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De.vergunningen voorriiet-lan.delijke.commerciêle radio In de FM-band voor kavels B05, B28. B29 en 
834 zullen opn�uwwotden'v�räeeld mèt,toepassing vçin een veilng. In verband met dé beperkingen 
die geldèri v90r.het vetwérveö·van frequentieruimte heeft het Çommissariaat vöor de Medià (hierna: 
het Commiss�riaat) op· verzoek van Agentschap T elec;om. aanvragers getoetst op niet geoorloofde 
onderiinge verbondenhèid en verbondenheid met bestaande vergunninghouders. De inhoudelijke 
toetsing is gèbaseerd op de'döor. de1aanvragers ten behoeve van de \lerdeling van kavels BÓ5. B28, 
B29 en B34 aan Agentschap Telecom aangeleverde iilforniatie welke u aan het Commissariaat heeft 
verstrekt. 

01 fE� Qll��n vanlläiè t��ts��9 yan aanv,:agers. te weten 

-
V- RàdióiL'inb'ur: �!fM 13.V;, Regionale Radio Freq, umti;'AV.\

StléhUr!!) R�iö Gon�ru. SlichtirY;1 Radio T��ffi. 
_ Ij toekomen. In de bijlage treft u een overzichl aan v�n 

Commissariaat é!é toelsiflJ heeft gebaseerd. 

1. Toetsingskader

1.1 Op grond van artikel 8 eerste lid van de Regeling aarmijzing en, gebruik frequentieruimte 
ccimmerciêle radi�omroep 2003 gelden er beperkingen ten aanzien van de hoeveelheid 
frequen�erulmte die èen coinmeréiêle media-lnsteling ten hoo,1ste mag verwerven.Voor niet
landelijke FM-frequenties geldt,dat een commerciêle media-inS!lèlHng meerdere FM-kavels mag 
hebben, mits het demogrà�h bereik van de kavels tezamen ri1iet meer dan 30Ö/o Is en er geen 
verboden combinätie van kavels óntstaat. Van een verboden combinatie kan in dit geval geen 
sprake zijn; aange2'en de onderhavige verdeling plaatsvindt nij de lnwerklngtre�ing van de 
Regeling áanvraag- en veilingprocedure voor vergunningen vat, kavels B27 en B31.1 

1 De velboden kavelcombloalle Is niel van toepassing op de aanvr11g• en vellngp,ocedura voo, do kavol5 827 on 831 (2016) 
én ane verdelngen de daarna plaatsvinden !>P basis van artikel 3.10 van de Tl!lecommunlcatiewet (Artlcel B, lid 3. Regeling 
aanwijzing an gebruik rrequentieruinle canmercille radio-omroep 2003), 

l 
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1.2 De aanvragers van een vergunning voor de kavels 805, 828, 829 en/of 834 worden in verband 
rnet de beperkingen die gelden voor het verwerven van deze vergunning door eenzelfde 
omroepinstelling op onderlinge verbondenheid getoetst en op verbondenheid met de huidige 
houders van de landelijke FM-vergunningen. Met deze toetsing wordt nagegaan of aan artikel 
6.24 van de Mediawet,2008 wordt voldaan. Artikel 3.18, eerste lid, onderdeel f, van de 
T�lecornmunicatiewet bepaàlt immers dat een vergunning wordt geweigerd wanneer in strijd 
wordt gehandeld mei artikel 6.2 4 van de Mediawet 2008 . 

Verbondenheid 
1.3 Artikel 6.24 van de Mediawet 2008 luidt: 

1. Voor de verspreiding va111 het radioprogramma-aanbod van eenzelfde instelling
wordt niet meer frequentferuimte gebruikt dan één FM-frequentie of samenstel
van FM-frequenties.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaalçi in welke
'gev.afleil �en aantal met ie/kaar verbonden instellingen voor de toepassing van
het eerste lid als één insl'e/ling wordt aangemerkt.

3. Bü of krachtens,algemene maatregel van bestuur kan worden afgeweken van het
e,erste lid als dat wensel�ik is vanuit een oogpunt van doelmatig gebruik van
frequentieruimte, waarbij een onderscheid kan worden gemaakt tussen
ve,rschillende categorieiin frequentieruimte, bestaande uit FM-frequenties en
samenstellen van FM-frequenties.

1.4 Op grond van het tweede lid 1van artikel 6.24 Mediawet 2008 (voorheen: artikel 82f Mediawet 
(oud)) is in 9rti�el 22 Mediabesl

i

uit 2008 (voorheen: 53c Mediabesluit (oud)) bepaald in welke 
gevalie.n twee of meer m$t elkaar verbonden instellingen (radiostations} als één Instelling 
worden aangemerkt1 Deze bepaling bepaalt dat sprake is van verbondehheid indien: 

a. een instelling direct of i.ndirecl zodanige zeggenschap of feitelijke invloed heeft
in één of meer instellingen dat deze in belangrijke mare het beleid van die
instel/ing:.of instellingen kan bepalen of aanmerkelijke invloed heeft op de
inhoud van dat beleid; of

b. een natuurlijk,persoon ,of groep van natuurlijke personen direct of indirect een
zodanige ,,ieggenschap of feitelijke invloed heeft in twee of meer instellingen dat
deze in belangrijke mal'e het beleid van die instellingen kan bepalen of
aanmerkelijke invfoed heeft op de inhoud van dat beleid.

1.5 Q� Nota van Toeliehting bij artil<el 53c van het Mediabesluit (oud), thans artikel 22 
Mediabesluit 2008, geeft een nadere omschrijving van verbondénheld. 

lnstellingen,kunnen in de praktiïk op zeer verschfllende manieren met elkaar verbonden 
zijn. ·Het kan gaan om verbondi�nheid op grond van fînanciêle banden, 
organisatorische/formele bandEm (benoemingsrechten, stemrechten), directe dan wel 
indirecte bangen (dochter- en zusterondernemingen), samenwerking in een groep of 
informele samenwerkingsverba,nden en onderling afgestemde feitelijke gedragingen. 
Het is daarom niet goed moge/J1k een limitatieve opsomming te geven. Uitgegaan wordt 
van een criteriym. waarbij de mate van invloed op het beleid van een instelling 
bepafend is. Van één insteffing zal onder meer sprake kunnen zijn bij rechtspersonen en 
vennootschappen die in een gnoep zijn verbonden, bij een instelling die bestuurder is in 
een ander� instelling en bij natuurlijke of rechtspersonen die op andere wijze direct dan 
wel indirect zeggenschap hebben over of Invloed kunnen uitoefenen op één of meer 
instellingen, waarbij gedacht kë1n worden aan onder meer gevallen waarin door mlddel 
van het flezit en de uitoefening van stemrechten en benoemingsrechten. al dan niet via 
overeenkomsten met andere st'emgerechtigden. zeggenschap kan worden uitgeoefend. 
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1.6 Bij de beoordeling op verbondenheid gaat het om de beantwoording van de vraag of een 
instelling of een natuurtljke persoon of groep van natuurlijke personen in belarYJrijke mate het 
beleid van een andere instelling kan bepalen, dan wel aanmerkelijke invloed op de imoud van 
dat beleid kan uitoefenen. Er wordt gekeken naar de feitelijke, juridische en/of economische 
mogelijkheden om zeggenschap rx invloed uit te oefenen. Met andere woorden: de wijze 
waarop het beleid van een andere instelling kan worden beînvf()ed vloeit niet aneen voort ul 
overeenkomsten of getroffen regelingen, maar kan ook worden bewerkstelligd door een 
feitelijke constructie de voor.derden niet kenbaar bt uitdrukkinsJ komt in de hiervoor bedoelde 
formeel neergèlegde machtsverhoudingen. Of hiervan In de praktijk ook gebruik wordt gemaakt 
is niet relevant; het bestaan van deze mogelikheden Is al voldoende om verbondenheid aan te 
nemen. 

Demografisch bereik 
1. 7 Op grónd van artikel 22, tweede lid, van het Mediabesluit 2008 kan bij ministeriêle regeling

worden bepaald dat in arwijking van artikel 6.24, eerste lid, van de Mediawet 2008, voor de 
verspreiding van radioprogramma-aanbod van eenzelfde instelting meer frequentieruimte mag 
worden gebruikt dan één FM..frequentie of samenstel van FM-frequenties. 

1.8 In artikel 8, tweede lid, van de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciêle 
radio-omroep 2003, zijn nadere regels gesteld ten aanziEJl van de hoeveelheid frequentienimte 
die een commerciêle omroepinstelling voor de uitzending van regionale radioprogramma's via 
de FM -band mag verwerven. Een commerciêle media-insteDinQI mag voor de uitzendilg via de 
FM-band van dergeliJ<e niet-landelijke radioprogramma's meer dan één FM.frequentie of 
samenstel van FM-frequenties gebruiken, mits het demografisch bereik van die FM-frequenties 
of samenstellen van FM.frequenties tezamen niet-meer dan 30% bedraagt en er geen verboden 
combinatie ontstaat als bedoeld in artikel B, tweede lid onder b .. van voornoemde Regeling. Een 
dergelijke combinatie doet zich echter niet voor nu het hier een nieuwe verdeing van kavels 
betreft die plaatsvindt na de•inwerk ingtreding·van de Regelng aanvraag- en veilingprocedure 
voor vergunningen van kavels B27 en B31. 

1.9 Voor hel demografisch bereik van de kavels zijn wij uitgegaan van de Kennisgeving van de 
Staatssecrèlaris van Economische Zaken en Klimaat van 17 julli 2019, nr. DE/19112290. 

2. Beoordelingen

2 .1 De beoordelingen hebben betrekkng op de feitelijke situatie zoals gemeld door aanvragers 
tijdens de aanvraagprocedure. het verzoek om aanvulende gei;;ievens. het verzuimherstel an de 
informatievorderingen. 2 

2.2 Gelet op het feit dat de verbondenheid van een aantal aanvragers eerder door het 
Commissariaat is beoordeeld, hebben deze aanvragers daarorn infOrmatie moeten verstrekken 
o,er wijzigingen'ten opzichte van de laatste op h en betrekking hebbende door het 
Commissariaat uitgevat!rde verbondenheidstoets. Het gaat hie:r om de volgende partijen: 
• Stichti�g Rad� Continu;
• 

• 

• i • 

• Radio Limburg 97FM B.V. 

2 Einddatum Indiening aanvraag: 29 aepltmber 201D, vtnuimhetstel: 29 oktober 2019, vragenlijst vorige ve,bondenheldslMts: 
1 november 2019, eerste Informatievordering: 13 december 2019 en tweede lnlormaUe1vordering 2 Januari 2020. 
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2.3 Daarbij hebben deze aanvragers moeten verklaren of na die laatste toets wijzigingen van 
eigendoms- en zeggenschapsverhoudlngen hebben plaatsgevonden. Van alle wijzigingen, hoe 
klein ook, hebben aanvragers informatie moeten aanleveren. Op basis van de Initieel bij de 
aanvraag ingediende documenlien Is daarna door u nog extra informatie opgevraagd en 
doorgestuurd naar het Commis:sarlaat. Een overzicht van de voor de toel$ing relevante 
documenten per aanvrager die aldus aan het Commissariaat ter beschikking zijn gesteld is 
opgenomen in de bijlage. 

3. Conclusies

Radio Limburg 97FM B.V. 
3.1 Op grond van de door Radio Limburg 97 FM B.V. verstrekte informatie, is niet gebleken dat er 

spraKé is van verbondenheid in de zin van artikel 6.24 Mediawet 2008. 

3.2 Het demografisch bereik van dEi FM-frequenties van Radio Limburg 97FM B.V. zal na eventuele 
verkrijging van de aangevraagde kavel de 30% niet overstijgen. 

Verbondenheid met vergunnin91houder landelijk kavel 
3.3 Bij de aanvraag heeft Radio Linnburg 97FM B.V. gewifzigde overeenkomsten toegezonden die 

zijn gesloten met a�Muslc Nedfüland B.V., te weten een productie- en een 
advertentieovereenkomst. Daarnaast heeft Radio Limburg 97FM B.V. een licentieovereenkomst 
toegezonéJen die is gesloten mi,t Medialaan N.V. Q-Music Nederland B.V. is vergunninghouder 
van een landelijk FM-kavel. 

3.4 Het Comnii�sariaat heeft bij ee1r1 eerdere beoordeling van de samenwerking tussen Radio 
Limburg 9?,°FM B,V. en Q-Music Nederland B.V. geconstateerd3 dat toen geen sprake was van 
ongeoor1oofde verbondenheid. 

3.5 Oo� uit de beoordeling van de 11ewijzigde overeenkomsten, is niet gebleken dat Q-Music 
Nederland B.V. in belangrijke mate het beleid van Radio Limburg B.V. kan bepalen, dan wel dat 
Q-Music Nederland B.V. aanmE�rkelijke Invloed heeft op de inhoud van dat beleid. De infonnatie
waarover het Commissariaat bHschikt leidt evenmin tot de conclusie dat Radio Limburg 97FM
B.V. verl5onden is met een andere omroepinstelling in de zin van art. 6.24 Mediawet.

TiDa B.V. 

3.6 Ook op grond van de door TiDa B.V. verstrekte Informatie, is niet gebleken dat er sprake is van 
verbondenheid in de zin van ar1tikel 6.24 Mediawet 2008. 

3.7 Het demografisch bereik van dE3 FM-frequenties van TiDa B.V. zal na eventuele verkrijging van 
de aangevraagde kavel de 30% niet overstijgen. 

Verbondenheid met vergunninGrhouder landelijk kavel 

3.8 Na sluiting van d� aanvraagdatum heeft TiDa B.V. een aantal overeenkomsten gesloten met 
Radio 10 B.V. ("Radio 10"). Bij brief van 6 december 2019 heeft TiDa B.V. aanvullende
informatie verstrekt. 

3.9 TiDa B.V. heeft op 30 oktober �!019 drie overeenkomsten gesloten met Radio 10 B.V., te weten 
een productie-, advertentie• en een licentieovereenkomst. Radio 10 B.V. Is vergunninghouder 
van een landelijk FM-kavel. 

3 Bestuurlijk rechtsoordeel Commissariaat voor de Media van 6 mei 2014 en bij de beoordeling van verbondenheid per 9
februari 2017 in hel kader van de verlenging vaIn de vergunning voor kavel B25. 
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3.10 Uit de hiervoor genoemde overeenkomsten en uit de overige d<Jcumenten zoals overgelegd in 
het kader van de aanvraag, is niet gebleken dat Radio 10 B.V. in belangrijke mate het beleid 
van TiDa B.V. kan bepalen, dan wel dat Radio 10 B.V. aanmerkelijke invloed heeft op de inhoud 
van dat beleid. De inrormatie waarover het Commissariaat beschikt leidt evenmin tot de

condusie dat TiDa B.V. verbonden is met een andere omroepinstelling in de zin van art. 6.24 
Mediawet. 

Overige aanvragers 
3.11 Op grond van de door de volgende aanvragers verstrekte inrormatie, is niet gebleken dat er 

sprake is van verbondenheid in de zin van artikel 6.24 Mediaw13t 2008. Ook van banden met 
een ver unninohouder van een landelijke FM-kavel is niet gebleken. 

• Stichting Radio Con6nu;
• Regionale Radio Frequentie B.V.

3.12 Het demografisch bereik van de FM frequenties van Stichting Radio Continu zal na eventuele 
verkrijging van de aangevraagde kavels de 30% niet overstijgen. 

3.13 Hetdemogl_äfisch bereik van de FM frequenties van Regionale Radio Frequentie B.V. zal na 
eventuele verkrijging van de aangevraagde kavels de 30% niel: overstijgen. 

3.14 
1 ting a o eam en e e te;

esc Ikking. Het demografisch bereik van de FM-frequentie(s) van deze aanvragers zal na 
eventuele verkrijging v�n de gevraagde kavel(s) dan ook beperkt bfijven tot het demografisch 
bereik van alleen die kave�s). 

ïen overvloede 

Wg maken het volgende voorbehoud ten aanzien van bovenstaande conclusies over (ongeoorloorde) 
verbondenheid: wij zijn ervan uit gegaan dat de feiten en de praktijk 2:oals gemeld door aanvragers 
niet anders zullen zijn dan is gebleken op basis van de beschikbaar �Iestelde stukken en de 
verklaringen van de partijen die ons ter beoordeling zijn voorgelegd. Tevens zijn wij uitgegaan van de 
juistheid en volledigheid van die verklaringen. 
Voor de goede orde merken l.'Aj op dat wanneer op een later moment relevante feiten o f  
omstandigheden naar voren komen, die niet bij bovengenoemde beoordeling zijn betrokken. wij 
alsnog aanleiding kunnen zien om aanvulend onderzoek te verrichten en zo nodig handhavend op 
kunnen treden. 

-5-
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Ten slotte willen wij u gezien de samenwerking van enkele aanvragers met vergunringhouders van 
een landelük kavel. nog het volgerw:le in overweging geven. Gelet op het feit dat bovenstaande 
conclusies ijtsluitend betrekking hebben op de toetsing aan artikel 6.24 Mediawet 2008, is het zinvol 
deze aanvragers erop ter wijzen dat deze conclusies onverlet laten dal zij te allen ti jde gehouden zijn 
aan artikel 7, lid 4. van de Regeling AGF. 

Hoogachtend, 
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, 
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BIJiage: 800291/800292 

Documenten aanvraag vergunning voor (een van) de kavels BOS, BW, B29 en B34 (niet-landelijke 
commerciele radio-omroep) 

Radio Limburg 97FM B.V. {aanvraag kavel B05} 
1 . de vergunningsaanvraag namens Radio Limburg 97FM B.V.;
2. ingevulde vragenlijst verbondenheidstoets d.d. 22 oktober 2019;
3. afschrift toestémming Commissariaat voor de Media op naam van Radio Limburg 97FM B.V.

(6539481658737);
4. u ittreksel inschrijving in het haodelsregister van de Kamer van Koophandel van .Radio Limburg

97FM B.V. d.d. 10 september 2019;
5. uittr�ksel inschrijving in het handelsr�gister van de Kamer van Koophandel van Bartelet

Holding Maastricht B.V. d.d. 10 september 2019;
6. u ittreksel inschrijving in het ha,:idelsregister van de Kamer van Koophandel van Radio Limburg

Holding B.V. d.d. 10 september 2019;
7. uittr�ksel inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Q-music

Nederland B.V. d.d. 26 sept�mber 2919;
8. oprichtingsstatuten van RML Zuideljke Mediagroep B.V. d.d. 8 maart 1999;
9. statutenwijziging van Radio Limburg 9 7FM B.V. d.d 13 december 2004;
10. statutenwijziging Noordzêe 100.7 FM B.V. (nieuwe naam a-music Nederland B.V.) d.d. 9

augustus ioos;

11. productieovereenkomst tussen Radio L imburg 97FM B.V. en Q-Music Nederland B.V. t.b.v.
radioprogramma a-Music Limburg d.d. 21 mei 2014;

12. salesovereenkomst �ussen Radio Limburg 97FM B.V. en a-Nlusic Nederland B.V. lb.v.
radioprogramma a-Music Limburg d.d. 21 mei 2014;

13. l icentieovereénkomst tussen Raäio Limburg 97FM B.V. en Medialaan N.V. t.b.v.
radioprogramma a-Muslc Limburg d.d. 21 mei 2014;

14. salesovereenkomst tussen Radio Limburg 97fM B.V. en Q-Music Nederland B.V. t.b.v.
radioprogramma amusie Limburg d.d. 17 maart 2018;

15. productieovereenkomst tussen Radio Limburg 97FM B.V. en a-Music Nederland B.V. t.b.v.
radioprogramma amusie Limburg d.d. 17 maart 2018;

16. licentieovereenkomst lussen Radio Limburg 97F� B.V. en a--Muslc Nederland B.V. lb.v.
radioprogramma amusie Limburg d.d. 31 januari 2018;

17. bestuurlijk rechtsoordeel van het Commissariaat voor de Media Inzake samenwerking tussen
O-Muslc Nederland B.V. en Bartelet Holding Maastricht B.V. d.d. 6 mei 2014
(624199/625401);

18. uitspraak Rechtbank Midden Nederland d.d. 29 september 2016 In de zaak tussen
RadloCorp B.V. en Ra:ilo 10 B.V. (eiseressen) en het Commr.ssariaat voor de Media
(verweerder).
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Regionale Radio Frequentie B.V. (aanvraag kavel 828 en B29) 

1. de vergunningsaanvraag namens Regionale Radio Frequentie B.V.;
2. afschrift toestemming Commissariaat voor de Media op naam van Regionale Radio

Frequentie B.V. (7083901709670);
3. uittreksel inschrijving in het h;3ndelsregister van de Kamer van Koophandel van Regionale

Radio Frequentie B.V. d.d. 6 :september-2019;
4. uittreks�I inschrijving in,het handelsregister van de Kamer van Koophandel van N. Silvius

Holding B.V. d.d. 6 september 2019;
5. uittreksel inschrijving in het h;3ndelsregister van de Kamer van Koophandel van Waterstad FM

B.V. d.d. 6 september 2019;
6. uittreksel inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Nico·s Music

d.d. 6 september 2019;
7. uittreksel inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Ron Radio

B.y. d.d. 6 september 2019;
8. uittreksel inschrijving in het h;andelsregister van de Kamer van Koophandel van Beheer

Regionale Radio B.V. d.d. 6 september 2019;
9. uittreksel inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van RADIO NL

B.V. d.d. 6 september 2019;
10. uittreksel inschrijving ln het h,:indelsregister van de Kamer van Koophandel van Regionale

