Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van [datum], houdende
wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 (digitale radio-omroep, laag 6)
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, DGETMTM/ 14179469, houdende vaststelling van het Nationaal Frequentieplan 2014 (Nationaal
Frequentieplan 2014)1 wordt als volgt gewijzigd:
A
In de frequentietabel worden de regels, luidende:
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B
In Annex 3 komt nationale voetnoot HOL002A als volgt te luiden:
HOL002A
De volgende frequentieblokken, met uitzondering waar deze frequentieblokken in de
gearceerde/ingekleurde dekkingsgebieden in tabel en afbeelding in nationale voetnoot
HOL007B zijn opgenomen, vormen onderwerp van studie:

Frequentieblok

Frequentieband (MHz)

6A

181.000 – 182.792

6D

186.216 – 188.000

7B

189.784 – 191.496

7D

193.208 – 195.000

8B

196.792 – 198.504

8D en 9A

200.216 – 203.784

9C*

205.496 – 207.208

* Het frequentieblok 9C vormt onderwerp van studie voor zover het dekkingsgebied van dit
frequentieblok niet grotendeels samenvalt met de provincie Limburg dan wel met de provincie
Brabant.
C
In Annex 3 wordt na nationale voetnoot HOL007A een nieuwe nationale voetnoot ingevoegd,
luidende:
HOL007B
Bestemming voor de periode vanaf [datum] tot 1 september 2022
Vanaf [datum] tot 1 september 2022 zijn de frequentieblokken in de onderstaande tabel en
afbeelding bestemd voor digitale radio-omroep.

Frequentieblok

Frequentiebanden

5A
5C
6A
7B
8B
8C
9B
10B
10C
11B

174.000
177.496
181.000
189.784
196.792
198.504
203.784
210.792
212.504
217.784

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

175.784
179.208
182.792
191.496
198.504
200.216
205.496
212.504
214.216
219.496
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MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

In afwijking van hetgeen voor commerciële omroep in de kolom ‘Verdeelmechanisme’ van
de in hoofdstuk 10 opgenomen Frequentietabel wordt bepaald, worden de in de ingekleurde
geografische gebieden genoemde frequentieblokken op volgorde van binnenkomst
verleend.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant
waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

[PM: beroepsclausule]

Toelichting
Het Nationaal Frequentieplan
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.
Aanleiding en inhoud van het besluit
Deze wijziging heeft betrekking op de frequentieruimte in de frequentieband 174 – 223 MHz. Deze
frequentieruimte is bestemd voor digitale omroep. Een deel van deze frequentieruimte is reeds
uitgegeven en bestemd voor landelijke en niet-landelijke commerciële radio-omroep, vanwege de
koppeling met FM-vergunningen en de digitaliseringsverplichting.
Er wordt eveneens een laag gecreëerd bestaande uit lokale allotments die bij uitstek geschikt is
voor het uitzenden van lokale radioprogramma’s. Deze laag wordt aangeduid als laag 6. Over deze
laag vinden nog internationale onderhandelingen plaats. De verwachting is dat de definitieve
indeling van die laag voor 1 september 2022 bekend is. Uit een frequentie-technische analyse is
gebleken dat het mogelijk is om een aantal allotments vooruitlopend op de definitieve resultaten
van de internationale coördinatie uit te geven. Deze wijziging van het NFP maakt die uitgifte van
lokale allotments mogelijk in het belang van het overheidsbeleid om de transitie van analoge FM
naar digitale etherradio te versnellen. Het betreft frequentieruimte in laag 6, in de volgende
frequentieblokken: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 7B, 8B, 8C, 9B, 10B, 10C, 10D, 11A en 11B. Deze
frequenties kunnen met deze wijziging van het NFP worden uitgegeven tot 1 september 2022. Het
voornemen is voor 1 september 2022 een wijziging van het NFP in gang te zetten waarin de
definitieve indeling van laag 6 wordt geregeld.
Gelet op de korte looptijd van de vergunningen en de signalen die we hebben ontvangen uit de
markt is de verwachting dat de kans op schaarste klein zal zijn. Daarom wordt in dit bijzondere
geval gekozen om de frequentieruimte voor commerciële omroep, in afwijking van de kolom
Verdeelmechanisme van de in hoofdstuk 10 opgenomen Frequentietabel, op volgorde van
binnenkomst te verlenen.
De lokale publieke omroepen zenden op het moment van schrijven van deze toelichting hun
programma via analoge FM uit en nog niet via DAB+. De landelijke en regionale publieke omroepen
beschikken wel reeds over een vergunning voor DAB+. De allotments opgenomen in nationale
voetnoot HOL007B zullen mede gebruikt worden voor het simulcasten van de FM-programma’s die
lokale publieke omroepen uitzenden. Het uitgeven van extra frequentieruimte aan publieke
omroepen vergt een wijziging van de Regeling extra vergunningen publieke mediadienst. De
wijziging van die regeling zal gelijktijdig met dit besluit in werking treden.
Voorschriften en beperkingen
Om storingen te voorkomen en doelmatig gebruik van het frequentiespectrum te bevorderen
worden in het algemeen aan het gebruik van frequentieruimte voorschriften en beperkingen
verbonden. In de regel worden deze voorschriften en beperkingen in de vergunning opgenomen.
Dit zal ook het geval zijn voor de vergunningen voor frequentieruimte waarop dit besluit betrekking
heeft.

Openbare voorbereidingsprocedure
Dit besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit
houdt in dat het voorgenomen besluit zes weken, namelijk van [datum] tot [datum], publiekelijk
ter inzage heeft gelegen zodat een ieder zijn of haar zienswijze hierop kon geven. Hieronder wordt
op de ingebrachte zienswijzen ingegaan, voor zover deze van toepassing zijn op dit besluit.
Zienswijzen die dit besluit niet raken, blijven onbesproken.
[Zienswijzen]

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

