recht voor om dit 
verzoek ongedaan te maken (ontbindende voorwaarde). 

De ontbindende voorwaarde kunt u inroepen als: 

a) u niet degene bent die als enige aanvrager voldoet aan de in paragraaf 2
van de Regeling gestelde eisen (conform artikel 12, derde lid, van de
Regeling), óf

b) u niet als deelnemer wordt toegelaten tot de veiling van die FM
vergunning, (conform artikel 13, vierde lid, van de Regeling), óf

1 Met het kenmerk 

'Op grond van artikel 3.19, eerste lid, onder a, van de Telecommunicatiewet. 

Emmasingel 1 
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Contactpersoon 
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c) u in de veiling niet degene bent die het winnende bod voor die FM
vergunning heb uitgebracht (conform artikel 25, eerste lid van de
Regeling).

Let op 

Voor het kunnen inroepen van de ontbindende voorwaarde dient u ook een 

aanvraag in te dienen voor de voorwaardelijke veilingprocedure van de 

desbetreffende vergunning(en). 

U kunt de ontbindende voorwaarde uitsluitend inroepen door middel van 

persoonlijke overhandiging van de verklaring, bedoeld in bijlage V van de 

Regeling, op het adres, bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Regeling. Dit is het 

kantoor van Agentschap Telecom in Groningen. 

Agentschap Telecom 

t.a.v. Projectteam uitgifte FM-vergunningen

Emmasingel 1

9726 AH Groningen

De verklaring dient ontvangen te zijn uiterlijk 16:00 uur op de tweede werkdag 

nadat u door de minister per brief van de toepassing van artikel 12 of 13 of via de 

veilingsoftware van de toepassing van artikel 24 van de Regeling in kennis bent 

gesteld. 

De ontbindende voorwaarde geldt niet als u deze te laat of op een andere wijze 

dan door middel van persoonlijke overhandiging indient. In dat geval verliest u 

definitief uw vergunning. 

Heeft u vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 

met de afdeling Spectrummanagement-Media via (050) 587 7444 

( Klantcontactcentrum). 

Hoogachtend, 

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 

namens deze, 

Agentschap Telecom 

Bezwaren 

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

Datum 

18 februari 2021 

Ons kenmerk 
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1. uw naam en adres;
2. de datum van uw bezwaarschrift;
3. een omschrijving (of kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

4. de gronden van uw bezwaar;
5. uw handtekening.

Indien u zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt van hem/haar 
in beginsel een schriftelijke machtiging verlangd. 

Datum 

18 februari 2021 

Ons kenmerk 
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