Radio Studio B.V. d.d. 6 september 2019;
11. ttittr.eksel inschrijving in het h,:indelsregister van de Kamer van Koophandel van Several Media

B.V. d.d. 6 september 2019;
12. uittreksel inschrijving in het h,:indelsregister van de Kamer van Koophandel van Commerciële

Radio Zuid Nederland B.V. d.d. 6 septemëer 2019;
13. Uittr,e)<sel inschrijving in het h,andelsregister van de Kamer van Koophandel van Radio

Netwerk Nederland B.V. d.d. 6 september 2019;
14. oprichtingsstatuten van Limburg Broadcasting B.V. d.d. 22 januari 2009;
15. statutenwijziging van Limbur�1 Broadcasting B.V. d.d. 14 juni 2013;
16. statutenwijziging van Media Exploitatie Limburg B.V. d.d. 14 juni 2013;
17. oprichtingsstatuten van N. Silvius Holding B.V. d.d. 27 december 2006;
18. oprichtingsstatuten van Ron Radio B.V. d.d. 18 maart 2011;
19. oprichtingsstatuten van Beheer Regionale Radió B.V. d.d. 15 mei 2013;
20. statutenwijziging van NDC Radio B.V. d.d. 14 juni 2013;
21. statutenwijziging van Regionale Radio Maastricht B.V. d.d. 14 juni 2013;
22. oprichtingsstatuten van Commerciêle Radio Zuid Nederland B.V. d.d. 21 juli 2000;
23: oprichtingsstatuten van Radio Netwerk Nederland B.V. d.d. 2 februari 2018;
24. oprichtingsstatuten Radio Maastricht B.V.;
25. statutenwijziging van Radio Maastriçht B.V. d.d. 10 december 2004;
26. oprichtingsstatuten van Commerciële Radio Zuid Nederland B.V. d.d. 21 Juli 2000;
27. oprichtingsstatuten van Several Media B.V. d.d. 7 juni 2002;
28. vervangend aandeelhoudersregister van Regionale Radio Frequentie B.V.;
29. aandeelhoudersregister van N. Silvius Holding B.V.:
30. vervangend aandeelhoudersregister van Waterstad FM B.V.;
31. aandeelhoudersregister van Hon Radio B.V.;
32. aandeelhoudersregister van !3eheer Regionale Radio B.V.;
33. vervangend aandeelhoudersreglster NOC Radio B.V. (RADIO NL B.V.);
34. aandeelhoudersregister van Regionale Radio Studio B.V.;
35. vervangend aandeelhoudersregister van Regionale Radio Studio B.V.;
36. aandeelhoudersregister van Several Media B.V.;
37. aandeelhoudersregister van Regionale Radio Studio B.V.
38. aandeelhoudersregister van Commerciële Radio Zuid Nederland B.V.;
39. aandeelhoudersregister van Hadio Netwerk Nederland B.V.;
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40. programmaproductie-overeenkomst tussen Radio Exploitatie Noord Nederland B.V. en NOC
Radio B.V. d.d. 1 november 2007;

41. roductie-overeenkomst tussen Rebeoca Beheer B.V. en NOC Radio B.V. d.d. 24 mei 2013:

43. 21 aan RADIO Nl B.V. inzake productie RadioNL en afkoop reclame 
blokken kavel 809 factuurdatum 1 november 2019; 

44. overzicht van de FM frequenties ol de capaciteit biinen hel frequentiebereik voor digitale
radio-omroep van vergunninghouders in het geval via die frequenties radio-omroepdiensten
worden verspreid, waarvoot hel Commissariaat voor de Medl:a toestemming heeft verleend:

45. overzicht van de radio-omroepdiensten die door Regionale Radio Frequentie B.V. en/of haar
groepsmaatschappijen worden verzorgd via FM en DAB;

46. brief van 12 december 2019 met bijlagen in reactie op de informatievordering van 5 december
2019;

47. brief vàn 9 januari 2020 met bijlagen in reactie op de informatievordering van 2 januari 2020.

Stlèhtlng Radio Continu (aanvraag kavel BOS, 828, 829 en 834) 
1. de  vergunnin�nvraag namens Stichting Radio Continu;
2. ingevulde vragen lijst verbondenheidstoets d.d. 21 oktober 2 019;
3. afschrift to�temmirig Commissariaat voor de Media op naam van Stichting Radio Continu

(E?53950/654897);
4. uiltr�ksel inschrijving il\ het handelsregister van de Kamer van Koophandel d.d. 21 augustus

2019;
5. oprichtingsstatuten van Stichting Radio Continu d.d. 18 oktober 2000.

Stichting Radio Team (aanvraag kavel B34} 
1. de  vergunningsaanvraag namens Stchting Radio Team;
2. afschrift toestèmmirig Commissariaat voor de Media op naam van Stichting Radio Team

(660256/661669);
3. uittreksel inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel d.d. 1 september

2019;
4. de oprichtingsstatuten van Stichting Radio Team d.d. 14 februari 2011.

-9-
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TIDa B.V. (aanvraag kavel B05) 
1. de vergunningsaanvraag namens Tlda B.V.;
2 .  r1gevulde vragenlijst verbondenheidstoets d.d. 17 oktober 2019;
3 .  afschrift toeste mming Commissariaat voor de Media op naam van TiDa B.V. 

(722980/725061 ); 
4. ulnr�ksel Inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van TiDa B.V. d.d.

28 augustus 2019;
5. uitll!;!ksel Inschrijving in hel handelsregister van de Kamer van Koophandel van Bul Different

Holding B.V. d.d. 28 augustus 2019;
6. u lttreksel inschrijving In het handelsregister van de Kamer van Koophandel van J.H.J.

Tlebosch Beheer B.V. d.d. 28 augustus 2019;
7. oprichllngsstc1tuten van TIDa B.V. d.d.5 mei 2006;
8. aandeenioudersregister van Bul Different Holding B.V.;
9. àandeelhoudersreglster van TiDa B.V.;
1 o. aandeelhoudersregister van J.H.J. Tlebosch Beheer B.V.;
11. akte levering van aandelen d.d. 1 december 2017;
12. statutenwijziging van NUCOBO B.V. d.d. 26 Jun i 2013;
13. statutenwijz iging NUCOBO B.V. d:d. 31 december2013;
14. statut�nwlJztglng J. H.J. Tiebosch Beheer B.V. van 24 decemb,�r 2014;
15. licentieovereenkomst (Radio BFM) tussen Bul D ifferent Holding B.V. en TiDa B.V. d.d.17

december 2015;
16. ov�reenkomst met betrekking tot het verkopen van reclamezendtljd tussen Commerciele

Radio Brabant B.V. en TIDa B.V. van 17 december 2018;
17. Hqenlieovereenkomst (Radio 10 Brabant en Radio 10 Den Bosch) tussen TIDa B.V. en Radio

1 0  B.V. d.d. 30 oktober2019;
18. advertentieovereenkomst (Radio 10 Brabant en Radio 10 Den Bosch) tussen TIDa B.V. en

Radio 10 B.V. d .d. 30 oktober 2019;
19. productleovereenkomsl'(Radio 10 Brabant en Radio 10 Den Bosch) tussen TiDa B.V. en

Radio 10 B.V. d.d. 30 d<tober 2019;
20. overeenkomst tussen Gommerclele Radio Brabant B.V. en ANIP d.d. 20 december 2017;
21 . contract productsheet tussen Commerclele Radio Brabant B.V. en ANP d.d. 20 december

2017; 
22. addendum overeen.komst tussen ANP en TiDa B.V. 2019 d.d. 10 september 2018.;
23. dienstverleningsovereenkomst tussen TiDa B.V. en RADIO Nl. B.V. d.d. 28 november 2017;
24. brief van 6 december 2019 met bijlagen in readie op de lnfom,atlevordering van 5 december

2019.
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Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

Opvol gi ngsvlag: 

Vlagstatus: 

Goedemiddag! 

-adio Limburg
�ri 2020 14:10
Veiling BOS 828 829 834

-adiolimburg.nl
Re: Toelating veiling kavel BOS

Opvolgen 
Met vlag 

In reactie op uw schrijven van afgelopen graag aan dacht voor het volgende: 

1) 

tadiolimburg.nl > 

Omdat er op het adres aan de lingenskamp 10 te Laren momenteel verbouw-werkzaamheden worden verricht is 
houden wij op dit moment kantoor op een ander adres. 

( •� het mogelijk om (vanuit praktisch oogpunt) tot nader order alle post te verzenden aan het volgende adres:

Radio Limburg 97 FM BV

2) 
Zoals eerder aangegeven in mijn email van woensdag 15 januari jl ben ik op 28 januari in het buitenland. 
Is het in principe mogelijk de test in het buitenland uit te voeren? Of is er sprake van een buitenlandse blokkade en 
dient de computer waarmee wordt ingelogd zich in Nederland te bevinden? 

3) 
Tevens vroegen wij ons af of het uiteindelijke winnende bod op een k avel openbaar wordt gemaakt door u? 

Ik hoor graag van u. 

( ''let vriendelijke groet, 

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

wwv,.radioli,nbl ;{.rt 
��.ili. rlU

0

l�,5:.!.�

Oe informatie opgenomen in dit bericht" vertrouwelijk en is "itsluitend bestemd voor de geadreisee,tle. lntlien u dil berchl onterecht ontvangt, wordt u ver tocht de 

onhol.d niet te eebruiken en de M1ender direct te informeren cloor het bericht te retourneren RatliO Umhure ;l7FM BV is niet verantwoordelijk voor rl• juiste en volledige 
overbrenging vande inhoud van deze verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst hiervan. 



L 

The informationcontained in this message i5 confidential and is intended to be exclusivelv lor the addressee. Should vou receive this messate unintentinnally. f]lease do 
not use theconte�ts hereinand not,fy the sender immediately by return_e mail. Radio Limburg 97 FM BV is not respons,ble for the .-.Nwm11w -
the contenlS or th,s lransm,ttede ma�. neither lor t,mely recep11on Dl th,s . 

•.. ,. C •-· 1•1■
Op vr 17 jan. 2020 om 14:17 schreef Veiling 805 B28 829 834 <H� ·n,:.l:''5b26t>29b3 .,.� 

Geachte heer

Bijgevoegde brief met bijlage is vandaag per aangetekende post naar u verzonden. Daarnaast ontvangt u in de 
komende dagen per aangetekende post uw inloggegevens voor de veiling en de proefveiling. Deze gegevens 
worden uit veiligheidsoverwegingen afzonderlijk en niet per e-mail verzonden. 

Heeft u vragen? 

Heeft u naar aanleiding van deze e-mail nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met het Projectteam uitgifte 
FM-vergunningen via 1 _11, ri • ':,-� ,�,:;� 1;; 1: 1arc 

Met vriendelijke groet, 

Projectteam uitgifte FM-vergunningen 

Agentschap Telecom 

Minislerie van Economische Zaken en Klimaal 

Emmasingel 1 1 9726 AH I Groningen 

Postbus 450 1 9700 AL I Groningen 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien LI 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwiJderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, clie verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

• Il 
•••mr•• 

.... lil! ... 

l verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. lf you
c1re not the add ressee or if this message was sent to you by mistake, you
are ,equested to inform the sender and delete the message.
The Stale accepts no liability for damage of any kind resulting trom the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

2 
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> Retour�dres Postbus 450 9700 AL Gronongen 

AANTEKENEN 

Radio
-

imbur 97FM B.V. 
t.a.v. 
Jagerspa 
1251 ZV LAREN NH 

Datum 5 februari 2020 
Betreft Betaling winnende boel kavel BOS 

Geach 

Agemschap Telecom 

. . �li11isce-ie van Eco110111iscl1e Zake11 

en Kli111aa1 

Op 4 en 5 februari 2020 l1eeft u deelgenomen aan de ve iling van de kavels BOS, 
828, 829 en B34. Daarbij heeft u het winnende bod van C 365.000,- uitgebracht 
op kavel BOS. Na aftrek van de door u gestorte waarborgsom is voor dit bod een 
bedrag van € 350.000,- verschuldigd. IJ dient dit bedrag uiterliik 19 februari 2020 
aan Agentschap Telecom te hebben betaald. Als u niet (tijdig) of niet geheel aan 
deze betalingsverplichting voldoet, wordt de vergunning voor dit kavel niet aan 
Radio Limburg 97FM B.V. verleend. 

Betaling winnende bod 
Uw winnende bod op kavel BOS bedroeg ( 365.000, . Op grond van artikel 26,

ze vende lid, van de Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet 
landelijke commerciële FM-vergunningen 2017 (hierna: de Regeling), wordt de 
door u gestorte waarborgsom van C 15.000, verrekend met uw winm?nde bod. 
Het door u verschuldigde bedrag is€ 350.000,-. 

Dil bedrag van C 350,000,·· dient binnen twee weken na d agtekening van deze 
brief, dusµiter1jjlL19 fenruari 2020. door Agentschap Telecom te zijn ont vangen 
op IBAN: NL41INGB0705001199, BIC: INGBNL2A, ten name van het Ministerie 
van Ec onomische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom, Afdeling Finance & 
Control, onder ve,mclding van "Besluit bekendmaking veiling l<ëlvels BOS, B28, 
B29 en B34" en "nr. WJZ/19094095". 1 

Betaalt ll niet of niet volledig binnen de hiervoor gestelde termijn, dan volgt uit de 
Regeling dat ik de vergunning voor kavel BOS niet aan u mag verlener,.2 Ook 
wordt in dat geval uw waarborgsom niet teruggestort en blijft de 
betalingsverplichting voor het door u verschuldigde bedrag onverlet b,�staan. 

1 Artikel 7.6, 11\jfde lid, van de Reqehno. 

• ,vti�el 26, eerste Hd. gelezen i11 samcohan9 met a,tikel 26.\, eerste lid, van de Regeling. 

Emmasinoel 1 
97 26 AH Groningen 
Postbus4S0 
9700 Al Groningen 
T (OSO) S87 74 44 
F (0S0) S87 7'1 00 
www.agentschaptelecorn nl 
n1ro@agent�chaptelecom.nl 

T (050) 581 74<4 

Ons l<enmerk 
AT•EZV./79�9122 

uw 1,enrnerk 

llijlagen 
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Overige winnaars veiling 

Hieronder staat een overzicht van de winnaars en  het winnende bod per kavel: 

Kavel Winnaar Winnende bod 

BOS Radio Limburg 97FM B.V. C 365.000,� 

B28 Stichting Radio Continu €: 111.100,-

829 Regionale Radio C 55.000,-
Frequentie B.V. 

B34 Stichting Radio Team C 35.600,-

lleofi: LI vragen? 
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft dan kunt ll een e-mail 
sturen naar 11.ç;_!lll!!li': rnt u telefonisch 
contact opnemen me roje.-ctteam 

uitgifl"e Ff.l-vergunni, 

Hoogachtend, 
De Staat!'>secretaris 11an Economisd1e 7.aker, en Klunaal, 
namens deze 

Datum 

S fobru�ri l020 

Ons ltenmerl< 

AT·F.ZK/7948127. 
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Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

Beste AT, 

rintmedianederlan d.nl> 
dinsdag 11 februari 2020 16:30 
Veiling BOS 828 829 834 

�05, motie tweedekamer 

7tl1r 

Document3 (Compatibiliteitsmodus).docx; Op,brengst frequentieveiling gaat 12 keer 
over de kop 2.pdf 

Vandaag is bijgevoegde motie aangenomen in de Tweede Kamer. Dit heeft mijns inziens gevolgen voor de ui tslag 
van de veiling voor kavel 805. Aangezien uit onderzoek is gebleken dat de winri,aar onmogelijk het geboden bedrag 
uit eigen middelen kan betalen noch de frequentie voor eigen gebruik gaat inzetten, kan gesteld worden dat de 
uitslag van de veiling herzien dient te worden. Het onderzoek heb ik eveneens bijgevoegd. 

Ik hoor graag van u. 

� Il/let vriendelijke groet, 

J 



TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 

Vergader:iaar 2019-2020 

24 095 

Nr. 500 

Frequentiebeleid 

MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG 

Voorgesteld 6 febrnari 2020 

De Kamer. 

gehoord de beraadslaging. 

verzoekt de regering, de veiling zo in te richten dat de vergunning wordt 
ingetrokken indien deze niet te goeder trouw wordt gekocht voor eigen 
gebruik, maar bijvoorbeeld voor speculatie is gekocht om ,·oor veel geld door 
te verkopen aan een ander. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van den Berg 



Vertrou�20 
Au�ur: ..... Stichting Lokale Verbinding 

Opbrengst frequentieveiling gaat 12 keer over de kop 

Op dinsdag 4 en woensdag 5 februari vond een frequentieveiling plaats van 4 verschillende 
regionale kavels. Een veiling waarbij de staat in totaal €496.700 euro ophaalde. Een factor 
12 hoger dan op basis van historische informatie verwacht kon worden. Uit onze 
reconstructie blijkt dat er duidelijk sprake is van overvraging, een !�trategische aankoop en 
zakelijk onachtzaam bieden. Wat is hier gebeurd? Wie zit er achter het bedrag van €365.000 
euro dat betaald is voor 1 regionaal kavel (805). 

Even de structuur uitleggen 

De veiling vind plaats onder leiding van het Agentschap Telecom, deze organisatie valt 
onder departement EZK. De screening van de deelnemers aan de veiling wordt echter 
uitgevoerd door het Commissariaat voor de media (CvdM) welke onder het departement 
OCW valt. 

Wie mogen er meedoen? 
Elk mediabedrijf die beschikt over een uitzendlicentie mag meedo,en. Met dien verstande dat 
een mediabedrijf na het verkrijgen van deze nieuwe frequenties gI�en groter demografisch 
bereik mag hebben dan 30% (de demografische ruimte). 

Hierdoor kunnen de grote mediabedrijven met landelijke radiozenders, zoals DPG Media 
(Qmusic) of Talpa (o.a. Radio538), niet deelnemen aan deze veiling. 

Wat werd er geveild? 

De veiling betrof licenties om commerciêle radio-uitzendingen te verzorgen op de analoge 
FM-band en daarnaast ook digitaal op DAB+. Het gaat specifiek over 4 verschillende kavels 
met ieder een eigen demografisch bereik. Zie tabel afkomstig uit die publicatie in de Staats 
Courant. 

1 •
.

Kavel BOS is verreweg het grootste kavel met een demografisch bereik van 16,77% en 
omvat een groot deel van de Randstad (inclusief Amsterdam) opgebouwd rondom 10 FM
gebieden met bijbehorende FM-frequenties. De andere kavels zijn enkele zenders voor een 
klein gebied. De k leinste B34 betreft bijvoorbeeld een zender van 50 Watt in het plaatsje 
Stadskanaal. Een beetje zendamateur heeft een sterkere zender bij wijze van spreken. 

Voor hoeveel jaar krijg je de licentie? 
De licenties zijn geldig tot september 2022. Dus praktisch gezien nog 2 jaar. Normaliter krijg 
je een frequentie voor een periode van minimaal 8 jaar, zodat het mogelijk is om ook een 
rendement te maken met de FM-frequentie. De reden voor deze korte duur is gelegen in een 
besluit van de minister dat alle FM frequenties in september 2022 opnieuw geveild gaan 
worden. In een periode van 2jaar is het zeer lastig om de investeringen welke benodigd zijn 
om een radiostation op te bouwen terug te verdienen inclusief de veilingkosten. 

Borg betaling 
Om als deelnemer mee te mogen doen met de veiling dient voorali' een borg te worden 
betaald per kavel waarop de deelnemer inschrijft. De borg geeft d!3 overheid enige zekerheid 
dat een deelnemer over geld beschikt om het geveilde ook daadwerkelijk te kunnen kopen. 

1 
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Auteu hling Lokale Verbilding 

De borg staat natuurlijk ook in verhouding tot hetgeen geveild wordt. Voor kavel 805 werd 
€15.000 borg gevraagd, voor de overige drie kavels moest €10.000 per kavel worden borg 
gesteld. 

Opbrengst in het verleden 

Het grootste kavel, 805 heeft al een behoorlijke geschiedenis tijdens zijn cyclus van 8 jaar. 
Zo werd het eerst gratis uitgegeven via een beauty contest. Deze partij bleek niet in staat om 
het tot een succes te brengen waardoor de overheid het kavel in 2017 heeft teruggevorderd. 
Daarna is het in het voorjaar van 2018 opnieuw geveild. Dit leverde de staat via de veiling 
€50.000 euro op. De licentie was geldig tot september 2022. Effectief dus toen nog 3 jaar. 
De bieder bleek niet in staat om het geboden bedrag van €50.000 te voldoen. Waarna met 
een vertraging van ongeveer een jaar deze dinsdag 4 februari het kavel 805 opnieuw in 
veiling is gebracht. 

Verwachte opbrengst kavel BOS 
In 2018 werd €50.000 euro betaald voor kavel 805 met een effectieve gebruiksduur van -3 
jaar. Ruim een jaar later wordt dit kavel opnieuw geveild, met nu dus nog een effectieve 
gebruiksduur van -2 jaar. 

De te verwachten opbrengst van kavel 805 zou op basis van de \/Orige veiling nu ergens 
tussen de €25.000 en €40.000 moeten liggen. 

Hoewel veilingen zich natuurlijk n1e1 laten voorspellen betreft het veilen van een FM-kavel 
iets anders dan bijvoorbeeld het veilen van kunst. Achter een FM-frequentie zit een 
radiostation met een business case. De kosten voor het in de lucht houden van de zenders 
en de te verwachten reclame-,nkomsten zijn prognosticeren. 

