Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van……, houdende wijziging van het
Nationaal Frequentieplan 2014
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat;
Gelet op artikel 3.1 van de Telecommunicatiewet;

Besluit:
Artikel I
De bijlage bij het besluit van de Minister van Economische Zaken van 3 november 2014, DGETM-TM /
14179469, houdende vaststelling van het Nationaal Frequentieplan 2014 (Nationaal Frequentieplan 2014)
wordt als volgt gewijzigd:
a.
I. in de tabel van nationale voetnoot HOL004 vervallen de volgende rijen:
Kavel C01

Kavel C10

allotment 6B (182.880 MHz – 184.416 MHz)
komt uit DVB allotment HOL0902H en betreft
de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel,
Gelderland en het grootste deel van de provincie
Flevoland
allotment 9D-N (207.296 MHz – 208.832 MHz)
komt uit het DVB allotment HOL0906H en
betreft de provincie Friesland en een deel van de
provincie Noord-Holland.

II. In de tweede rij wordt “Kavels C02 en C12” vervangen door “Kavel C12”.
b. de tabel van nationale voetnoot HOL005 wordt als volgt gewijzigd.
I. In de eerste rij wordt “Kavels B13, B14, B15, B18, B19, B20, B26 en B29” vervangen door: “Kavels
B13, B14, B15, B18, B19, B20, B26, B28, B29, B34 en B37”.
II. In de zesde rij wordt “Kavels B17, B28, B30, B32, B34 en B37” vervangen door: “Kavels B17, B30 en
B32”.
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het
wordt geplaatst.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
M.C.G. Keijzer
1

<beroepsclausule bij definitief besluit>
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Toelichting
I Algemeen
Nationaal Frequentie Plan
Bij besluit van 3 november 2014 is op grond van artikel 3.1, eerste lid, van de Telecommunicatiewet het
Nationaal Frequentieplan 2014, hierna ‘NFP’, vastgesteld. In het NFP licht de rijksoverheid de
systematiek van de ordening van het frequentiespectrum toe, en beschrijft de doelstellingen van het
frequentiebeleid en frequentiebeheer; het vermijden van interferentie (storing) tussen frequentiegebruikers
is hierbij de hoofddoelstelling.
Het belangrijkste onderdeel van het NFP is de frequentietabel waarin per frequentieband wordt
aangegeven voor welk type gebruik deze band bestemd is en volgens welk verdeelmechanisme deze band
beschikbaar wordt gesteld voor frequentiegebruikers. In feite is het NFP een bestemmingsplan voor het
radiospectrum. Op basis van dit plan wordt de vergunningverlening, het gebruik en het beheer van het
spectrum uitgevoerd. Het Nationaal Frequentieregister (NFR) geeft nadere informatie omtrent
laatstgenoemde zaken.
Aanleiding en inhoud van het besluit
Om het mogelijk te kunnen maken om de FM-kavels B28 en B34 te veilen met een definitieve koppeling
in allotment 6B van de bovenregionale kavel, net als kavel B29, wordt het NFP aangepast.
Gevolgen voor de regeldruk
Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de regeldruk.
II Artikel
Artikel I
Kavel C01 was gekoppeld aan allotment 6B van de bovenregionale kavel. Met de teruggave van kavel
C01 de daaraan gekoppelde capaciteitseenheid in allotment 6B is het mogelijk kavel B28 te koppelen aan
allotment 6B. Ook de kavels B34 en B37 worden met deze wijziging van het Nationaal Frequentieplan
2014 definitief gekoppeld aan allotment 6B. Hierdoor kunnen de genoemde B-kavels met een koppeling
in allotment 6B geveild worden. De mogelijkheid van een koppeling aan allotment 6C wordt hiermee
voor de kavels B34 en B37 ongedaan gemaakt. In de Taskforce herindeling digitale lagen wordt namelijk
de mogelijkheid verkend om laag 7 waartoe allotment 6C behoort om te vormen tot een landelijk laag.
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
M.C.G. Keijzer
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