Dat de overheid rekening hield met een opbrengst van tussen de €25.000 en €40.000 valt op 
te maken uit de gekozen hoogte van de borgstelling van €15.000. 

Verloop van de veilin g voor kavel 805 
Voor dit rapport beperken we ons tot kavel B05. De opbrengsten van de andere 3 kavels 
roepen ook zeker vragen op. 

Kavel B05 is uiteindelijk weggegaan voor €365.000 euro. Zo'n 10-12 keer de reële waarde. 
Dat h ier iets bijzonders aan de gang was bleek ook uit het biedin!1sverloop van de winnaar. 

Ronde 
1 

11 

13 
15 

17 

19 

21  

23 

25 

Geboden bedrag 
€ 30.000,00 

€ 82.500,00 

€ 115.000,00 
€ 150.000,00 

€ 185.000,00 
€ 225.000,00 

€ 265.000,00 

€ 305.000,00 

€ 365.000,00 

1 Noodzakelijke bedrag Overbiecling 
€ € 30.000,00 

€ 82.500,00 € -

€ 90.800,00 € 24.200.00 
€ 128.000,00 € 2 2  000,00 

€ 160.100,00 € 24.900,00 
€ 202.100,00 € 22.900,00 

€ 242.000,00 € 23.000,00 

€ 285.500,00 € 19.500,00 
€ 332.600,00 € 32.400,00 

Het is opmerkelijk om moedwillig zoveel boven het door de veilin!J voorgestelde bedrag te 
bieden. Blijkbaar speelde geld geen rol. 

2 



Vertr� 
Alie........iFtichting Lokale Verbinding 

Wie is de winnaar van kavel B05? 

Het kavel is gewonnen door het bedrijf met de naam "Radio Limburg 97FM 8. V." 

Uiteraard maakt dit bedrijf onderdeel uit van een BV-structuur, waarvan uiteindelijk 1 persoon 
eigenaar is. Alle BV's hebben hetzelfde vestigingsadres. Dit betreft een leegstaand woonhuis 
in de plaats Laren welke tot vandaag onder voorbehoud is verkocht 

De BV-structuur van de winnaar van kavel 805: 

Aa"""elhOuottlsl 
8i1•te1e1. �e• een111, 

8Uuudt1 Aantal tN!diew<etMrl "21)18 Wttt�•P 1"1 1201& VtslCtrClPIUIS 
8•n•tt-L Ml1.Nt1 lttfiN 0 ( l!l l6S l0ttn 

"tj 
A.lllU<!èlhOU0etl<I llel!Wdet Aonc•I ,...,., .... r1c.,s •201� �Jo,,k.ip,ta.tl ,201:1 Vt11Jii•&'IN•" 

IIMtflOI Holdlne I\IMl�lthl 8.V S.rltlel Holctna t\laasrichl B.V. 0 [ l'J.835 Lam> 

A>•tlo•lhouot,14 BtltuudH ûN.llmedNe:;',tftS r!OtA werthp.tiUl 11011 w,tc,,,...pl�h 

lla6,0 l....,UII H<>>lintB,V. 8Uetet Holdlllg Maun:hl BV 8a11efel Hol<f"C MIUl�thl B V 0 late11 

l A"doal,0Udr'rf1) Brsh.tudrr .. ,,,.,...,d....,rlrtn •2018 \Vottk••t•aUlOU VHl,C,"i!Pll.11< 

R•di• l,nbu,a9JJM a. V Radio llmbutgHotdo,,a e V Rado linbuq Holdr"f8.V. 0 ( 15.71151-� 

Uit de jaarrekening van de Kamer van Koophandel (laatste updatH 2018) blijkt dat dit bedrijf 
is geregistreerd in Maastricht maar gevestigd in Laren. Het heeft O medewerkers in dienst en 
een werkkapitaal€ 15.785. Dit bedrijf kan op basis van de KvK ge9evens nimmer een bedrag 
van €365.000 betalen. 

Radio Limburg 97FM B.V. beschikt in Limburg over een regionaal kavel waarop Qmusic 
wordt uitgezonden onder de naam Omusic Limburg. Qmusic beschikt niet zelfstandig over 
radiodekking in Limburg. Door het eerder genoemde demografisclhe ruimte principe van 30% 
kan Qmusic ook niet zelfstandig uitbreiden door het verwerven vaIn een regionaal kavel. 
Maar via deze u-bocbt is Qmusic nu toch herkenbaar in Limburg. 

Qmusic is eigendom van DPG media (ook wel de Persgroep genoemd). De grootste 
krantenuitgever van Nederland. DPG media is in handen van een Belgische eigenaar. 
Eerder is in een Internetprogramma van Robert Jensen uitgelegd dat dit Belgische bedrijf 
met Belgisch subsidiegeld de Neder1andse media aan het opkopen is. Zie de link: 

DPG media heeft recentelijk aangekondigd om het Belgische radk>station "Joe" naar 
Nederland te halen. Het Belgische radiostation "Joe" is van dezelfde Belgische eigenaar als 
DPG Media. 
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Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

Geachte heer 

Veiling 805 828 829 834 
vrijdag 14 februari 2020 09:S8 

llllll@printmedianederland.nl' 
T:'Vertoop veiling BOS, motie tweedekamer 

Onder verwijzing naar uw e mailbericht van 11 februari 2020, berichten wij u als volgt. 

:. 

De veiling heeft plaatsgevonden in overeenstemming met de Regeling aanvraag en veilingprocedure niet 
landelijke commerciële FM-vergunningen 2017 {hierna: de Regeling). Bij uw e-mail heeft u een aangenomen 
motie gevoegd van mevrouw Van den Berg. Deze motie is ingediend bij het S:G-debat. 

Een aangenomen motie is geen wet- of regelgeving en heeft evenmin direct nevolg voor bestaande wet of 
regelgeving. Dit betekent dat er ook op grond van deze motie geen aanleiding bestaat om de uitkomst van de 
veiling te h<?rzien. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

'et vriendelijke groet, 

Projectteam uitgi�e FM-vergunningen 

Agentschap Telecom 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Emmasingel 1 1 9726 Al-1 1 Groningen 
Postbus 450 1 9700 Al I Gron ingen 

Van: 

Verzonden: dinsdag 11 februari 2020 16:30 
Aan: Veiling BOS 828 829 834 
CC: 

Onderwerp: Verloop veiling BOS, motie tweedekamer 

Beste AT, 

( 'andaag is bijgevoegde motie aangenomen in de Tweede Kamer. Dit heeft mijns inziens gevolgen voor de uitslag
van de veiling voor kavel 805. Aangezien uit onderzoek is gebleken dat de winnaar onmogelijk het geboden bedrag 
uit eigen middelen kan betalen noch de frequentie voor eigen gebruik gaat inzc?tten, kan gesteld worden dat de 
uitslag van de veiling herzien dient te worden. Het onderzoek heb ik eveneens bijgevoegd. 

Ik hoor graag van u. 

Met vriendelijke groet, 



1 Directeur

r 

REC�\ME COrtF 
co:,1:,1,!.su: 
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Van: 

Verzonden: 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 

Goede morgen, 

Hierbij 2 ontvangensten. 

-202006:45
Veiling 805 828 829 B34

�ogramma

Rekeningafschrift - details: 

( Rekening 
Rekeningnummer
IBAN

Valuta van cle rekeninu

Datum rekeningafschrift
Datum vorio afschrift
Afschriftnu111mer

Transacties 3 1temt 

EUR 

·1 .1-02-2û21:

1 ;)·02-202( 

Bank 
Bonl<:code
BIC 
Banktoeoanu

Vc,rige balans
Totaal creclit
Totaol debet
Boek saldo

Weergave: .t11� .. , .: • Weergaven beheren:

0 

n 14-û2-202C AT11�

1 
RA910 LIMBURG
97FM BV 
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Veilin,2 805 828 829 834 

Van: 

Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Va 

Ve 

r 

donderdag 27 februélri 2020 09:0� 
Veiling BOS B28 B29 834 

NJ; Nader toelichting verbondenheiè aanvr.19.!rS kilvcl BOS, B28, 329 t?n 834 
Nadere toelid,ting verbondenhr:id.pdf 

Onderwerp: Nader toelichting verbondenheid aanvragers kavel 805. S28. 829 �n !334 

Beste-

Graag verwijs ik jP. naar de bijlage. 

Met vriendelijke groet, 

. 1 

Commissariaat voor de Media 
Hoge Naarderweg 78, 1217 AH Htl1,1ersum 

vilm
.,
!!], www.cvóm.r]! 

Aon ,111 1Jrrlchrlcu11nen gec-nrechten wcxdtn ontltcnd 



L 

Agentscha� 
T.a.v. mN.� 

Pers-mail 

D:itum Onderwerp 

1 ,S1 fd:!Ul'l1ft:1Ul:..t•'l\�l� l!N:.f. M-:tllhUIIIIIIIUIIUUljlll1Hll!IIUIHIUIUHdHIUlllld!U 111

C □ MMISSA�!IAAT VOOR D�,O 

32� \ 
Hese �laarde,v,�9 7o 111' 1217 AH Hlvetsum ol 
Poslbos 1426 ltl 1200 BK H.lv1!13Uln U C\-:llr.@c,dm.n UI , ... � ../ 
T035 nJ 7700 m F C3S n3 77 93 Cl 

7T lebruari 20Z0 Nadere loelidtingver11ondenheid aanvragers kavel B05, 828. B29 en 834 

Uw kenmtrk Ons k1nm1rlc 
800291/8011820 

Geachte mevrouw-

Oaorltlesnuramtr 
♦31 (0)357737777 

t. 1 n verband met de nieuwe .verdeling van de vergunningen voc:>r niet-landelijke commerciële
radio In de FM-band voor kavels B05, 628, B29 en B34 en gelet op de beperkingen die gelden
voor het verwerven van frequentieruimte, heeft u het Convnis;sariaat voor de Media (hierna:
het Commissariaat} gevr:aagd de betrokken aanvragers te toutsen op ongeoorloofde
onderlinge verbondenheid en ongeoorloofde verbondenheid met bestaande
vergunninghouders.

2. Dit verzoek heeft geleid tot.,ons briefadvies van 16 januari 2020 (kenmerk: 800291/800292)
waarin hel Commissariaat Is nagegaan or de betrokken aanvragers aan artikel 6.24 van de
Mediawet 2008 voldoen.

3. Naar aanleiding van het briefadvies van 16 januari 2020 heeft u het Commissariaat verzocht
om een nadere toelichting. Meer specifiek verzoekt u om een nadere ooderboUWlng ten
aanzien van de aanvragers Reglonale Radio Frequentie B.V. en Radio Limburg 97FM B.V.

A. Nadere toeUchtlng

Radio Limburg 97FM B.V. 
4. U heeft het Commissariaat gevraagd een toelichting te geven op de bevindingen over Radio

Limburg 97FM B: V. (hierna:, Radio Limburg). Hierbij heeft u e,angegeven dal er signalen zijn
gekomen vanuit de sector dal1er sprake zou zijn van financiële verbondenheid/afhankelijkheid
lussen Radio Limburg en Q-Muslc Nedarland B.V. (hierna: 0:-Musici

5. Met zijn advies van 16 Januari 2020 heeft hel Commissariaat u de resultaten toegezonden van
(je toetsing van de vraag of op grond van de door Radio Limburg verstrekte Informatie Is
gebleken dal sprake Is van ongeoorloofde verbondenheid in de zin van artikel 6.24 van de
Mediawet 2008 (hierna: Mediawet). De conclusie Is, op gond van de verstrekte Informatie, dal
Radio Limburg niet op een ongeoor1oofde manier verbonden is, niet met 0-Muslc en niet met
andere partijen.

6. Zoals aangegeven In rand nummer 3.4 en voetnoot 3 van het brieradvies van 16 Januari 2020
heeft het Commissariaat bij een eerdere beoordeling van de samenwerking tussen Radio
Limburg en Q.Music geconstateerd dal destijds geen sprake was van een ongeoorloofde
verbondenheid. In het kader van de onderhavige aanvraag van Radio Limburg heeft het
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Commissariaal onderzochl we�ke eventuele wijzigingen in de samenwerking mei Q-Muslc zich 
na de eerdere beoordeling hebben voorgedaan. 

7. Volgens de opgave van Radio Limbw-g zijn na de eerdere beoordeling uilslui lend de
llcenlieovereenkomsl, de Produclieovereenkomsl en de Salesovereenkomst mei Q-Music
gewijzigd. De toegezonden overeenkomsten dateren van 2018 en de eerder beoordeelde
overeenkomsten dateren van 2014. Radio Limburg heeft de gewijzigde overeenkomsten uit
2018 als bijlagen toegezonden. Het Commissariaal heefl de overeenkomsten uil 2018 
vergeleken met de overeenkomslen uil 2014.

8. De over�en_komsten uit 2018 bevallen een aantal niet-inhoudelijke wijzigingen, waaronder de
namen van de bevoegde vertf?genwoordigers van parUjen, de vermelding In de overwegingen
dal de overeenkomsten uil 2018 de overeenkomsten uit 2014 vervangen en een aangepaste
dalum van Inwerkingtreding.

9. Daarnaast bevatten de overeHnkomslen uit 2018 de volgende wijzigingen.

10. De Produclieovereenkomsl 2018 bevat de (nieuwe) bepaling: "Q-Music behoudt zich het rechl
voer deze vergoéding te Wfjz�1en indien de productieopdracht wijzigt, bijvoorbeeld door
herziening van het Regiogericht Aanbod en het Niet-Regiogericht Aanbod." Het
Commissarla.-1 begrijpt deze bepaling aldus dat wanneer Radio Limburg vraagt om een 
wjziging In de produclieopdraicht aan Q-Music die leidt lot andere werkzaamheden, Q-Music
de bedongen vergoeding daarmee in overeenstemming kan brengen. Het lnillalief voor de
wijziging.komt van de zijde vain Radio Limburg. Het ligt voor de hand dat als de door Radio
Limburg beoogde \vijzlging tolt een aanpassing van de vergoeding leidt die Radio Limburg niet
wll accepteren, hèl Radio Limburg vrijstaat af te zien van de wijziging of in het geheel af te
zien van de opdra�t aan Q�Music. Bovendien rigl voor de hand, nu Q-Music een groot deel
van de productie verzorg!, een wijziging slechls tot een daling van kosten voor Radio Limburg
kan leiden. VQlgens het Commissariaat volgt In leder geval uit deze bepaling geen financiële
zeggenschap van 0-Muslc over Radio Limburg.

11. De Salesovereenkomst 2018 bevat in artikel 1.2 een verruiming voor Radio Limburg van de
mogelljkheid om, met toeslernming van Q-Music, zelf advertenlieruimle te talen verkopen door
derden. Op grond van de overeenkomst uil 2014 was dat nog geheel verboden. Verder is In
de Salesovereenkomst een nadere uitwerking gegeven aan de berekening van de vergoeding.
Deze YAjzlglngen leiden volgens het Commissariaat niet tol ongeoortoofde verbondenheid in
de zin van artikel 6.24 van de Mediawet.

12. De Licentieovereenkomst 20118 bevat een wijziging in artikel 2.2. De jaartijkse vergoeding
werd In het verleden met één factuur in rekening gebracht. Inmiddels wordt die vergoeding in
twee deelfacluren In rekening, gebracht. Artikel 3.4 is toegevoegd: "Medialaan is gerechtigd de
merl<licentle per direct op.te zeggen Indien Radio Limburg naar de mening van Medsfaan
heeft gehandeld in strijd mei haar belangen als merkhouder'". Hoewel Q-Music daarmee nu op
grond van de overeenkomst de licenlie per direct kan opzeggen als Radio Limburg In slrijd
h�ndelt mei de belangen van 0-Music als merkhouder, is dat volgens het Commissariaat
geen bepaling op grond waarvan sprake is van een significante wijziging in de verbondenheid.
Naar moet worden aangenomen kon de licentle ook zönder deze ex�lciele bepaling worden
opgezegd Indien Radio Limburg als licentiehouder In slrijd zou handelen mei de belangen van
Q-Music als merkhouder.

13. Tol slol bevallen alle drie de ,overeenkomsten een zogenaamde ent/re agreement clause. Dat
betekent dat de partijen over en weer verklaren dat de overeenkomsten de gehele Inhoud van
hun rechtsverhouding beval Bij afwezigheid van aanwijzingen dat dat in het verleden niet zo
was. Is ook dit volgens het C1,mmissariaat geen inhoudelijke wijziging.

14. Op gond van de hierboven opgenomen analyse brengen de wijzigingen geen veranderingen
teweeg die van Invloed zijn op de vraag or sprake is van ongeoorloofde verbondenheid. Op
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grond van de door Radio Limburg en Q-Music verstrekte overeenkomsten en gegevens, is 
derhalve niet gebleken dat S1Prake is van ongeoorloofde verbondenheid in de zin van artikel 
6.24 Mediawet. 

15. Over het voorgaande wordt opgemerkt, zoals ook volgt uit de brief van 16 januari 2020, dat er
ten aanzien van alle aanvragers en dus ook ten aanzien van Radio Limburg in dit kader enkel
getoetst Is op ongeoorloofde verbondenheid in de zin van artikel 6.24 van·de Mediawet. Er is
In het kader van bovengenoumde toetsing niet getoetst op andere bepalingen dan artikel 6.24
van de Mediawet.

Regionale Radio Frequentie B.V. 
16. U heeft het Commissariaat gevraagd een toelichting te geven op de bevindingen over 

Regionale Radio Frequentie �.V. (hierna: Regionale Radio Frequentie). Hieronder lichten wij
toe waarom wij tot de conclu.sie zijn gekomen d�t er geen sprake is van ongeoorloofde
verbondenheid In de z in van 'artikel 6.24 van de Mediawet, terwijl Regionale Radio Frequentie
zelf heeft aangegeven verbonden te zijn met verschillende vergunninghouders van een FM
kavel.

17. Het Commissariaat heen op grond van de door Regionale Radio Frequentie verstrekte
Informatie onderzocht of deze aanvrager ongeoorloofd is verbonden in de zin van artikel 6.24
Mediáwet. Het Commissaria:at heeft beoordeeld or Regionale Radio Frequèntie verbonden is
met een andere aanvrager van een of meer van de hierboven vermelde kavels of verbonden
Is met ejn béstaande vergunninghouder van een FM-kavel voor lar]de6jke of voor niet
landelijke commerciële radio en heeft vervolgens ook beoordeeld of deze mogelijke
verbondenheid oversêtvijding oplevert van het criterium als bedQeld ri �rtikef 8 Regeling
aanwijzing en gebruik frequeintierulmte commerciële radio-omroep 2003.

18. Het is het Commissariaat nie!t gebleken dat Regionale Radio F{equentie verbonden is met een
vergunnlnghoudef van een F-'M-kavel voor landelijke commerciële radio. Het Is het
Commissariaat evenmin gebleken dat de aanvrager ongeoorloofd is verbonden·met één van
de andere aanvragers vàn een vergunning voor niet-landelijke commerciële radio in de FM
band voor kavels B05, B28, B29 en B34.

19. Voor het onderzoek naar on9eoorloofde verbondenheid in de zin van artikel 6.24 van de
Mediawet vàn Regionale Radio Frequentie met een andere vergunnir)ghouder van een FM•
kavel voor (niet-)landeRjke c•ommerciële radio heeft het Commissariaat onder meer de tabel
B.5.1 van het aanvraagformulier betrokken. Regionale Radio Frequentie heeft in deze tabel
desgevraagd vermeld �n welke vergunningen voor commerciële radio hij en een aan hem
verbonden instelfing reeds houder is.

20. In deze tabel worden uitsluit•end vergunninghouders vermeld waarvan Nico Silvius Holding
B.V. enig aandeelhouder Is. Als dochtervennootschap maakt Regionale Radlo·Frequenlie zelf
oók deel uit van deze groep. Het demografisch bereik van alle FM-kavels in bezit van de
(dochter)vennootschappen waarvan Nico Silvius Holding B.V. eigenaar is, komt uit op
19,25%. Door middel van vennootschappelijke banden is aanvrager dus verbonden met de
volgende vergunninghouders van een FM-kavel voor niet-landelijke commerciële radio:
Wàterstad FM B.V., Several Media B.V. en Commerciële Radio Zuid Nederland B.V.

2 t. Het Commissariaat heeft echter geconstateerd dat het totale demografische bereik van deze 
FM-kavels, ook na eventuele verkrijging van de kavels waa-voor Regionale Radio Frequentie 
een vergunning vraagt, ond1� hel maximaal toegestane demografisch bereik van 30% blijft en 
e rop basis daarvan geen sprake is van ongeoorloofde verbondenheid In d e  zin van artikel 
6.24 van de Mediawet. 

22. Het Commissariaat is verder niet gebleken van enig vennootschappelijk recht van andere
vergunninghouders van een FM-kavel in (vennootschappen van) N"ico Silvius Holding B.V.
Daarnaast heeft het Commi1ssariaat onderzocht of aanvrager door middel van andere dan

-3-
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vennoolschappelljke banden va-bonden Is mei een of meer vergunninghouders van een FM
kavel. Zo heeft het Commissariaat de (mondelinge) overeenkomsten over de productie van 
media-aanbod onderzocht die Regionale Radio Frequenlie dirE!cl of indirect heeft gesloten 
met andere vergunninghouders van een or meer FM-kavels. 

23. Op basis van de Informatie door Regionale Radio Frequentie verstrekt, is het Commissariaat
gebl�ken dal geen sprake is van de situatie dat Regionale Radîo Frequentie door middel van
een dergel ijke overeenkomst In belangrijke mate hel beleid van een vergunni nghouder van
een FM-kavel kan bepalen, dan wel dal Regionale Radio Frequentie aanmerkelijke Invloed
heeft op de inhoud van dal beleid. Op grond van deze omstandigheden komt het
Commissariaat lol de concusie dal er geen sprake Is van ongE1oorloofde verbondenheid in de
zin van artikel 6.24 van de Mediawet ten aanzien van Regionale Radio Frequentie.

a Tot slot 
24. Tot slot wordt hel eerdere voorbehoud herhaald ten aanzien vëm bovenstaande condusies

over (ongeoorloofde) verbondenheid In de zin van artikel 6.24 van de Mediawet. Hel
Commissariaat Is ervan ui,t gegaan dat de renen en de praklfjk zoals gemeld door aanvragers
niet anders zijn dan Is gebleken op basis van de beschikbaar gestelde stukken en de 
verklaringen van de partijen die ms ter beoordeling zijn voorgelegd. Tevens is hel 
Commissariaat uitgegaan van de Juistheid en volledigheid van die verklaringen.

25. Voor de goede orde wordt opgemerkt dal wanneer op een later moment relevante feiten of
omstandighed�n naar voren komen die niet bij bovengenoemde beoordeling zin betrokken.
hel Convnissarlaal alsnog aanleiding kan zien om aanvullend 1:>nderzoek te verrichten en zo
nodig handhavend q:, te treden.

Hoogachtend, 
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, 
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Datum 27 februari 2020 
Betreft Vergunningen voor analoge en chgitale radio omroep 

Geacl1t� 

Op 30 september 2019 heb ik ,.,w ai:\nvraag ontvangen voor een vergunning voor 
het gebruik van frequentieruimte in de FM band voor niet·lancleliJke r:omrnerciële 
raclio-omroep, als bedoeld In de Regeling aanvraag- en veilingprocedure 
ternggekon1�n 11iet-1,1mlelijke commerciële FM·V'.!rgunninge11 2017 (t1ler11a: de 
Regeling). uw élanvraag wordt met cht besluit gehonorecrcJ. 

B�st uit 
U heeft het hoogste (winnende) boel geaaan voor de vergunning van kavel BOS. U 
lleeft vervolge:is uw boct gestand gedaan. Daarom wijs. Ik uw aanvraag voor de 
vergunning voor kavel BOS toe.• Hierbij gaal t1et o;n het gebn:ik van 
rrequentieruirnte voor niet landelijke comrnerc:iêle radio-omroep. Aan cleze 
vergunning is tevens een vergu11ning voo, di�itale radio-omroep In allotment BA 
gekoppeld. 

Kavel 

BOS 

Verg(//mmg analoog 

7952370 
vergu11n1ng digitaal 

7952375 

De ver9u11ningcn vormen een integraal onderdeel van dit besluit en zijn bij deze 
l>rief bijgevoegd.

overwegingen 
Ik heb 'lëlstgesteld clat uw aanvraag tn eerste Instantie niet voldeed aian de eisen 
en voorwaarden, zoa:s gesteld in de Regeling. Om die reden heb ik u bij brief van 
15 oktober 2019, met kenmerk AT-EZK/7859295, de mogelijkheid gE?boden om de 
daarin vei-melde verzuimen te herstellen. Bij brief van 23 okto ber 2019 heeft u 
deze verzuimen op tijd hersteld. 

Op gnmd v.10 ,,t,��• ). l) er, orl1:-.c1 3. l·1 van <Je re:1ccomrnun1<.ûtle"l/e:. t:n 01\.lkel 1.7 von h;:t l=r-tQu�tn:�Sluit 

:t013. 

r (050) 567 1,:,14 

Oni kenmerk 
AT EZK/7352300 

Uw kenmerk 

Bijlagen 

1,FM-ve<9unnlo9 ,ne. 
Cl.:1ssiemummer 795� )'1(1 
2. 019,1a1e �er9unnln9 me; 
dOS>iCrC11.J:1lml!r 7952:r,5 
3 ll$8-s:ö. 
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Vervolgens heb 1k vastgesteld dat uw aanvr.iag voldoet aan (Ie in de Regeling 
gestelde eisen en voo rwatirclen. Ik heb uw aanvraag dmirom in bel1a;idehng 
genomen. Ook heb ik vastnesteld dat er geen redenen zijn om uw aanvraag op 
grond van artikel 3.18 van de Telecornmunicatie�·,et at te wijzen. 

Toetsing verboridenheid door Commissariaat voor de Media 

Ten aanzien van de hoeveelheid frequentieruimte die eën commerciële 
omroepi:1stelling mag verwerven gelden t,eperkingen.2 In verband rnet deze
beperkingen heeft het Commissariaat voo1 de Media (hierna: CvdM), op verzoeh. 
van Agentschap Telecom, de a<111vragers getoetst op niet-geoorloofde onderling\! 
verbondenheid en niet g�oorloofde verlJondenhei(I rnet bestaande 
vt'.!rgu nninghouders. 

Het Cvdi'l heeft bij brief van tó januan 2020� aangegeven llat, op bnsts van de m 
het kader van cle7.e proceclurt! verstrekte 1nformat,e, cle conclusie is 
gereciltvaarcligcl dat verlening van cJ� W!:-g.umiri9 voor één van de kavels B05, 
628, B29 e:11 B34 a:in Radio l.irnburg9ïFM �.\/. 111c� leidt tot strijd me:: ,i:tikel 6.24 
van de Mediawet 2008 en Mtikel lï. v.ia 11-:!t i-'•.::d1al"Jesluit 200S. Daanne'? 1s er ook 
geen sprake van st rijd met artikel 8 v;111 de ;:1�fJ'-�l111g ëilnwijz.ing en gebrt11k 
frcqu,:ntieru,P1te commerciële ra-:J:·) , ;-,1ro!!p ;mû3. 

�l�t Cvc!M iieeit deri1<1lve vastg,?:,•.l'f J d<11: �c,:r ;p:·dke 1, va:i niet ·gco:,rlnofc1.: 

verbondenheid. ()it adv1e;, j:; o;, 7.c,,·9v:,lr!•c.JP. W'.Vi'.! r,,t 51;in11 •:Jû!<0:n::n •�Il l>en?s;: or, 
eeri deugdelijk fcil.�i.c11•:h.!fL•.�,:,,. Jid c,J (!ee v.:11, hel C•:<11,: ru:em 1�: \b-1�orn o•:er. 

Noorlzaélk tot veiling en uw 1:o,!lê1ti119 

Verder l1eb i.( va�tg.?s;:eld d,:: .::r n� .. :,,1z:?ëlk D2stond tot 11·::t v "1I:•·� va·· de 
vt?rgm111ingen voor hel çi�Liru,k v,1:1 lr .equenl:·:::ruimte in de f- M ·band voor 
niet-lancle!ijke cu,nmerci�!t! radiü omroep van clc kave!s BOS, B2o, B2CJ en B34.·1

Bi) bnef van t6 ja;n,ari 2019. me, kenmerl: Al •EZK/7929029, 11�::, ik u dit laten 
weten. De veiling heeft pfaatsgevoncfon op 4 en 5 februari 2020 conform cle in 
par:1gr.:iaf 4 van de Regeling genoe:ncJc vc11i;1gprc-:edure.5

Wi'larborgsom en betaling winnende boel 

Op 25 septemb�r 2019 heefl u ee•1 waarborgsom gestort te·· hoogte van 
C 15.000,-. B:j brief van 5 fe!iruari 2020, met kènmer't< ,\ï-EZK/7948122, heb ik 
laten weten dat u ilet hoogste (win:iende) borJ van C 365.000. heeft uitgebracht 
op kav�I BOS. Na aftrek va ;1 de door u gestorte waarborgsom was voor dit boel 
een bedrag van C 350.000, - verschl:lcfgcL Op 14 febru:lri 2020 heeft l: tijdig hel 
resterende bedrag gestort. 

1 A:tdc�I 6.24 van de Me,l•J•;;tt ZCOB <?n artikel S. e!l'f:1t! 11'1. van J,: ReQ�llr.9 a�n·1,1i.1r.;r en gti:,ruik 
frt!QuaE-r,t,en.mut� ,:omm�rciCI.! r!j10•0111 .. �o �003 
'K�nmer� 800291/SOON}.. 
' Attll<.?I 13, viJ(<le h,1, V.>11 d� P.egl!iin'I 
' ?.·e Oollc art,kel 1) var. de P.t:'}�hn,i 

Datum 

l;t f!!b�v<111 20Z1l 

Ons k<?nmerk 
,H FZK/1�S23ii0 



Consultatie en wijzigingen 

De consultatie van het bekendmaking:sbesluit met de vergunningen voor kavels 

BOS, B28, 829 en 834 en bijbehorende vergunningen voor digitale radio-omroep 

heeft van 8 februari 2019 tot en met :22 maart 2019 plaatsgevonden. Naar 

aanleiding van deze consultatie zijn z ienswijzen ingestuurd. Een van deze 

7.ienswijzen betrof de ingebruiknameverplichting in de digitale vergunningen. Met 

een algemeen doorgevoerde wijziging bij de overige vergunningen voor digitale 

radio-omroep in uw allotment is een artikellid tl toegevoegd aan artikel 6. Uw 

vergunning is hierop aangepast ten opzichte van de geconsulteerde concept

vergunning. Met deze aanpassing wordt de ingebruiknameverplicl1ting verlicht. Dit 

omdat cle oorspronkelijke ingebrniknameverplichting ten aanzien vafl de 

bliitenwateren (te weten de Waddenzee, de Oostersch'?kle, de Westerschelde, de 

Eems, d� Dollard en de Noordzee) niet noodzakelijk is om het beleidsdoel van 

digitalisering te IJereiken en voor vcrgunnmghoude,-s in uw allotment relatief duur 

is. 

USB-stick 

Bijlage Ill van de v,�rg11nning voor digitale radio omroep b2•1at dt� inhoudsopgave 

van de bijgevoegde USO-stick. Hierop is oncler andP.re het "Formulier 

kennisge\ling ingebruikname e11 not,f1catie" opgenomen voor zowel melclrngen van 

mgebruilmame als notifi.:ati�ver2oeken. 

Inwerl<ingtreding, looptijd en ingt!bruilc11ameverplichting van de 

vergunningen 

De vergunnmgen voor analoge en digitale radio c,mroep tr�den per 28 februari 
2020 in werking. Het gebruiksrecht va,11 cle vergunningen loopt tot en met 
31 augustus 2022. 

Voor de duidelijkhei<I .,.,,1 ik u !!rop wijzen dëtt u op grond van uw vergunrnngen 

binnen drie mê!anden na inwerkingtreding de frequentieruimte in gebruik dient te 
nemen en te houden. 6 Da:irnaëlst wil ik  u wijzen op de vergunningsvoorwaarde
van artikel 11 van lWt vergunning voor digitale radio-omroep die bepaalt dat u 
hinnen zes weken dient toe te treden tot de salllenwerkirigsovereenkomst tussen 
houders van een vergunning voor digitale radio-omroep van allotment SA. 

Tot slot kunt u (bijvoo:-beeld) een operato:- machtigen om voor u de kennisgeving 
van cle ingebruikname van de vergunning voor digit<1!ê rë.dio omroep te melden 
llij 1\gentschaµ Telecom. Van toetreding tot de samenwerkingsovereenkomst dient 
een afschrift aan Agentschap Telecom te worden gestuurd. Nadere informatie 
hierover vindt u in de toelichting behorend bij uw vergunning voor digitale radio· 
omroep, 

Vergoeding vergunningen 

Op grond van artikel 2, eerSte lid, van de Regeilng vergoedingen Agentschap 

Telecom 2020, worden u in verband rnet de verlening van deze vergunningen 

kosten in rekening gebracht. Hierover ontvangt u afzondt�rlijk bericht. 

'Artt:<�I 2. tw��-! 11:J, �.fn v11 FM v�:gun�•"'J en �rtri<�I 2. tw�ede lij, •,�,, uw ·1-?rg..,nn,r.g voo, d;gital� rcJtJ1,, 
omroP.p. 

Datum 

2 7 r<!bNarl 2il20 

Ons kcnrne, k 

AT ·EU;/ l9S2 380 

P,lfJHhl J vJII '1î 



Heeft LI Vl"êl{Jell? 

Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft dan kunt u een Ei-mail 
sttiren naar va.W.o!.1119.SJl�lû.9Î!3.1�sl9�0tsQJ.QPJ.elcCQ!!J,IJ.!. Ook kunt u teleronisch 
contact opn 

Hoogachtend, 
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klima;it, 
namenc; de1.e, 

Bfi2W;1;'irc <lll'-1111'! 

AIS u bezwaren hebt, k�mt u hinn'?n ze3 l'lëlcen na cle vcrzenddat11m van cleze 
hesci'1tl<k1ng e�n ge,11oliveerd ilel(vti1,irS<"hnll 111di:me11 !JIJ Ag�1-1tscMp r Cl€Co111, ler 
attentie '1,111 de aftlf!ltny Juri<JiSCh,! lill<�öl. l'05thu; •151), 9/00 f\1. GRONIHK;l:N. Dil 
hi!Z\'1aar!.cl1rift bëv,1t ill leder geval: 

l . uw nüslm er, ,,dres;
?.. cle clatun1 �an ui', IH!1!Waarschdft;
3. een omschrajvlrig ( of k(lpie) v;;in het l>csh.11t waartewm u hi:!ZWé>ilr rn;1akt:
4. de g,-on<!cro v,,,.. uw be1.wërnr;

5. uw hë1ndtekening.

Het indi?.nl!n van een bezwaarschrift heen geen schorsende werking. (ndlc:n II zich 

l11,1t vertemmwoordigen cloor een gernachtigcle, worclt nm hern/haar in beginsel 
een schriftelijl<e machtiging verlangd. 

OillURI 

?.7 felitulld �Q2Ö 

Dos lienrnerk 

.\f·EZl</71Ji2J40 

0 .. .,.1 ... ., A ,..,..., 
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Vergunning 

Agentschap Telecom 

�"-f 
I 

Ministerie va11 r:co110111i5c/1e l.t1ke11 

en K/imrmr 

Onderwerp Vergunning voor analoge niet-landelijke commerciële 
radio-omroep (kavel BOS) 

DE STAATSSECRETARlS VAN ECONC>MISCI-IE ZAl(EN EN ICLJ:MAAT 

Gelezen de aanvraag van Radio Limburg 97FM B.V. te Laren van 30 september 
2019, geregistreerd onder nummer 7836534; 

Gelet op de artikelen 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, artikel 17 van 
het Frequentiebesluit 2013 en cJe Regeling aanvraag- en veilingprocedure 
leruggekomen niet-landelijke commerdële FM-vergunningen 2017; 

BESLUIT: 

Ari:il<el 1. Begripsbepalingen 

Jn deze beschikking worclt verstaan onder: 
a. minister: Minister van Economische Zaken en Klimaat;
b. vergunning: vergunning als bedoeld in artikel 3.13 van de
Telecommunicatiewet voor het gebruik van frequentieruimte in de band van 87,5-
104,8 MHz;

c. kavel: frequentie of samenstel van frequenties, behorend bij een vergunning;
d. digitale radio omroepvergunning: de vergunning met dossiernummer 7952375
allotment SA;

e. ziekenhuis: instelling voor medisch-specialistische zorg als bedoeld in artikel 
1.2, onder t, van het Uitvoeringsbesluit: WTZi; 
f. andere instelling: instelling als bedoeld in artikel 6.24 van de Mediawet 2008 die
houder is van een andere vergunning dan deze vergunning, of een instelling als
bedoeld in artikel 6.24 van de Mediawet 2008 die geen houder is van een
vergunning en die instelling op grond van artikel 22 van het Mediabesluit 2008

tezamen met een instelling die wel beschikt over een andere vergunning dan deze
vergunning wordt aangemerkt als één instelling;
g. commerciële radio-omroep: radio-omroep als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid,
van de Mediawet 2008 die wordt verzorgd door een commerciële media-instelling
als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van die wet;
h. niet-landelijke commerciële radio-omroep: commerciële radio-omroep via FM
frequenties waarvoor op grond van artilkel 7 van de Regeling aanwijzing en
gebruik frequentieruimte commerciële radio-omroep 2003 gebruiksvoorschriften
gelden;
i. Regeling: Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke
commerciële FM-vergunningen 2017.

Pla11ts 
Gron•ngen 

Datum 
27 februari 2020 

Ons kenmerk 
AT·EZK/7952380 

Dossiernummer 

7952370 

P�gina t van 3 
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Artil<el 2. Gebruiksrecht 

1. Aan Radio Limburg 97FM B.V., ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 14059854 hierna te noemen: vergunninghouder, wordt een vergunning

verleend voor het gebruik van de frequentieruimte, opgenomen in de bijlage bij 

deze vergunning, ten behoeve van niet-landelijke commerciële radio-omroep

(k avel BOS).

2. De vergunninghouder neemt de in de bijlagen genoemde frequenties binnen 

drie maanden na inwerkingtreding van deze vergunning in gebruik en houdt deze

in gebruik. Op frequenties die hetzelfde SFN ID hebben en gemarkeerd zijn als

gesynchroniseerd of als netgebonden, :!endt de vergunninghouder, behoudens
reclame, hetzelfde radioprogramma uit.

3. De vergunninghouder neemt daarbij de voorschriften en beperkingen bedoeld
in de artikelen 3 tot en met 7 en de bijlagen van deze vergunning in acht.

l\rtil<el 3. Beperldngen ter uitvoe1ü1ff van de Beleiclsregel storing door het 

�Jewenste signaal van ,·acJiozendapparaten 

l. De vergunninghouder veroorzaakt:
-3. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van

radioapparaten in andere radioap parat,�n of in elektrische of elektronische 

in1ichtingen, en 

b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen,
alsmede op de percelen waêlr deze ziek.�nhuizen stilan, geen piekwaarde van de 

elektlische veldsterkte clie gel ijk is aan of hoger is clan 5,4 volt per meter.
2. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van tC1epassing indien een vergunninghouder

op of in een ziekenhuis of het perc:e<?I waarop délt ziekenhuis staat een
radioapparaat lleefl geplaatst met schrrftehjke instemming van clat ziek1-�nhuis.

Artilcel 4. Ner�erlë1ndse of r;riesc tmil 

Voor zover het gepresenteerde progrdnunaoucJerdelen tussen 07.00 en 19.00 uur 
betreft, wordt ten minste 50 procent in de Nederlandse of Friese taal 

gepresenteerd. 

Artil<el 5. Wijzigingen betreffende ,,,::?rbomlenheicl 

l. De vergunninghouder informeert Agentschap Telecom onmiddellijk over:
a. wijzigingen in de zeggenschap of feitelijke invloed die andere instellingen direct

of indirect op het beleid van de vergunninghouder kunnen uitoefenen;

b. wijzigingen in de zeggenschap of feitelijke invloed die de vergunninghouder

direct of indirect kan ujtoefenen op het beleid van andere instellingen;

c. wijzigingen in de zeggenschap of feitelijke invloed die natuurlijke personen

direct of indirect kunnen uitoefenen op het beleid van de vergunninghouder,

indien die natuurlijke personen direct CJf indirect een zodanige zeggenschap of
feitelijke invloed hebben dat zij in belangrijke mate het beleid van een andere

instelling kunnen bepalen of aanmerkelijke invloed hebben op de inhoud van dat

beleid, en 

d. wijzigingen in de zeggenschap of feitelijke invloed die natuurlijke personen

direct of indirect kunnen uitoefenen op het beleid van een andere instelling, indien

die natuurlijke personen direct of indirect een zodanige zeggenschap of feitelijke

invloed hebben dat zij in belangrijke mate het beleid van de vergunninghouder
kunnen bepalen of aanmerkelijke invloed hebben op de inhoud van dat beleid.

Diltum 

].7 "11>n1.-.ri 2020 

Ons kenmerl< 

I\T ·l:ZK/7952.380 

Dossiernummer 

7952170 

Pag,na 2 van 3 



2. In afwijking van het eerste lid, is de vergunninghouder niet verplicht informatie
te verstrekken voor zover die informatie betrekking heeft op:
a. het kunnen uitoefenen van zeggenscl1ap of feitelijke invloed op of door
instellingen ten aanzien waarvan hij aan Agentschap Telecom schriftelijk en
zonder enig voorbehoud heeft verklaard dat hij met die instell ingen één instelling
vormt als bedoeld in artikel 6.24 van dei Mediawet 2008, of
b. het door natuurlijke personen kunnen uitoefenen van zeggenschap of feitelijke
invloed op instellingen als bedoeld in artikel 6.24 van de Mediawet 2008 die onder 
de verklaring, bedoeld in onderdeel a, vallen.

Artikel 6. Correspondentie 

Kennisgevingen en  correspondentie die verband houden met deze vergunning, 

worden gericht aan Agentschap Telecom te Groningen, tenzij door of vanwege de 
minister anders wordt aangegeven. 

Artikel 7. Duur van de vergunning 

Deze vergunning treedt in werking op 28 februari 2020 en eindigt: 
a. op de dag waarop de vergunninghouder niet langer tevens houder is van de 
digitale radio omroepvergunning;
b. 12 maanden na inwerkingtreding van deze vergunning, tenzij dan 60% of meer
van de frequenties, bedoeld in de bijlagen, in gebruik zijn genomen op de in de
bijlagen van deze vergunning voorgeschreven opstelplaatsen, behalve indien een
of rneer frequenties niet in gebruik zijn genomen vanwege een stroomstoring van
het landelijk hoogspanningsnet of de regionale distributienetten, diefstal, brand of
natuurgeweld;
c. in  elk geval uiterlijk op 31 augustus ;m22.

< <Deze vergunning wordt in de Staatscourant geplaatst, met uitzondering van de 

bijlagen.>> 

Datum 

2 7 rebn1arl 2020 

Ons kenmerk 

AT ·EZK/7952380 

Dossiernummer 

7952370 

Pagina l van 3 
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Agentschap Telecom 
Mi11isterie van Economisclre Zaken

en Klimaat

Bijlage A Technische p-arameters behorend bij artikel 2, tweede
en derde lid, van de vergunning 

Emrnasingel l 
97 26 A�I Gro,1,n9e11 
Postbus �S0 
9700 Al Gc-onlngen 
T (050) 587 74 44 

---------

Kavel 

Dos�1ernummer 

D;1tum 

Aantal bladen 

BOS 

7952370 

27 februari 2020 

l van 11

---- ------

Smnenstel ling l<avel B05 

Opsi:elpla.its 
1 

I\LKMAAR 

DEN HAAG 

AMSTERDAM 

ZOETERMEEH 

ALPHEN 

GOUD/\ 

ALMERE 

HILVERSUM 

NAALDWUK 

UTRECHT 

Toelichting bij punt 5: 

frequentie 

95.4 l'IIIZ 

95.ó MHz

95.7 Nlll 

95.7 MM7. 

95.9 MHz

95.9 MHz

95.9 MHz

95.9 MHz 

96.0 MHz

103.4 MHz

1 
Vermogen (1:RP) 

0.501 kW 

CJ.955 k\\/ 

t>.3l kW 

O.:WQ �W 

•l,51 kW

0.501 kW 

0.398 kW 

0. LOO kW

0.316 kW 

0.050 kW 

Onder punt 5 van de bijlage A zijn restricties op genomen voor o mroepzenders ten 
behoeve van het voorkomen van storing in de luchtvaartband 108 MHz - 118 MHz. 
De onderdrukking van ongewenste uitstraling in de luchtvaartband dient minimaal 
de waarde aangegeven in dBc te bedragen voor de gehele zendinstallatie. 
De verticale apertuur van het antennesysteem in golflengtes dient minlmaal de 
waarde aangegeven in À te z ijn. Indien er geen waarde(n) vermeld staan, gelden 
er geen aanvullende eisen met betrekking tot de bescherming van de 
luchtvaartband. 

F (050) 5117 74 00 
,.,,-...,_3gent�r.hnpto,!econ1.n1 
,nfo@agentschaPtl!!ecom.nl 
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Bijlage A 

Station 

Dossiernummer 

Datum 

Aantal bladen 

Technische parameters behorend bij artikel 2, tweede 

en derde lid, van de vergunning 

NET NLCO BOS 

795:B70 

27 februari 2020 

2 van 11 

ALICMAAR 95.4 MHz 

1 Gegevens locatie 

2 

Naam ALKMAAR 

Lengte/breedtegraad 004E46 03.4 / 52N37 03.6 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld 50 meter 

Hoo�e maaiveld t.o.v. NAP -4 meter

Gegevens t.b.v. zendsysteem 
Frequentie 

ERP 

ERPmax verticaal 

Offset type 

SFN ID 

System 

Polarisatie 

Klasse van uitzending 

95.4 MHz 

0.501 kW 

0.501 kW 

Niet gesynchroniseerd 

NETGEBONDEN BS 

4 

Verticaal 

300KF9E 

3 Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 
Internationale coördinatie afgerond Ja 

4 Gegevens m.b.t. antennesysteem 

Zenllhoel< J\ZM Verzwillddng zendhoek IIZM Verzwi'l<king 
(qr;ieler;J (dB) (graden) (d6) 

o.o 0.0 180.0 5.0 

10.0 0.0 190.0 5.0 

20.0 0.0 200.0 2.0 

30.0 4.0 210.0 0.0 

40.0 4.0 220.0 0.0 

so.o 6.0 230.0 0.0 

60.0 6.0 240.0 0.0 

70.0 6.0 250.0 0.0 

80.0 3.0 260.0 2.0 

90.0 3.0 270.0 2.0 

100.0 5.0 280.0 o.o

ll0.0 s.o 290.0 o.o 

120.0 s.o 300.0 0.0 

130.0 3.0 310.0 0.0 

140.0 3.0 320.0 0.0 

150.0 3.0 330.0 0.0 

160.0 4.0 340.0 0.0 Grafische weergave antenn�diagram (0 " geo<Jraflsch Noo<den) 

170.0 5.0 350.0 0.0 

S Aanvullende eisen m.b.t. bescherming van de luchtvaart 
Minimale onderdrukking in de 

luchtvaartband 

Verticale aperture 

86dBc 
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Bijlage A Technische parameters behorend bij artikel 2, tweede

en derde licl, van de vergunning 

Station 

Dossiernummer 

Datum 

Aantal bladen 

DEN HAAG 95.6 MHz 

NET NLCO BOS 

7952370 

27 februari 2020 

3 Vëln 11 

1 Gegevens locatie 
Naam 

Lengte/breedtegraad 

DEIN HAAG 

0Qt1E18 Sl.O 

82 meter 

2 

Hoogte ar1tenne t.o.v. maaiveld 

Hoogte maaiveld t.o.v. NAP 

Gegevens t.b.v. zendsysteem 

0 meter 

Frequentie 95.6 MHz 
ERP 0.955 kW 

I 

ERPmax verticaal 

Offset type 

SFN ID 

0.955 kW 

Gesyr1chroniseerd 

BS 

System 

Polarisat,e 

Klasse van uItzc:,1d111g 

() 

V;1rlh:,l,ll 

300KF9ë 

52N02 04.4 

3 Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruil<srecht 
Internationale cóor,hnë!lte afgerond J,1 

� Gegevens m.b.t. antennesysteem 

Zenclhoel( J\ZM VC:rtw;1lcking Zcndhoel< AZM 'l(ff:tw"kl(iny 

(9r;,de11) (dO) (graden) (dO) 

0.0 o.o 180.0 10.0 

10.0 0.0 190.0 10.0 

20.0 0.0 200.0 10.0 

30.0 0.(1 210.0 10.0 

-:o 0 3.0 220.0 10.0 

so.o GO 230.0 10.0 

60.0 tl.O 240.0 10.0 

70.0 10.0 250.0 9.0 

81).0 10.0 260.0 8.0 

90.0 JO.O 270.0 7.0 

100.0 10.0 280.0 7.0 

110.0 10.0 290. 0 s.o 

12().0 10 0 300.0 2,0 

13•J.O 10.0 310.0 0.0 

14.l.O 10.0 320.0 o.o

1S:l.O 12.0 330.0 0.0 

16::J.O 12.0 340.0 o.o Grafische wei?rgave antenne<liagram (0 "' geografisch Noorden) 

170.0 12.0 350.0 o.o

5 Aanvullende eisen m.b.t. bescherming van de luchtvaart 
Minimale onderdrukking in de 

luchtvaartband 

Verticale aperture 

dEIC 
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Bijlage A Technische parameters behorend bij artikel 2, tweede

en derde lid, van de vergunning 

Station 
Dossiernummer 
Datum 
Aantal bladen 

AMSTERDAM 95. 7 MHz

1 Gegevens locaHe 
Naam 
Lengte/breedtegraad 
Hoogte antenne t.o.v. maaiveld 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP 

NET NLCO 805 
7952370 
27 fe:bruari 2020 
4 van 11 

AMSTERDAM 
004E53 14.S / 52N20 11.0 
113 meter 
·3 nneter

2 Gegevens t.b.v. zendsysteem 
Frequentie 95. 7 MHz
ERP 6.31 kW
ERPmax verticaal 
Offset type 
SFN ID 
System 
Polarisatie 
Klasse van uitzending 

6.31 kW
Gesynchroniseerd
65
1 

Verliicaal 
300KF9E 

3 Gegevens internationale coördinatie frequenti egebruiksrecht 
Internationale coördinatie afgerond Ja 

4 Gegevens m.b.t. antennesysteem 

Zendhoel1 l\<!M 1 Verzwahklng Zcndhoek I\ZM 1/crzwnklcing 
{yrade11) (dB) (graden) (dB) 

0.0 0.0 180.0 Il 25.0 

10.0 0.0 190.0 25.0 

20.0 0.0 200.0 25.0 

30.0 3.0 210.0 25.0 

40.0 5.0 220.0 25.0 

50.0 10.0 230.0 1 25.0 

60 0 20.0 240.0 2.0 

70.0 25.0 250.0 0.0 

80.0 25.0 260.0 0.0 

90.0 25.0 270.0 0.0 

100.0 25.0 280.0 0.0 

110.0 25.0 290.0 0.0 

120.0 25.0 300.0 0.0 

130.0 25.0 310.0 0.0 

140.0 25.0 320.0 0.0 

150.0 25.0 330.0 0.0 

,., 

. . . �
. � 

1 I , tt. "'·,:·. /' ·ï 
. ., 

. i _. 
i 

""1 , .... 
' 1 I '/,

. 
•• 

t· t /: . /\_ .. ---... t-'•"- ' _ .. , 
·.1 il. ,;.>\ � -; .:.>·· -

\ 
-� 

�'�1�-.:��t f-�-+--''----1 •� 
.. ' - O;·•--.!.,�·- •.• .., .. 

-c� �-
·F·· ,_ - -·

160.0 25.0 340.0 0.0 Grafische wee,ga,,e antenn�dlagram (0 = geogr.ifisch Noorden) 

170.0 25.0 350.0 0.0 

5 Aanvullende eisen m.b.t. bescherming van de luchtva art 
Minimale onderdrukking in de 80 dBc 
1 uchtvaartband 
Verticale aperture 



Bijlage A Technische parameters behorend bij artikel 2, tweede 

en derde lid, van de vergunning 

Station 

Dossiernummer 
Datum 

Aantal bladen 

ZOETERMEER 95.7 MMz 

NEr NLCO BOS 

7952370 
27 !februari 2020 
5 van 11 

ZOETERMEER 

1 Gegevens locatie 
Naam 
Lengte/breedtegraad 004E31 29.6 / 52N03 11.2 
Moogte antenne t.o.v. maaiveld 
lloogte maaiveld t.o.v. MAP 

2 Gegevens t.b.v. zendsysteem 
Freouentie 
ERP 
F.flPmax vertiCMII 
Offset type 

SFl'J ID 
System 

Polarisatie 
Klasse van uitzen-j111,l 

60 meter 

-5 meter

95.7 MM2 

0.200 kW 
0.200 kW 
Ges•tnchro:useercl 
85 
4 

Ve rt1::a:1I 

300KF9E 

3 Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 
lr1ternatio11ale coö1vJ111atie afgerond Ja 

1i Gegevens m.b.t. antennesysteem 

Zcnrlhoel< AZM Ver2\v,1ld<iug Zenclhocl< AZM \/Crl<Wilk ki119 
(9rade,,) (<lG) (gra<ll!n) {�B) 

ll.0 0.9 180.0 3'1.0 

10.0 1.6 190.0 40.IJ 

20.0 2.6 200.Cl ,:o.o 

JU.0 3.9 l 10.l! 40.0 

·10.0 s.s 220.0 34.0 

50.u 8.6 230.0 26.0 

60 0 11.7 240.0 20.9 

70.0 IS.9 7.50.0 !S.9

ll0.0 l0.9 260.0 11.7 

90.0 26.0 270.0 8.6 

tO!l.0 34.0 280.0 S.5 

110.0 '10.0 290.0 19 

120.0 40.0 300.0 2.6 

130.0 40.0 310.0 1.6 

110.0 34.0 320.0 0.9 

150.0 34.0 330.0 0.2 

160.0 34.0 340.0 0.0 

170.0 34.0 350.0 0,2 

Gral,sd,e ,·1eP.rgave ante,,nl!d,agram (0 = geogratï;;ch Nourden) 

5 Aanvullende eisen m.b.t. bescherming van de luchtvaart 
Minimale onderdrukking in de 80 dBc 
1 uchtv aartban<J 

Verticale aperture 



C 

Bijlage A Technische parameters behorend bij artikel 2, tweede

en derde lid, van de vergunning 

Station 

Dosslernum me,· 

Datum 

Aantal bladen 

ALPMEN 95.9 MHz 

NET NLCO BOS 

7952370 

27 ff!bruari 2020 

6 vaIn 11 

ALPHEN 

1 Gegevens locatie 
Naam 

Lengte/breedtegraad 004E38 46.9 / 52N08 13.4 

Hoogte antenne t. o.v. maaiveld 

Hoogte maaiveld t. o.v. NAP 

2 Gegevens t.b.v. zendsysteem 
Frequentie 

ERP 

ERPmax verticaal 

Offset type 

SFN ID 

System 

Polarisatie 

Klasse van uitzending 

106 meter 

-2 meter

95.9 MHz 

4.51 kW 

4.51 kW 

Ge synchroniseerd 

85 

<1 

Verticaal 

300KF9E 

3 Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 
Internationale coördinatie afgerond Ja 

4 Gegevens m.b.t. antennesysteem 

Zondhoelc I\ZM Veriwatc:d,19 Zendhoek I\ZM Verzwalctcin!) 

(graden) (d8) (graden) (dB) 

0.0 2.0 180.0 28.0 

10.0 3.0 190.0 29.0 

20.0 2.0 200.0 29.0 

30.0 •1.0 210.0 29.0 

40.0 6.0 220.0 27.0 

50.0 8.0 230.0 23.0 

60.0 10.0 2•10.0 21.0 

70.0 12.0 250.0 2C.O 

80.0 14.0 260.0 18.0 

90.0 16.0 270.0 16.0 

100.0 18.0 280.0 14.0 

110.0 20.0 290.0 10.0 

120.0 22.0 300.0 8.0 

130.0 23.0 310.0 4.0 

140.0 24.0 320.0 1.0 

150.0 25.0 330.0 o.o

160.0 2S.O 340.0 0.0 Grdr,sche weergave ancennedlagram (0 = geogr�lisch Noorden) 

170.0 26.0 350.0 0.0 

5 Aanvullende eisen m.b.t. besche?rming van de luchtvaart 
Minimale onderdrukking in de dBc 

luchtvaartband 

Verticale aperture 



Bijlage A Technische parameters behorend bij artikel 2, tweede

en derde lid, van de vergunning 

Station 
Dossiernummer 
Datum 
Aantal bladen 

GOU OA 95.9 MHz 

:l Gegevens locatie 
Naam 

NET NLCO BOS 
7952370 
2 7 l'ebruari 2020 
'/ van 11 

GOUDA 
1 .P.ll\Jle/1) rl:!ed tegr aad 0O-�E45 07.7 / 52N00 07.8 
Moogte antenne t.o.v. maaiveld 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP 

:� Gegevens t.b.v. zendsysteem 
Frequentie 
ER.P 
ERPmax verticaal 
Offset type 
SFN ID 
System 
Polarisatie 
i<t11sse van wt1-end1ng 

45 meter 
0 meter 

95.9 m1z 
O.SOI kW 

0.501 kW 

Gesynchroniseerd 
BS 
4 

Ve,rtiC««I 
JOIJKF91: 

3 Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 
!nternationaltl coördinatie afgerond Ja 

4 Gegevens m.b.t. antennesysteem 

ien<lhoel( A.!M 1 Vcrzw.il<ld11g 7.endhock A:t.M Vr.rzWilkkhl!J 
(')13,l<?n) (dB) (gradl!n) {dB) 

0.0 0.0 180.0 10.0 

10.0 o.o 190.0 10.0 

.�().fJ 0.0 200.0 18.0 

:ru.o 0.0 210.0 19.0 

·10.0 o.o 220.0 19.0 

so.o 0.0 230.0 17.0 

60.() 0.0 240.ll 12.ll 

/U,O 8.0 250.0 9.0 

80.0 s.o 260.0 5.0 

90.0 40 270.0 s.o

100.0 •I.C 280.0 0.0 

110.(1 -1.0 290.0 0.0 

120.0 ).0 300.0 o.o

130.0 7.0 310.0 0.0 

l40.0 8.0 320.0 0.0 

150.0 10.2 330.0 0.0 

160.0 10.2 340.0 0.0 

l70.0 10.0 350.0 0.0 

Gr�fische wee,ga•,e i)flte11nfd1agram (0 ",Jl!ografisch Not'rden) 

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

80 dBc 



Bijlage A Technische parameters behorend bij artikel 2, tweede

en derde lid, van de vergunning 

Station 

Dossiernummer 

Datum 

Aantal bladen 

ALMERE 95.9 MHz 

NET NLCO 805 

7952:370 

27 feibruari 2020 

8 van 11 

ALMERE 

1 Gegevens locat ie 
Naam 

Lengte/breedtegraad OOSE13 06.4 / 52N22 33.6 

Hoogte antenne t.o.v. maaiveld 

Hoogte maaiveld t.o.v. NAP 

2 Gegevens t.b.v. zendsysteem 
Frequentie 

ERP 

ERPmilx verticaal 

Offset type 

SFN ID 

System 

Polarisatie 

Klasse van uitzending 

70 meter 

-4 meter

95.9 MHz 

0.398 kW 

0.398 kW 

Gesynchroniseerd 

BS 

4 

Vertjcaal 

300KF9E 

3 Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 
Internationale coördinatie afgerond Ja 

4 Gegevens m.b.t. antennesysteem 

Ze11dhot1lt I\ZM Verzwaltkln9 zendhoek I\ZM Verzwa!ddn!J 
(gr.tdcn) (<10) (graden) (dB) 

0.0 o .... 180.0 17. 7 

10.0 0.8 190.0 17.7 

20.0 1.4 200.0 17.1 

30.0 2.4 210.0 IG.5 

<10.0 3.S 220.0 M.9 

50.0 5.0 230.0 12.8 

60 0 6.7 240.0 10.8 

70.0 8.6 250.0 8.6 :� 

80.0 10.8 260.0 1 6.7 

90.0 12.8 270.0 1 5.0 

100.0 1 M.9 280.0 35 

110.0 16.S 290.0 2.'1 

120.0 17.1 300.0 1.4 

130.0 17.7 310.0 0.8 

140.0 17.7 320.0 0.4 

150.0 17. 7 330.0 0.1 

-

:èl • •. 

1 �-: -- . 

160.0 1 17.7 340.0 0.0 Grafische weergave antennediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0 17.7 350.0 0.1 

S Aanvullende eisen m.b.t. beschE!rming van de luchtvaart 
Minimale onderdrukking in de 

luchtvaartba rd 

Verticale aperture 

80 dBc 

" 



Bijlage A Technische parameters behorend bij artikel 2, tweede

en derde licl, van de vergunning 

Station 
Dossiernummer 

Datum 
Aantal bladen 

HILVERSUM 95.9 MH� 

:J. Gegevens locatie 
Naam 
Lengte/breedteg raao 

Hoogte antenne t.o.v. maaiveld 
Hoogt.:? mailive1d t.o.v. NAP 

NET NLCO 805 

7952370 
27 februari 2020 

9Vê11111 

HILVERSUM 

OO!:iE09 52.2 / 52Nl4 33.6 
100 meter 

9 :meter 

2 Gegevens t.b. v. zendsysteem 
Frequentie 95. 9 MHz 
ERP 0.100 kW 
ERPmax verticaal 

Offset type 

SFM ID 

System 

Polar1sat1e 
Klasse van uitzending 

0.100 k'IJ 

G':!·sym:nroniseer ct

85 
4 

300KF<JE 

:1 Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 
1 nternat,onale c.oörd,n atiè a fgeron<J Ja 

'! Gegevens m.b.t. antennesysteem 

Zen<lhoek 117.M ve,�·w111<:<i1to Zc111lhock 112M Verzwakking 

(!JrJden) (dB) (grad,?n) (dB) 

0.0 4 .0 160.0 8.0 

10.0 8.0 190.0 80 

?0.0 7.0 200.0 8.0 

1 JO.O 3.C 210.0 80 

·IU.O 3.0 220.0 3 .0 

so.o 3.0 230.0 J.0 

60.0 3.0 240.0 J O  
70 0 8.0 250.0 3.0 

80.0 8,0 260.0 3 .0 

'JO.O 8.0 270.0 00 

lOO.O 8.C 280.0 0.0 

110.0 8.0 290.0 0.0 

120.0 8.0 300.0 o.o

lJO.O 8.0 310.0 00 
-

140.0 8.0 320.0 3.0 

150.0 8.0 330.0 3.0 

. ·t7-, ..

Î"J_ / 
t" 

·r�
\. " 

.
-

160.0 8.0 340.0 3.0 Graliscne weergave antemediagram (0 = geografisch Noorden) 

170.0 8.0 350.0 30 

S Aanvullende eisen m.b.t. bescherming van de luchtvaart 
Minimale onderdrui<.king in de 

luchtvaartband 

Verticale aperture 

93 dBc 



C 

ü 

Bijlage A Technische parameters behorend bij artikel 2, tweede

en derde lid., van de vergunning 

Station 
Dossiernummer 

Datum 

Aantal bladen 

NAALDWIJK 96.0 MHz 

1 Gegevens locatie 

NET NLCO BOS 

795i!370 
27 februari 2020 

10 van 11 

NAALDWIJK Naam 

Lengte/breedtegraad 004El2 38.0 / 52NOO 05.3 

Hoogte antenne t.o.v. maaiveld 

Hoogte maaiveld t.o.v. NAP 

2 Gegevens t.b.v. zendsysteem 

50 meter 

0 meter 

Frequentie 96.0 MH2 

ERP 0.316 kW 

ERPmax verticaal 

OffsP.t type 
SFNID 
System 

Polarisatie 

Klasse van uitzending 

0.3.16 kW 

Niel: gesynchroniseerd 

NHGEBONDEN BS 
4 

Verticaal 

300KF9E 

3 Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 
Internationale coördinatie afgerond Ja 

4 Gegevens m.b.t. antennesysteem 

Zendhoek AZM Vcrzwald<inu Zendhoel< AZM 1 Vcrzwal<king 
(graden} (dB) (graden) (dB) 

M 8.6 180.0 26.0 

10.0 11.7 190.0 20.9 

20.0 lS.9 200.0 15.9 

30.0 20.9 210.0 11.7 

40.0 26.0 220.0 8.6 

50.0 34.0 230.0 S.5 

60.0 -10.0 240.0 3.9 

70.0 40.0 250.0 2.6 

80.0 •10.0 260.0 1.6 

90.0 34.0 270.0 0.9 

100.0 34.0 280.0 0.2 

110.0 34.0 290.0 0.0 

120.0 34.0 300.0 0.2 

130.0 34.0 310.0 0.9 

140.0 40.0 320.0 1.6 

150.0 40.0 330.0 2.6 

160.0 40.0 340.0 3.9 Graf1SC11e weergave antennediagram (0" geografisch Noorden) 

170.0 34.0 350.0 5.5 

5 Aanvullende eisen m.b.t. bescheirming van de luchtvaart 
Minimale onderdrukking in de 

luchtvaartband 

Vert,cale aperture 

80dBc 



C 

Bijlage A 

Station 
Dossiernummer 
Datum 
Aantal bladen 

Technische parameters behorend bij artikel 2, tweede 

en derde licl, van de vergunning 

NET NLCO BOS 
7952370 
27 f'ebruc1ri 2020 
11 van 11 

UTRECHT 103.4 MHz 

,. Gegevens locatie 
Naam 
U!ngte/l>reedtegrac1<1 

UTRECHT 
005E08 36.0 / 52N04 41.0 

2 

Hoogte antenne t.o.v. maaiveld 100 meter 
Hoogte maaiveld t.o.v. NAP 1 nneter 

Gegevens t.b.v. zendsysteem 
frequentie 
ERP 
1:RPmax verticaal 
Offset type 
SFN ID 
System 
Polarisatie 
Klasse van uitzencling 

10:3.4 MHz 
0.050 kW 
0.050 kl.V 
Nie:t gesynchroniseercl 

4 
Vr.rtIc,1al 
301J:<F9E 

3 Gegevens internationale coördinatie frequentiegebruiksrecht 
Internationale coördinatie af�i,::rc:,11d Ja 

4 Gegevens m.b.t. antennesysteem 

%Cndhocl, AZM Verzwill<!<irlg Zc11dhoel1 A%M 'I er:C\'tllkl<i119 

(•Jrd<lèll) (dO) (\Jr�den) (d8) 

1).0 0.0 l80.0 ll.O 

10.0 0.0 190.0 11.0 

20.0 1.3 200.0 11.0 

·10.0 2.3 210.0 10.0 

,10.0 2.3 220.0 2.0 

so 0 ll.3 230.0 0.0 

60.0 11.3 240.0 o.o

lO 0 11.3 250.0 o.o

80.0 11.3 260.0 0.0 
-

90.0 11.3 270.0 0.0 

lOO.O 11.3 280.0 0.0 

llO.O 11.0 290.0 0.0 

l20.0 l 1.0 300.0 0.0 

130.0 11.0 310.0 0.0 

140.0 ll.0 320.0 0.0 

l50.0 11.0 330.0 0.0 

/ 
✓ 

.�· 
✓-· 

t·-

160.0 11.0 340.0 o.o Grafischa weerg,we ar.tel'nedlagram (0 = geografisch Noor.J�n) 

170.0 11.0 350.0 0.0 

S Aanvullende eisen m.b.t. bescherming van de luchtvaart 
Minimale onderdrul<king in cle 
luchtvaartband 
Verticale aperture 

dBc 

À 
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Agentschap lelecom

Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaac 

Bij Ia ge B behorend bij artikel 2, derde lid, van de vergunning

Datum 

Dossiernummer 

AanUI bladen 

27 februari 2020 
7952370 
1 van 1 

De vergunninghouder zendt uit binnen het in figuur 1 bedoelde masker (gemeten 
volgens de procedure zoals vermeld in Annex 1 van ITU-R SM 1268 4). 
In tabel 1 is dit masker in een tabel vorm weergegeven. 
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F1�•111e11cy se1rn �tiou from c;in ieqk.1-!2> 

L Figuur 1: Spectr ummasker voor FM ui tzendingen. 
Bron: ITU-R SM 1268-� 

!\.•:L..<1: •:.>X:I :<�l.'Ûi 
t1:..1û, (.m) ttfü) 

f,-ï 1 1) .r� ·• 74 

J'.1 10' 5 -IS f. • 10:' S
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Tabel 1: Spectrummasker voor FM-uitzendingen in tabelvorm. 
Bron: ITU R SM 1268 4 
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Agentschap Telecom 
Aliniscerie van Eco11oi11isc/1e Zc1.�e11 

cn l<limaac 

Bij lage C behorend bij artikel 2, derde lid, van de vergunning

O�tum 

Oossicrnumml!r 

,"1ntal bladen 

27 februari :i'.020 
7952370 
1 van 1 

De frequentieplanning en de berekening van het theoretische verzorgingsgebied 

(het zogenaamde groene gebied) van FM-omroepfrequenties van 87,6 MHz tot en 

met 104,8 MHz geschiedt op basis van C1nderstaande zerobase norm die is gebruikt 

bij de uitgifte van deze vergunningen in 2003 en nadien. 

1 erein•on�ffenhc•d 

Pvr�nNtcr 

l.5 m�!,u; n1N �en mr.,rot,.,,1-s:ch �•11 u,�ehJ:.:•� ct.ttr�t•t om vJn lU 

metet f'lctt1r L S ,·nth.'f' on, te ,�h!•�n 

.';0%pllall 

'50 !{. tijd 

lso�p1..a1s 

'lil¾ t;Jd & �;-ttid l"'�� CJ!C) 

, rcrrain acarance Angle (TrA) conf,>1111 ITU rec. 370 7 
ï 

Prolrctil'?verhoudtng�n co11•ic11tt0n1?-l!I e,e,,L,ntfl! t�oder; voor :OkHz 40d8 / 32 dtl 

30d8 /22 dil 

-2d8 

,csptUlev�lijlc (Onllnuc / troposf�ri,�ht 110,lng !100 kll? 

llOOkllz 

300 kUt 

400kttz 

Pt'Ot!c.ti�l!f:10-Udtngt,,v� SFNën USF gt!plM'l�t! Ltnde,s O kHt 

IOOkllZ 

200 kH, 

XIOktt, 

- IS d8 

-2SdB 

l .. 2S dB (alha,,:,���••n loOf!tltdl 

SdB 

-Sd8 

-15 d6 

____ 400klli __ :�� 
!Methode st�ttste stoorder 

-- !Sce,eo 
ec,!�!'8 it1terfe,en11� 

E"�-� 

1
,.,,n,mum btui!dJ,,ro ve,ts1e.t� 137 tot 43.S d8µV/ructtr op I.S meter hoogte: a�iankeijk �an de 

morfog,artc 



\/ergunning 

Agentschap Telecom 
1\ti11iscerie van Eco110111i:;che Zaken 

r11 Klimaat 

Vergunning voor commerciële digitale radio-omroep 
(allotment BA) 

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE 2Al<C:N EN l<L:tMAAT 

Gelezen de aanvraag van Radio Limburg 97FM B.V. te Laren van 30 september 
2019, geregistreerd onder nummer 71336534; 

Gelet op de artikelen 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet, artikel 17 van 
het Frequentiebesluit 2013 en de Regeling aanvraag- en veilingprocedure 
teruggekomen niet-landelljke commerciële FM-vergunningen 2017; 

BESLUIT: 

Artil<el 1. Begripsbepalingen 

1. In deze vergunning wordt verstaan onder:
a. minister: Minister van Economische Zaken en t<limaat;
b. ITU: Internationale Telecommunicatie Unie;
c. MIFR: Master International Frequency Register, zijnde het register waarin

radiostations met hun frequentieruimte zijn opgenomen, bedoeld in artikel
4.3 van het Radioreglement van de ITU;

d. notificatieverzoek: verzoek van de samenwerkende vergunninghouders aan
de minister tot het doen van een notificatie van een in gebruik genomen
dan wel te nemen {gedeelte van de) frequentieruimte op een bepaalde
plaats, met als doel (dit gedeelte van) de frequentieruimte op die bepaalde
plaats na goedkeuring door het radiocommunicatiebureau van de ITU te
registreren in het MIFR teneinde internationale bescherming van (dit
gedeelte van) de frequentieruimte op die bepaalde plaats te
bewerkstelligen;

e. GE06: Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for
planning of the digital terrestrial Broadcasting service in parts of Regions 1
and 3, in the frequency bands 174 230 MHz and 470 862 MHz; Genève
2006;

f. samenwerkende vergunninghouders: vergunninghouders die houder zijn
van een deel van de capaciteit van de frequentieruimte binnen het in artikel
2, eerste lid, genoemde frequentiebereik;

g. N: het aantal houders van een vergunning op een bepaald moment binnen
het in artikel 2, eerste lid, genoemde frequentiebereik;

Pli'lillS 
Groningen 

Datum 
27 fcbrU'ilrl 2020 

Ons kenmerk 
AT EZK/7952380 

Oosslernum mer 
7952375 

PJgina l van 19 



h. samenwerkingsovereenkomst: overeenkomst als bedoeld in artikel 3.21 van 
de Telecommunicatiewet;

i. allotment: het gebied dat gele9en is binnen de contouren zoals
gevisualiseerd in de bijlage t;

j. ziekenhuis: instelling voor medisch-specialistische zorg als bedoeld in
artikel 1.2, onder 1, van het Ui tvoeringsbesluit WTZi;

k. mobiele ontvangst: mobile rec1�ption, zoals bedoeld in paragraaf 1.3.13 van
GE06;

1. binnenontvangst: portable reception class 8 ,  zoals bedoeld in paragraaf

1.3.12 van GE06.
2. De definities in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008 zijn van

toepassing.

Arl:il<el 2. Gebruil<srecht

1. Aan Radio Limburg 97FM D.V, ing1:?schreven in het handelsregister onder
nummer 14059854, hierna te noemen: vergunninghouder, wordt,
onverminderd het vijfde en zesde lid, een vergunning verleend voor het
gebruik van l/ 18 deel van de cë1p,:1citeit van de frequentieruimte binnen het
frequentiebereik 195,168 MHz - 196,704 MHz (allolment 8A).

2. De vergunninghouder gebruikt de 111 het eerste l!d h:!doelde fr�quentieruimte
binnen drie rnaanc1en na inwerkinqtrechng van cleie vergunning en houdt deze
in gebruik.

3. De vergunninghouder gebruikt de in h ?t •?erst..? hel genoemde frequentieruimte 
slechts in overeenstemming met de hestcrnrning in I,et vigerende Nationaal 
Frequentieplan (I\JFP 2014), en onder die hestemming gegeven beperkingen. 

4. De vergunninghouder gebruikt cl� aan hem toegewezen frequentieruimte voor
het aanbieden van ten minste één prograrnrnakanaal bestaande uit
radioprogramma's, waarbij dat programrnakanaal wordt gebruikt voor het 

gelijktijdig en ongewijzigd uitzenden van radioprogramma's die door middel 
van de overeenkomstig het NFP 2014 gekoppelde analoge vergunning voor
kavel 805 met dossiernummer 7952370 worden uitgezonden in een kwaliteit
die ten minste gelijk Is aan 192 klJ/s (stereo-uitzending), ind,en gebruikt wordt 
gemaakt van MPEG 2, 48 kb/s (stereo -uitzending), indien gebruik wordt
gemaakt van AAC+, of, indien gebruik wordt gemaakt van een andere
techniek, met een geluidskwaliteit die ten minste vergelijkbaar is met de
kwaliteit die niet stereo kan word•:!n behaald door middel van de twee
genoemde technieken.

5. Indien een andere vergunning voor het gebruik van een deel van de capaciteit
van de frequentieruimte binnen het in het eerste lid genoemde
frequentiebereik niet is verleend clan wel is ingetrokken, is de
vergunninghouder tot de dag van inwerkingtreding van het besluit waarmee
die vergunning voor het eerst onderscheidenlijk opnieuw wordt verleend,
gerechtigd 1/N-de deel van de capaciteit van de ingetrokken vergunning te 
gebruiken,

6. De vergunninghouder is gerechtigd een deel van de capaciteit te laten

gebruiken door een andere samenwerkende vergunninghouder, indien:
a. beide vergunninghouders daarmee schriftelijk hebben ingestemd, en
b. hij blijft voldoen aan de voorschriften en beperkingen in zijn vergunning.

7. De vergunninghouder die een deel van de aan een andere samenwerkende
vergunninghouder vergunde capaciteit gebruikt als bedoeld in het zesde lid,
neemt het derde lid in acht.

Oaturn 

27 fellr�,m 2020 

Oosslernumnier 

7952375 
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8. De vergunninghouder die een schriftelijke instemming heeft gegeven als

bedoeld in het zesde lid, onderdeel a, zendt hiervan onverwijld een afschrift
aan de minister. 

Artikel 3. Samenwerking vergunninghouders 

1. De vergunninghouder gaat de samenwerkingsovereenkomst schriftelijk aan. 

2. De vergunninghouder verstrekt een afschrift van de

samenwerkingsovereenkomst en aanvullingen of wijzigingen daarvan

onverwijld aan de minister.

3. De vergunninghouder sluit tezamen met de andere samenwerkende

vergunninghouders een overeenkomst als bedoeld in artikel 10.15, tweede lid,

onderdeel b, van de Telecommunicatiewet met een rechtspersoon die namens 

hen het elektronische communicatienetwerk zal aanleggen en in stand houden

voor het gezamenlijk gebruik van de in artikel 2 genoemde frequentieruimte

dan wel treedt tot een reeds bestaande overeenkomst, als voormeld, toe.

4. In het belang van doelmatig gebruik van de frequentieruimte binnen het

frequentiebereik genoemd In artik1�I 2, eerste lid, wordt in de overeenkomst,

bedoeld in het derde lid, bepaald clat het In gebreke blijven van een andere

samenwerkende vergunninghouder jegens de rechtspersoon, bedoeld in het

derde lid, niet tot gevolg heeft dat de aanleg van het elektronische

communicatienetwerk als bedoeld in het derde lid en de uitzending van de 

radioprogramma's, bedoeld in artikel 2, vierde lid, ten behoeve van de

vergunninghouder wordt gestaakt, onderbroken o f  beperkt.

5. Indien na het tijdstip waarop de samenwerkingsovereenkomst in werking

treedt een vergunning wordt verleend voor een deel van het gebruik van de

capaciteit van de frequentien1imte binnen het frequentiebereik genoemd in

artikel 2, eerste lid, zorgt de vergunninghouder ervoor dat die nieuwe 

vergunninghouder op non-diso•iminatoire voorwaarden partij kan worden bij 
de samenwerkingsovereenkomst.

l\rtil<el 4. Technische !Jeschrijviog 

Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de 

technische beschrijving zoals deze in bijlagen I en III is opgenomen. De 

technische beschrijving omvat tevens het spectrum masker l voor T-DAB 

radioapparaten, werkend in niet kritische omstandigheden. 

Artil<el 5. Registratie van frequenti eruimte 

1. De vergunninghouder staakt of  beperkt het gebruik van de frequentieruimte,

bedoeld in artikel 2, voor zover dit leidt tot belemmeringen in het gebruik van

in het MJFR door anderen geregistreerde frequentieruimte.

2. Bij het gebruik van de frequentieruimte heeft de vergunninghouder geen 

aanspraak op enigerlei vorm van bescherming van dat gebruik, indien 

verstoring van het gebruik plaatsvindt door het gebruik van in het MIFR

geregistreerde frequentieruimte.

3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing voor zover de

frequentieruimte, bedoeld in artikE?I 2, in het MIFR is geregistreerd door de

samenwerkende vergunninghouders.

4. Teneinde registratie in het MIFR in gang te zetten, kunnen de samenwerkende

vergunninghouders een notificatieverzoek daartoe indienen bij de minister.

S. Het notificatieverzoek geschiedt met gebruikmaking van het "Formulier

kennisgeving ingebruikname en notificatie" bedoeld in bijlage ll.

Oatum 
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Artilcel 6. Ingebruil<nameverplichting 

1. De vergunninghouder biedt de dienst, omschreven in artikel 2, aan met een
geografische verzorging van 85% mobiele ontvangst en een demografische

verzorging van 65% binnenontvan1gst.
2. Vanaf l januari 2020 biedt de vergunninghouder de dienst, omschreven in 

artikel 2, aan met een geografische verzorging van 90% mobiele ontvangst en 
een demografische verzorging van. 75% binnenontvangst.

3. De ç1eografische verzorging zoals bedoeld in het eerste en tweede lid is voor
mobiele ontvangst vastgesteld op een veldsterkte van 60 dBpV/m en de
demografische verzorging voor binnenontvangst op een veldsterkte van 66
dBpV/m op 10 meter hoogte voor 50% van de tijd en plaats en bij een

referentiefrequentie van 200 MHz. Indien een andere centrumfrequentie wordt
gebruikt, wordt de voorgeschreven veldsterkte aangepast conform annex 3.5
van GE06.

4. Voor de ingebruil<nameverplichting wordt onder geografische verzorging
binnen een allotment verstaan de verzorging in het allotment inclusief
binnenwater, exclusief buitenwater. Tot het buitenwater worden gerekend de
Waddenzee, de Eems, de Dollartl, de Noordzee, de Oosterschelde en rle
Westerschelde.

Artil<el 7. Wey111�me11 beler,rn1erii11ge11 

1. !11dien op t:nige plaats binnenshuis door het gewenste signc1al van de i11 hel
kader van deze vergunning gebn.11l<te r;,iclioapparaten belemmeringen ,n de
ontvangst van kabeltelevisie wor(len veroorzaakt draagt de nèltuurlijke persoon
of rechtspersoon, bedoeld in liet vierde lid, clan wel indien deze verzaakt, de
vergunninghouder, er op verzoek van degene clie de belemmeringen
onclervinclt, zorg voor dat deze onverw1jlcl op kosten van de samenwerkende 
vergunninghouders worden verholpeil, voor zover ter plaatse:
êl. de hoogfrequentdichtheid van cle gebruikte aansluitkabels en de daaraan

bevestigde connectoren een waarde hebben van ten minste 70 dB, en 
b. het stoorsignaal als gevolg van het krachtens deze vergunning gebruiken

van frequentieruimte hoger is dan 23 dBpV.
2. De in het eerste lid, onder b, genc,emde waarde dient evenredig verhoogd te 

worden met de waarde van het signaalniveau op het abonnee-overnamepunt
boven de vereiste minimumwaarde van 60 dBµV.

3. Onverminderd het bepa:>lde in het eerste en tweede lid, is de natuurlijke
persoon of rechtspersoon, bedoelc1 in het vierde lid, danwel de
vergunninghouder niet gehouden televisie-ontvangapparaten en aëinverwante
apparatuur te vervangen die:
a. niet geschikt zijn om een stoorspanning van 23 dBpV vermeerderd met de 

signaalspanning op het kabeltelevisienet bij het abonnee-overnamepunt te 
ontvangen, of 

b. een hoogfrequentdichtheid van minder dan 70 dB hebben.
4. De samenwerkende vergunninghouders wijzen één natuurlijke persoon of

rechtspersoon aan die de belemmeringen en de kosten, bedoeld in het eerste
lid, wegneemt respectievelijk verç1oedt.

5. De vergunninghouder is verplicht 1/N de deel van de kosten, bedoeld in het
eerste l id, te vergoeden.

Datum 
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Artikel 8. Beperkingen ter uitvoering van de Beleidsregel storing door 

het gewenste signaal "'an radiozendapparaten 
1. De vergunninghouder veroorzaakt:

a. geen ontoelaatbare belemmerinigen door het gewenste signaal van

radioapparaten in andere radioapparaten of in elektrische of elektronische

inrichtingen, en

b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen,

alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan, geen piekwaarde

van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per 

meter.

2. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing indien een

vergunninghouder op of in een ziel<enhuis of het perceel waarop dat ziekenhuis

staat een radioapparaat heeft geplaatst met schriftelijke instemming van dat

ziekenhuis.

3. Artikel 7, vierde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9. l<ennisgeving ingebruil<name 

De vergunninghouder stelt de minister van elke ingebruikname van (onderdelen 

van) de frequentieruimte uiterlijk vier weken van tevoren schriftelijk in kennis en 

overlegt daarbij de gegevens bedoeld in bijlage 11 conform het in die bijlage 

vermelde format. 

Artikel 10. Correspondentie 

1. Kennisgevingen en correspondentie die verband houden met deze vergunning,

worden gericht aan Agentschap Telecom te Groningen, tenzij door of vanwege

de minister anders wordt aangegeven.

2. De verplichting, bedoeld in artikelen 3, tweede lid en 9, geldt niet voor zover

een samenwerkende vergunninghouder namens een andere vergunninghouder

de verplichte kennisgeving of med1:!deling doet.

Artikel 11. Overeenkomst gezamenlijk gebruik 

De samenwerkingsovereenkomst wori:tt gesloten binnen een periode van ten 

hoogste zes weken na inwerkingtreding van deze vergunning. 

Artikel 12. Inwerkingtreding en looptijd van de vergunning 

Deze vergunning treedt in werking op 28 februari 2020 en loopt tot en met 31 

augustus 2022. 

< <Deze vergunning wordt in de Staatscourant geplaatst, met uitzondering van de 
bijlagen.>> 
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Agentschap Telecom 
Miniscerie 1/Clll Economische 7.aken

enl<limaat 

Bijlage � - allotment 8A 
behorend bij de vergunning voor digitale omroep 

------ -------
Oatuni 

C>ossternu mrn<?r 

27 februari 2020 

7952375 

Het spectrum masker, bedoeld in arti kei 4, is als volgt: 

Figuur 1. Spectrum mask 1 for T-DAB transmitters operating in non sensitive cases 
Bron: Gl:06 piJgintt 169 
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De technische beschrijving, bedoeld in  artikel 4, luidt als volgt: 

De regionale kavel 2 hee� de omtrek beschreven in  figuur 2. De kavel is 
opgebouwd uit de GE06 DVB T allotmt?nts HOL0901H (K9), HOL0902H (K6), 
HOL0903H (KB), HOL0904H (K9), HOL.0905H (K7), HOL0906H (K9). 

I 

/ 

1:t UI, •'IO�II 1'11 'j 

) 

C,i 11"6 t.'JOJ'tl « 11 t. 

\ 

Figuur 2. Geografische indeling van de frequentieruimte 

\ 

( 
I 

De DVB-T al lotments K6, K7, KB, K9 kunnen respectievelijk opgesplitst worden in 
de T-DAB b lokken A, B, C, D. De oorspronkelijke allotmentvorm i s  hierdoor niet 
aangetast. 
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Ten behoeve van deze vergunning wc1rdt het volgende T DAB blok beschreven: 

Blok BA 

De punten waaruit de omtrek van elk allotment is opgebouwd zijn op een USB
stick opgenomen. Deze USB-stick maakt onderdeel uit van bijlage III. 

Gedurende de Genève '06 conferenti(! is een aantal nadere afspraken gemaakt 
met de Nederland omringende landen. Deze afspraken bevatten in essentie 
hetgeen is weergegeven in de onders taande tabellen. De vergunninghouder 
respecteert de afspraken die Nederland heeft gemaakt. De volledige afspraken 
zijn opgenomen in bijlage III. Bij tegenstrijdigheid van de samenvatting in de 
tabellen en de afspraken, opgenomen in bijlage III, prevaleren de 
laatstgenoemde. 

De bilaterale afspr aken zijn een verbijzondering van de algemene planningscriteria 
van GE06 met als doel incompatibiliteiten tussen de assignments of allotments in 
het GE06-plan op te heffen. De implementatie moet zowel voldoen aan GE06 als 
aan de aanvullende voorwaarden in de onderstaande tabellen. 

Indien in tabellen geen aanvullende beschermingseisen zijn gesteld, dan mag een 
actueel netwerk evenveel interferentie produceren als een referentienetwerk. 

n·equentiehlol< 8.'\ (.1.9.'i, :l GB MHz - .t 96, 70.t!- 1\11 li!)

Het gemarkeerde gebiecl rnct 8/\ heeft betrekking op frequentieblok 195, 168 MHz 
- 1%,704 MHz en komt uit allotment HOl.0903H.

\ 
/• 

I 

...... ., 
,,__ 

,.) 

, 1L ...:, '· r-.._ . 

. ..-�·-.>--

I • 

Figuur 3. Overzicht freql!entieblok 6'A, allotment HOL0903H 
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Resultaten afspralcen Nederland omringende landen 

Afspraken gemaakt tijdens conferentie 

Tabel 1 geeft de afwijkingen weer van de acceptatie van veldsterkten door, en 
bescherming van, buitenlandse allotments in overeenstemming met de procedure, 
bedoeld in artikel 5 jo. Section IJ rJ Annex 4 'Examination of conformity with the 
digital Plan entry' GE06. 

Tabel l Resultaten van de 'lastgcstelde bilaterale afspraken tijdens GE06 

'.,� :J. 1 11�•1:o·\-,1·�.,1.tt,,}i � 

Verenigd 
Koninkrijk 
(G) 

OutlSla !\d (0) 

België ( Bi:l) 

Fr.inkrijk (F) 

Luxemburg 
(LUX) 

Denemarken 
(ONK) 

' ·, '

Oe cumulatieve veldsterkte 'lande Engelse 
PMR toepassingen op de Nederlandse kust 
zal de 31 dB()JV/m) niet overschrijden. 

Maximaal 44 dB(µV/m) van de O·uitse OVB· 
T allotments toegestaan o:> de grens van 
het Nederlandse T·OAB allotment 
H0l0903H. 

Geen beperkingen of verruimingen. 

i\ctuele net werken kunnen wordi�n 
geïmplementeerd zolang op de 
allotmentgrenzen de ma,dmaal te 
accepteren cumulatieve interferentie 
veldsterkte van het uitgewerkte netwerk In 
agreement HOL•T (annex 1) niet wordt 
overschreden. 

Geen beper1<ingen of verruimingen. 

Geen beperkingen of "'erruimlngen. 

, ,1 

De cumulatieve veldsterkte van de 
Nederlandse T·OAB allotment HOL0905H 
op de Engelse kust zal de 55 dB()JV/m) niet 
overschl'ijden. 

Maximaal 35 dB(µV/m) van de tlede,landse 
T ·OAB allotment HOL0903H toegestaan op 
de grens van de respectievelijke Duit<;e 
OVB·T allotments. 

Maximaal 43 dB()JV/m) van de Nederlandse 
OVB·T allotment HOL0903H toegestaan op 
de grens van het Belgische T·OAB 
allotmenl BELGOABOG300. 
Voor het Individuele T·0/18 blok 8A 
betekent dit 37 dB)JV/m. 

l\ctuele netwerken kunnen worde:i 
geimplementeerd zolang op de allotment 
grenien de maximaal te accépleren 
cumulatlelll! interferentie veld;terkte van 
het uitgewerkte net-,,erk In agreement 
HOL·T (annex l) met wordt over,;c11reden. 

Geen beperkingen of verruimingen. 

Geen beperkingen of verr uimingen. 

Oatum 
27 feb<uari 2020 
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Agentschap lclecom 
,\li;1isit!rie van Ecû110mische Zoke11 

l'II Klil!ltlll( 

Bij lage II 

Datum 

CJosii�1numu,a, 

behorend bij de vergunning voor digitale radio· 

omroep 

27 februari 2020 

7952375 

De kennisgeving van ingebruikname z:oals bedoeld in artikel 9 dient conform 
circulair letter CR262 en in elektronische vorm (GE06 ITU Terrasys format) te 
worden aangeleverd. Een voorbeeld van dit format en CR262 zijn opgenomen op 
de USB-stick bedoeld in bijlage 111, onderdeel 4. 

Indien u tevens het gebrnik van uw frequenlienii111te wilt (laten) notificerm1 i11 liet 

MIFP. kunt u dit kenbaar maken. 

Pag1M 10 v.ln l 9 



Agentschap Telecom 
1\linisreric vcm fco110111ische Ztlken 
en l<limoi11

Bijlage 111 

o�rum 

Oossiernummer 

behorend bij de vergunning voor digitale radio 

omroep 

27 februari 2020 

7952375 

De volledige afspraken gemaakt tiijdens GE06 en aanvullend, opgenomen 

op de USB-sticl< 

1. GE06 final acts

2. GE06 NL allotments

3. GE06 Bilaterale afspraken

4. N otificatieverzoek

5. De interferentie nader in kaart gebracht

6. AT-DAB field trial using a low-mast infr-astructllre, University of Twente,

paragraaf 4.5.5, november 2006

7. OFCOM-Industry MOU to permit the use of transmission sites, not contained

within the Reserved Assignments List, to enhance coverage of licensed T DAB

broadcast networks, Appendix B, vl.0, 14 november 2006
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Agentschap Telacom 
,\linis::?rie m11 Eco11ami,cl12 ï.e1k211 

c;1 1(/imain 

Toelichting behorend bij de vergunning voor digitale 
radio omroep 

I ALGEMEEN 

1. Inleicli11g

Met de ond�rhavige vergunning word1:?n de frequentiegebruiksrechten geregeld 
voor digitale radio. De in de vergunning opgenomen frcquentit�·indeling volgt 
hoofdzake lijk uit inte,·n:1tk11HilC afsprë1ken, waarvan de afspraken gemaaJ,;t tijdens 
een internationale confe1cnbe i n  Gc11t�ve 111 2006 (GE06-af!iprnken) de mc<?st in 
het oog springendE:- è1fspr.il,en �•Jn. De lrequenlicru11nte besta<1t uit êén of me�r 
frequentieblokken chc in vast oml1Jncl.:i çicograf1sch0 qcbieden in Nederland 
inzetbaar z,jn (2oge11,1amde 'allotmcn ts·). rijclens en na GE06 zijn nadere 
internationale afspral-:en gemaa!<t, doorgaa ns l11l,1ter<1lc ilfspra:<en tussen 
lidstaten, dl<:! als cloel hebben om de i11zetbaarh,�1d en beschikbaarheid van de 
frequentieru1:ntc voor digitale omroep in Nedcrlancl te verruimen. Van alle 
geldende afspraken zijn overzichten nnet voorwèlësrc1en en beperkingen 
samengesteld, die u in de bijlagen aantreft. 

2. Bcschikba;1rheicl v,111 frequentieruimte 

De frequentieruimte bedoeld in de ve.rgunning bevindt zich in Band 111 binnen één 
of meer van de volgende frequentiebereiken: 

182,880 184,416 MHz (frequentieblok 6B); 
188,160 189,696 MHz (frequentieblok 7A); 
195,168 196,704 MHz (frequentieblok 8A); 
207,296 208,832 Mfü (frequentieblok 9D-N en 90 Z). 

3. Voorschriften e11 beperl<ingen

Algemeen 

/\an het gebruik van frequentieruimte is een aantal voorschriften en beperkingen 
verbonden. Het frequentiegebruik is çJebo nden aan een spectrummasker. Een 
spectrummasker is ingesteld om doelmatig ethergebrui k te bevorderen en te 
faciliteren dat aan de technologie verder geen bijzondere eisen worden gesteld. 
Door toepassing van een spectrummasker wordt eventuele storing op 
naastliggende frequentieblokken van andere vergu11ninghouders (zogenoemde 
nabuurkanaalinterferentie) beperkt. 



Nabuurkanaalinterferentie 

Onderzoeksresultaten tonen aan dat nabuurkanaalinterferentie hinderlijke storing 
veroorzaakt indien op de ontvangstlocatie het vermogensverschil tussen de 
ontvangstsignalen van de twee (T DAIB) netwerken tussen de eerste 

nabuurkanalen met meer dan 23 dB 11,ordt overschreden. Voor het schatten van 
de nabuurkanaalinterferentie kunnen de onderzoeksresultaten voor Band III 
T-DAB ontvangers van de Universiteit van Twente en van OFCOM (de Engelse
administratie) worden gebruikt.' Op deze onderzoeken zijn de navolgende
nabuurkanaalprotectietabellen gebase:erd die door de vergunninghouder kunnen
worden gebruikt. De in tabel 1 gebruikte verhouding van 23 dB is gebaseerd op 
een statistisch gecorrigeerde protectit�verhouding bij eerste
nabuurkanaalinterferentie.

-35 -40 

-23 -28

99 
standaarddeviatie 4, 3 dB 

-45 

-33

J l'.1,rn!1•I��•t··:,,��{�(. �-,��:,rc_<!.l_if 
0

1! 1�,:,r•:�\i'J 
95 
standaarddeviatie 7,•11 dB 

Om verschil van inzicht omtrent de omvang van de nabuurkanaalinterfercntie te 
voorkomen kunnen de nabuurkanaalinterferentieberekeningen volgens de in de 
GE06 overeenkomst beschreven procedures en het planningsmodel ITU R 1'1546 
steeds als uitgangspunt worden genomen. 

Indien de vergunninghouder zijn netwerken uitrolt volgens het principe van 'good 

engineering practice' kan veel storing bij voorbaat worden voorkomen. 

De vergunninghouder van een digitale omroepvergunning mag, binnen de grenzen 
van de vergunning, zelf bepalen waar hij welke zender in gebruik neemt. Ook mag 
hiJ een zender verplaatsen binnen de grenzen van de vergunning. Daarnaast 
kunnen vergunninghouders problemen van nabuurkanaalinterferentie zelf 
voorkomen en oplossen. Om die reden is er vooralsnog geen rol weggelegd voor 

de overheid anders dan het verschaffen van informatie. 

Oplossingsrichtingen voor nabuurkan.aalinterferentie 

Er zijn meerdere oplossingsrichtingen, geschikt voor het voorkomen van 
nabuurkanaalinterferentie, onder andere: 
• het plaatsen van de zender op een gecombineerde zenderlocatie;
• het plaatsen van een zogenoemde: gap filler, dat is een kleinvermogenszender

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

1 Bronnen: lli? bijlage 111 horend bij de digitale •�ergunmng onct!r punt 6 en 7. 
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• het aanpassen van de netwerktopC>logie, zodanig dat rekening wordt gehouden 
niet de opstelpunten van de andere vergunninghouder. 

Uiteraard zal in veel gevallen overleg met de andere vergunninghouder(s) van 
belang zijn bij het kunnen oplossen of voorkorncn van nabuurkanaalinterferentie. 
Door de universiteit Twente (Schiphorst, R., A T DAB field trial using a low-mast 
infrastructure, university of Twente, paragraaf •1.5.5, november 2006) is 
onderzoek gedaan naar nabuurkanaalinterferentie. Het spectrummasker in bijlage 
l van deze vergunning is mede op dit onderzoek gebaseerd. Daarnaast is er 
rekening geho�1clen met ervaringen met digitale omroep in Groot Brittannië.2

4. t(oppeli11g met FfVI en same11werlci11g tussen de verschillemle

vergu1111inghouders

Er zijn verschillende frequentieblokken. Per frequentieblok geldt dat wordt 
vergund aan (maximaal) 18 vergun11inghouders, waarbij iedere vergunninghouder 
1/ 18-de deel van de cariaöteit krijgt t:oehedecld in een gelijk deel van het 
frequentiespectrum. Technisch gezien diene,, de vergunninghouders daarom één 
gezamenlijk netwerk uit t<! (doen) rollen. M,!t liet oog hierop is in artikel 3.2 L van 
de Telecommunicatiewet bepaald dat vergu1111inghouclers een 
samenwerkingsoveree11komst moeten sluiten, ;:ic ook de toelichting bij art1k.�I 11. 

De •1ergunnrng is, zoals het Nationaal FreQL1e11l.ic�)lan (NIP 2014) voorschrijft, 
gekopµeld ëIa11 de Vl:!r9u1111iny voor de FM•uand. Uil hd N�P 2014 en artikel 2, 
vierde lid, van cle vergunning volgt dë1t de vcr9,.1nnmghoucler zijn radioprogramma 
gelijktijdig en ongewijzigd dient uit te zenden in ten 11Iin!ïtc met FM vcrgelijkbilrc 
st,�rco gelu,clskwalitcit althans een gelu,dsk�·,ahteit die len minste vergelijkbaar is 
met de geluidskwaliteit die kan worden behaald met een MPEG2 192 kb/s of AAC+ 
49 kb/s stereo-uitzending. De laatste toevoeging is gekozen om d1git,:1al ·handen 
en voeten' te geven aan het analoge begrip FM-stereol<walite1t. Uiteraard mag, 
binnen de grenzen van zijn vergunning, de houder kiezen voor een hoger 
l<waliteitsniveau. Daarnaast mag de vergunninghouder de eventueel overgebleven 
ruimte binnen de aan hem toegewezen capaciteit ook gebruiken ·voor andere 
omroepdi<?nsten dan radio. Dit volgt ook uit de bestemming digitale omroep in het 
NFP 2014. 

Mocht om wat voor reden dan ook • een of meer van de vergunningen worden 
ingetrokken krachtens artikel 3.19 van de Telecommunicatiewet, dan gaat de 
resterende capaciteit van rechtswege en pro rato tijdelijk over naar de 
overgebleven vergunninghouders. Dit is geregeld in artikel 2, vijfde lid, van de 
vergunnin<J. Na de intrekking zal die vergunning in beginsel opnieuw verdeeld 
worden. Alsdan zal de capaciteit van 1/ 18-de deel vergund worden aan de nieuwe 
vergunninghouder. 

Verder is relevant dat de gewenste bi trate per type programma kan verschillen. 
De nuances van klassieke muziek vergen doorgaans een hogere bitrate dan de 
bitrate die is benodigd voor het overbrengen van spraak. In de onderlinge 
verschillen in bitrate is voorzien door te regelen dat de vergunninghouders 
afspraken kunnen maken over het 'v1�rdelen' van capaciteit aan elkaar. 
Randvoorwaarde is wel dat de vergunninghouder zijn FM-radioprogramma ook 
digitaal In de minimaal voorgeschreven stereo geluidskwaliteit uitzendt en ook 

2 Bronnen: z1! b,Jlage Il I norend b,j de digitale ven;iunnh,g onder punl 6 en 7. 
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overigens de voorwaarden van NFP 2014 in acht neemt. 

Een eventueel op te richten of al opgericht samenwerkingsverband treedt niet in 

de plaats van de verplichtingen van de vergunninghoude-. Deze blijft rechtens 

aanspreekbaar. ledere vergunninghouder is verplicht om zijn 

vergunningvoorschriften na te komen ongeacht een samenwerkingsverband. 

S. Overig

Ten aanzien van de te gebruiken technologie zijn geen bijzondere eisen gesteld. 

Wel is een spectrummasker voorgeschreven (zie bijlage I). 

6. Consultatie

De consultatie van het bekendmaking$besluit met de vergunningen voor kavels 

BOS, B28, 629 en 634 en bijbehorende vergunningen voor digitale radio omroep 

heeft van 8 februari 2019 tot en met :�2 maart 2019 plaatsgevonden. Naar 

aanleiding van deze consultatie zijn zienswijzen ingestuurd. Deze zienswijzen 

hebben niet geleid tot het aanpassen van de onderhavige vergunningen. 

\'./el is uw vergunning voor digitale radio omroep aangepast. In verband met een 

algemeen doorgevoerde wijziging bij de overige vergunningen voor digitale radio· 

ornroep in uw allotment is een artikellid 4 toegevoegd aan artikel 6. De 

ingebr:.iiknameverplichting wordt hiermee verlicht. Dit orndat de oorspronkelijke 

ingebruikn5mevcrplichting ten aanzien van de buitenwateren (te weten de 

Waddenzee, de Oosterschelde, de Westerschelde, de Eems, de Dollard en cle 

Noordzee) niet noodzakelijk is om het beleidsdoel van digitalisering te bereiken en 

voor vergunninghouders in uw allotment relatief duur is. 

Il ARTIKELSGEWIJS 

Artil<e/1 

1 n artikel 1 zijn de begripsomschrijvingen opgenomen. 

Artil<el 2 

In artikel 2 wordt omschreven aan welke rechtspersoon de vergunning is 

toegekend en voor welke frequentieru1imte dat is gebeurd. Voorts is de 

bestemming van de vergunning gekoppeld aan de bestemming In het geldende 

NFP zodat wijzigingen in het NFP direct doorwerken in de vergunning. De 

mlnimale geluidskwaliteit is kwalitatief voorgeschreven. Tevens is geregeld hoe 

eventueel bitrates kunnen worden uit,geruild. 

Artikel 3 

In artikel 3, eerste en tweede lid, is geregeld dat de overeenkomst, bedoeld in 

artikel 3. 21 van de Telecommunicatiewet, (schriftelijk) dient te worden aangegaan 

en dat een afschrift hiervan en de wijzigingen daarop onverwijld aan de minister 

dienen te worden verstrekt. 
De vergunninghouders worden geconfronteerd met de situatie dat zij gezamenlijk 

een netwerk dienen uit te rollen. Het derde lid bevat voorschriften om de 

samenwerking te bespoedigen en de kans op conflicten te minimaliseren. Een van 
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de risico's die zich kan voordoen is dat een van de vergunninghouders niet voldoet 
aan zijn financiële verplichting waardoor de samenwerking in het gedrang kan 
komen. 

Uit het derde lid volgt verder dat de gezamenlijke vergunninghouders één 
rechtspersoon dienen aan te wijzen d 1ie namens hen de uitrol verzorgt. Er gelden 
geen beperkingen aan de keuze voor een bepaalde rechtspersoon. 
Het toezicht door de minister is alleen gern:ht op de naleving van de bij of 
krachtens de wet gestelde voorschriften inclusief de vergunning. De gezamenlijke 
vergunninghouders kunnen uiteraard wel civielrechtelijk eventueel geleden schade 
of sancties verhalen op de partij die in gebreke blijft. 

Verder is bepaald dat het contract meit de rechtspersoon verplicht dat het niet 
voldoen van één of meerdere samenwerkende vergunninghouders aan de 
contractuele verplichtingen geen gevCllgen heeft voor de overige 
vergunninghouders die wel hun afspraken nakomen. Met dit voorschrift wordt 
beoogd te bereiken dat in de wisselw,�rking tussen de vergunninghouclt?rs en de 
rechtspersoon die namens hen het nc·��·:erk uitrolt, gekozen wordt voor die vorm 
van samenwerking waarbij de kans op succes zo groot mogelijk is. 

De mogelijkheicl bestaat om (bijvoo, b·.:eltl) ee;1 operator le 1nacht1gen om voor de 
vergunninghoudcr(s) de k�'1ri1s:1cv1•19 11,111 elf• 111g!!bruiknam•.:? te n,elden en /of het 
notificatieverzoek in te <lienen bij Agt:n�scilap Telecom. De macl1tigingsbt!paling 
kan indien gewenst worCl<?:i opgenomen in de samenwertingsovereenkomst. Wel 
dient ook de ç1e111achtigde gebruik te mr1ken van het formulier bec1oelcl in Bijlage 
11 en dienen de gegevens �lektronisch te worden a<mgeleverd bij Agentschap 
Telecom 

De leclen drie tot en met vijf .!1jn bedoeld om de san1enwerking te stimu leren. 

Indien een vergunning voor digitale radio omroep op een later tijdstip wordt 
uitgegeven, zal de nieuwe vergunninDhouder tot het samenwerkingsverband 
moeten toetreden. Het vijfde lid zorgt ervoor dat die toetreding op basis van non 
d,scriminatoire voorwaarden geschiedt. 

Artikel 4 

Artikel 4 verwijst naar het voorgeschreven "spectrum mask l" van figuur l in 
bijlage I en naar de overige technische voorwaarden verbonden aan het gebruik 
van cle frequentieruimte. In Figuur l van bijlage l worden drie spectrummaskers 
weergegeven. Het voorgeschreven spectrummasker l betreft het masker voor 
niet kritische omstandigheden. Het S:Pectrummasker regelt cle maximale 
bandbreedte van het radiosignaal en is van belang om doelmatig ethergebruik te 
bevorderen. De voorwaarden zijn opçiesomd in bijlage l van deze vergunning. Het 
spectrummasker toont een grafische weergave van een (denkbeeldige) 
omhullende dempingswaarde in een frequentieblok waarbinnen het frequentie
gebruik kan plaatsvinden. Gezien het toenemend gebruik van frequentieruimte in 
Band lil en daarmee de toenemende kans op nabuurkanaalinterferentie 
problemen, wordt echter geadviseerd om spectrummasker 2 voor kritische 
omstandigheden te hanteren. 



( 

( 

Geografische grenzen van aflotments 

In bijlage I wordt omschreven In welk geografisch gebied binnen Nederland de 
allotments kunnen worden gebruikt en onder welke voorwaarden. 
Het geografische gebied is geschetst aan de hand van tijdens GE06 afgesproken 
grenspunten. De kavel bestaat uit een selectie van één of meer allotments uit de 
reeks: HOL0901H, HOL0902H, HOL0903H, HOL0904H, HOL090SH en HOL0906H . 
Op de bijgesloten USB-stick staan de i�eografische grenzen van elk allotment in de 
bovenregionale kavel nader gespecificeerd en is ook informatie te vinden over de 
ligging van een allotment ten opzichte van andere allotments elders in Nederland 
en de andere landen van West Europa. 

De samenwerkende vergunninghouders moeten hun netwerk zo inrichten dat 
voldaan wordt aan de waarden bedoeld in bijlage I. 

Artilcef 5 

Dit artikel beschrijft de procedure om opgenomen te worden in het Master 
International Frequency Register ( MIFR), het frequentieregister van de 
Internationale Telecommunicatie Unie (ITU). Dit register is ingesteld om in het 
geval .-an storing tussen zenders te kunnen bepalen wie (internationaal) welke 

rechten heeft ten aanzien van het get,.ruil< van de betwiste frequentiernimte. 
Opname in het register gaat per zendceropstelpunt (assignment) en kan niet voor 
een geheel frequentieblok (allotment) plaatsvinden. 

Omdat deze vergunning frequentieget>ruiksrechten in de vorm van allotments 
bevat, opdat een vergunninghouder zijn eigen netwerk kan plannen, moet -
indien de vergunninghouder voor zijn frequentiegebruik internationaal gezien 
bescherming wenst elk opstelpLint worden aangemeld bij het MIFR. 
De procedure i;; facultatief, echter internationale bescherming van de frequentie
ruimte is volgens de ITU regels pas bij inschrijving in het MJFR definitief. 
Agentschap Telecom adviseert om die reden inschrijving in het MlFR en zal de 
inschrijving faciliteren. 

Voordat tot inschrijving wordt overgeqaan worden de gegevens eerst ter inzage 
gelegd (notificatieprocedure). Inschrijving/notificatie gebeurt op basis van de 

gegevens bedoeld in bijlage II. Deze negevens worden elektronisch aangeleverd 
bij Agentschap Telecom. Het format voor het aanleveren van de gegevens is 
opgenomen op de USB stick die bij deze vergunning hoort. 
De mogelijkheid bestaat om (bijvoorbeeld) een operator te machtigen om voor de 
vergunninghouder(s) het notificatieverzoek in te dienen bij Agentschap Telecom. 
De machtigingsbepaling kan indien gEiv1enst worden opgenomen in de 
samenwerkingsol/ereenkomst. 

Artikel 6 

De verzorging op veldsterkteniveau is voor alle vergunninghouders binnen een 
allotment gelijk. Dit betekent dat op het moment dat u de frequentieruimte in 
gebruik neemt hetzelfde verzorgingsniveau van toepassing is als voor de overige 
vergunninghouders binnen het allotment. 

Technisch gezien moeten alle vergunninghouders van eenzelfde allotment gebruik 
maken van hetzelfde netwerk. Er is reeds een bestaand netwerk in gebruik. 
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De achtergrond van de ingebruiknam,everplichting is de garantie dat er door de 

vergunninghouder geïnvesteerd wordt in een t1itzendnetwerk voor digitale radio, 

Daarbij is gekozen voor een verplichtling van een geografische verzorging op ten 

minste het verzorgingsniveau 'mobiele ontvangst' en een demografische 

verzorging op ten minste het verzorgingsniveau 'binnenontvangst'. 

Onder geografische verzorging binnen een allotment wordt verstaan de verzorging 

in het allotment inclusief binnen- en buitenwater. Het is aan de vergunninghouder 

zelf om te beslissen waar hij binnen het allotment zijn geografische en 

demografische verzorging realiseert, mits er geen afbreuk wordt gedaan aan de in 

het eerste en tweede lid genoemde verzorging. 

Het derde lid legt de minimaal te realiseren veldsterkte vast die de 

vergunninghouder moet realiseren b"ij naleving van de ingebruiknameverplichting. 
t.>e te behalen veldsterkte niveaus zijn afkomstig van de in GE06 vastgelegde 

afspraken. Met deze veldsterkte waardes, welke voor 50% tijd en plaats 
waarschijnlijkheid gelden op 10 meter hoogte, is de kans op goede ontvangst op 

een gegeven locatie 99% voor mobiele ontvangst en 95% voor binnenontvangst 

op 1,5 rneter hoogte. De verrekening van het effect van het verschil in 

ontvangstantenne hnogte kan bepaald worden micldels t;:i::,el 3-.:: van GE06. 

Bij het bcp.:ilcn van deze norm is ,·ek,�ninq gehouden niet terr�111 e11 morfolog,sche 
eigenschappen. 

De ing.?brt1iknameverplichting i; gebaseerd op het utgfü1gspw1l clat digitale 

ëtherradio minimaal een volwaardig alternatief zal word•?n voor analoge FM 

ontvangst, zodat de conswnent zowc-1 in de auto als binnenshws goede ontvangst 

ervaart en daadwerkelijk kan profite:·en van de voordelen die digitale etherradio 

biedt. 

Artilcel 7 

Artikel 7 regelt het oplossen van storingsproblematiek op binnenhuisbekabeling bij 

consumenten thuis, voor zover het d,e ontvangst van kabeltelevisie betreft. 

De reden hiervoor is dat de frequentieruimte die zich bevindt in Band lil, en 

daarmee ook de frequentieruimte ge,noemd in deze vergunning, ook voor de 

verspreiding van televisiesignalen vië1 kabelnetwerken gebruikt wordt. In beginsel 

beïnvloeden beide netwerken elkaar niet tenzij bepaalde stoorspannings

grenswaarden worden overschreden. 

In het artikel zijn de condities benoemd waaronder de vergunninghouder de 
kosten dient te dragen voor de oplossing van de storing. De in artikel 7 genoemde 

signaalniveaus zijn afgeleid uit het rapport 'De interferentie nader in kaart 

gebracht� 2000, van de Rijksdienst voor Radiocommunicatie. 3 

Artilcel 8 

Ingevolge artikel 17 van het Frequen,tiebesluit 2013 is de minister van 

Economische Zaken en Klimaat bevoegd om aan een vergunning voor het gebruik 
van frequentieruimte voorschriften en beperkingen te verbinden ter voorkoming 

van storingen of belemmeringen door het gewenste signaal van een radioapparaat 

J Btoo: 11e bijlage lll llorcn,1 blJ de d,gltalc vergunning onder punt S. 
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in andere apparaten. De minister heeft, onverminderd de bepalingen ten aanzien 
van interferentie in kabeltelevisienetwerken bedoeld in artikel 7, als vaste 
beleidslijn in iedere vergunning waarin géén voorschriften over het maximale 
zendvermogen zijn opgenomen, het voorschrift op te nemen dat de 
vergunninghouder geen ontoelaatbarE! belemmeringen door het gewenste signaal 
mag veroorzaken. Deze beleidslijn is vastgelegd in de Beleidsregel storing door 
het gewenste signaal van radiozendapparaten. 

Artil<el 9 

Als frequentieruimte h gebruik wordt genomen, informeert de vergunninghouder 
Agentschap Telecom uiterlijk vier weken van tevoren. Dit 1s van belang om bij 
eventuele storingen, zoals storing op kabelnetwerken of op buitenlandse 
allotments, snel maatregelen te kunn•en nemen. Vooraf kan storing worden 
voorkomen door goede voorlichting. Sinds 1 januari 2011 verzoryt het 
Anten:iebureau de publieksvoorlichting over interferentie op de ontvangst van 
kabeltelevisie. Voor meer informatie kan met het Antennebureau contact worden 
opgenomen. De contactgegevens zijn via http://www.antennebvreau.nl te 
raadplegen. 

Voor de melding bedoeld in dit artikel wordt gebruik gemaakt van het formulier 
bedoeld in bijl�ge ll. Deze gegevens worden elektronisch aangeleverd bij 
Age11tschap Telecom. Het format voor het aanleveren van de gegevens is 
opgenomen op de USB st1ck die bij d,ne vergunning hoort. 
De mogelijkheid bestaat om {bijvoorbeeld) een operator te machtigen om voor de 
vergunninghouder(s) de kennisgeving van de ingebruikname te melden bij 
Agentschap Telecom. De maclltigingsbe1,>aling kan indien gewenst worden 
opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. Wel dient oolc. de gemachtigde 
gebn1ik te mal<en van het formulier bedoeld in Bijlage II en dienen de gegevens 
elektronisch te worden aangeleverd bij Agentschap Telecom. 

Artil<el 10 

ln artikel 1.0 wordt de wijze van corre:spondentie geregeld van vergunninghouders 
aan Agentschap Telecom. 

Artil<el 11 

De verkriJger van deze vergunning dient voor het gebruik van de frequentieruimte 
s,unen te werken met andere vergunininghouders. Artikel 3.21 van de 
Telecommunicatiewet verplicht in dat geval tot het sluiten van een 
samenwerkingsovereenkomst en regelt daarvoor ook een periode waarin tot 
samenwerking moet worden gekomen. Hieraan wordt in artikel l l van de 
vergunning uitvoering gegeven. Van de samenwerkingsovereenkomst dient een 
afschrift aan Agentschap Telecom te worden gestuurd. 

Artikel 12 

Dit artikel regelt de inwerkingtreding en looptijd van de vergunning. 

Pag,na 19 van 19 



r 

,Yeilin,2 805 B28 B29 834 
-

Van: Veiling 805 1328 829 B34 
Verzonden: 

Aan: 

Onderwerp: 

Gcvocllgheid; Vertrouwelijk 

" "'�tekens b1J de verbondenhcidstoct:; v.:m R<>d10 Limburg 97FM. Hieronder vinden Jullte on:e beantwoording en de gehele e-matlwisscllng 
T. FertchJk. oon herhaling van wat �r 1n de bc!;lu1ien st�.at: onder veiwip:ing n.>ar het ë>dv1cs v:.in het Commiss<>riaot voor de Mcd�.

inmidöels hee� volgende vervolgvrnag gesteld die wc nu ga.::n oopë>kken: /(uni u aanoeven of onrlt!r.ttaande !Jeoordefing inznkc llodio Limbur9 9ïFM

8. \i. door CvdM� veifingprocedvre of ook nog na ontvangst van he� ,,r.ifmghedrng heefc plaatsgevonden? We houden julii2 op de hoogte 

Hebben Julltc hierover vragen, d<l!1 hoor ik dat graug. We zouden het ooi, vanm1dc.Jag no!) cv!!n kunnen be�prelccn, dan ben ik met · 

Van: Vcilms 805 828 829 8311 

Aan; 
Onderwerp: RE: betaling bollen vcrbond�niu�ld 

Geacht� 

Onder verwijzing naar uw e-mail van 23 februari 20:!0 bericht il< u al!- •oiot. 

bij het CvdM. 

Voor illle nanvragcr:; i:; af-zondcrhjk beoordeeld of er sprake is vnn on9r:oorloofde verbondenheid. Délarvoor is advit.>s mgcwonm:n bij het Comm1Ssari,H1t 
voor de Media. Het Comm1!ïsar1aat heeft voor de verbondcnh<?rd gcto!?tst aan ar\1k�I G.:!4 van clc Mcdi.swct i" !iamcnhang met .>rtil<cl 22 van het 
Mediabesluit 2008. !-let Comm,ssärlaat 1s vervolgens lot de c:onclus1c gekomen dë:t ?.r t1�n aan2ien •1an fladio Limburg 97 FM B.V. geen sprake is van 
ongeoorloordc verbondenheid. Agentschap Tclr.com heeft cilt advies gevolgd. Wc gaan t?rvan mt dat uw vraari hiermee voldoende 1s ileantwoord. indren 
u hierover ;ianstaande vriJdag alsno9 telefon:sch contact w1ft hebben, l<unc u d,t per e•1rn11I aangeven.



Met vriendelijke groet, 

ProjecttCë,01 uitg1ftl! FM-vergunningen 

/\gent!:chap relccom 
Ministerie 'Jèln Eronom1sche Zaken en �hm-1,, 
Emmasingel t l 9726 11\H t Groninç,en 
Pcstbu!i 450 1 9700 AL I Groningen 

Aan: Veilins BOS 828 029 034 <v, .. ilinuou5b28b7.9h3�1iililgent scll,1j1l1•lr•, "r:' 

Onderwerp: RI:: betaling winnende boel en 11c,bo,1den'.1eR 

6este 

NaJr aanleiding van uw telefoontje en net o,1Crleg wat il 'Il'.:· (r., •. 
vragen in de mail van 23 februari jl. 

Kunt u mif vandaan berichten wêlnncer ilt uw 

Van: Veiling 805 823 B29 834 <VP.ilingl)0$i)i.8h29h31ltrrlet'!f"r.�� 
Vcuondcn: vrijdag 28 rebruari 202014:38 
A 
C 

i1, ,s �,11, ilt graae een mM11d2l1ik antwoord willen oo de door mij J!l!Steldc 

Naar aanlc1d1nc;i van 11w c-më:slbcncl,t•:;; oo 2: .:n : -: :coruêlr 2020 :H!llben WIJ u vanrn1ddaÇï proberen te ucll<?n. Helaéls hcbllen wc u met kunnen 
bereiken. in de loop ven volgende \•r-::ek ,"lemen ··u! oomeuw contar.� m�t · · CD 

Met vriendcllJke 9roct, 



ProJectteam 1.11tgifte FM-vergunmngen 

Agentschap Telecom 
Ministerie vat1 Economische Zal<OO en Klim.iat 
Emmasingel 1 1 9i'26 /\H I Groningen 
Postbus 450 1 9700 AL I Groningen 

Van: Veiling BOS 828 029 034 

verzonden: vrijdag 21 februari 202015:49 

Onderwerp: RE: betaling winnende t>od en verbondenheid 

Geachte 

Dank voor uw bericht. We proberen uw vraag 20 ::;poe,ug rnogel1Jk te �antwoorden. 

Met vrtcnelelijke r1roet, 

ProJr.ctteam uitgifte FM-vergunn1119en 

Agentschap Telecom 
MinistP.rie van Economische Zaken en K:hrnaat. 
Emmasingel l 1 9726 AH I Groningen 
Postbus 1150 1 9700 Al I Groningen 

Van: 

Verzonden: donderdag 20 februari 202017:'11 

13este projectteam, 

De betalingen Vön de veilingen moeten uiterlijk slstercn zijn voldaan. 



Het voelt nog steet.Js r.iet al:. ee11 eerlijlf vcrl11?zen omdat ik als regionale onclP.:-ncrncr aft;etroefd ben 1n een veiling door een partij waa,van een landelijke 

partij (Q·Music Nederland BV) een deel van de at1nde1en bc?.ii. Het voe!t aJs een :;triië die met te winner. was. al had ik mi;n hele opgebouwde kapitaal 
ingezet. 

in 201'1 heeft Q•iVlusic Nedcrl,ind IN de financiering gedaan uun de: aaiiKOOP v.1n ,., , 1 hurs 97FM BV door een stortinr, van agio van maar liefst € 
525.500 op haar 13 aandelen. 
De andere aandeelhouder (A aandeelhouder} heeft 0.0 gc.stmL Dat ,s 011 ·ic· 

Het nu wrnnendc IJod voor 805, met een looptijd van 30 mai:lndM. •J: 1 
Het kan da:trom niet ande� dat hier een sterke partij ;ichter ;i, wdlm _ 

· li:d, ir.r �!i�•isch er. r�kt naëlr een �trategische bieding.
• • , Il ·ndc· oogpunt. 

➔ Mac ik er op rekenen dat na ontvang�t vëlo de bet;ilin'.3 :::in ;-O ·:. �
als dit bedrag ook weer middels een extra agio:.torti:, 01 alle�:

97FM 0V terecht is gekomen. Dat is dan de 2� rentclo; 1 � : , .
regionale frequenties worcJen gekocht. Ik wit wel grnär, op . ,

Ik werk ?el! sinds kort ook !ïilmen met een lancieliJ�C or;;ro�p. i .:a;;r 
zelf alle ondememiilgsrisico'!i. Dat is bij Radio Limburc 97FM ' .. •, -
oneerlijk verliezen. want het klopt gewoon niet. 
Ik ben overigens voorstander dat een landclijkP. omroep 100,1 gce;, 1:-e 
zuiver speelvefd. 

...• ïl:11( veriorr.m hco? Wat is de herkomst van het betaolde geld? Want wat 
" ndi!len (Q Music Nedcri.ind BV} bij de vergu11ni11ghouder fü1cJio Limburg 

. ·1" io, 111 dal geval door de laodtlij�c omroep, voor de 2.,. kt?er, de? 

' • 1.

• . t,�en ieggenschap of iets dergelijks. F.n ik financier alles zelf en loop ook
;;:; .)e.aald wordt door d� lanclelijke üandeelhouder. Ik kan slecht tegen

• 11 :· , 1,�en ir1 een nïct-lûncleiijke omroep (en visa versa). Hierdoor is er een

U heeft met beroep op wetgeving infom1.itie ingevorderc! vor.r;, 'm1,:an·• mr < • '" lin". I)· :,oop ootc dat u dit nu nogmilal� doet m.b.�. ÛI? ontvangen gelden 
om de vciiin� op een juiste manier te kunnen sluiten. U heeit ':'r nn' ,,.1 ,. :l h�•rlcomst var. dl? gelden te achli!rhalen.

Kunt u mij 2.s.m. informi?,en of de biedingen op eC?n correcte r.iilni>.!r ,,, ,,.,!,, · na n Je .-ecels- m he, bij2ondcr inzake 11erbondC?nhC!id r.iet zijn overtreden 

eedurende de lopenC:e veilingprocedure? 

Met dank voor uw :i.incfocht. 

Met vricnclelijkc groet, 
ïiOël BV 



V&Jn: Veiling BOS 828 829 034 <ve1lin13b05b2flh1.9h34ic 1a,,,:111sclm11, ,.�., )n,: 1 
Verzonden: woensdag 12 februari 2020 11:01 
Aan 

CC: 

Ond . . . 
. . . 

Geacht 

Hartelijke clank voor uw bericht. Wij stellen uw mt9ebre1dr. terugkoppelimJ op pnJ:.. 
Deze v,ordt me1..,genomen In de evalu,1tie van de vc!llngprocec!u rL. 

Mei: vr,cndehjl<e groat 

?roJectteam uitgifte FM-vergunrnn9cn 

Agentschap Telecom 
Min1:ieric van Econom,schc Zaken en Khmailt 
Ernmas,ngcl 1 1 9726 AH I Groningen 
Postbus 450 1 9700 AL I Groningen 

Van 

Verzonden: vrijdag 7 fe 

Geachte heer/ mevrouw, 

U vraagt ani reactie. 

Laat ik becinnen om te ier,ecn Clat de geboden bedra1:cn van alle kavels enorm zijn. En ik heb er ooi< nor, ilm"! rnee cedaan. 
De geooden bedragen kunnen redelijl<erw11s niet lerugvcrd1enc1 wordr.?n. 

llc denk dat de veilingpnJS ook in het nadeel heeft scwerin viln de marktpartajC?n doordat er veel te weinig rrcqucnlie kavels zijn geveild in dezelfde rccio. 
Hel was dus een half jam wachten op Alle:; of Niets. Winner!: ::urse dfecî';, 




