Volgens de consultatie tijdelijke verdeling van frequentieruimte voor lokale digitale radio-omroep
(DAB+), kunnen voor slechts 22 allotments vergunningen worden aangevraagd in laag 6. Uit de
geografische weergave met allotments in ‘Bijlage I - allotment’, maken wij op dat:






Twente de komende 2,5 jaar geen DAB+ frequentie wordt uitgegeven;
Twente blijkt te zijn opgedeeld in twee separate allotments (25 en 26);
er mogen slechts maximaal 12 omroepen in een multiplex;
de voorgestelde 50/50 verdeling voor een vast gemaximeerd 12 aantal stations kan er toe
leiden dat niet alle lokale publieke omroepen een plek krijgen. Dit betreft ongewenste
kunstmatig gecreëerde schaarste;
de verdeling van vergunningen plaats vindt op volgorde van binnenkomst. Dat zou op afroep
dienen te gebeuren.

Twente krijgt volgens de conceptregeling vooralsnog geen frequentieruimte voor DAB+ toegekend.
Die frequentieruimte is echter wel beschikbaar. Het aan laag 4 toegevoegde allotment 6C komt niet
van de grond en is ook niet exploiteerbaar. Waarom wordt allotment 6C niet (eventueel t/m 31
augustus 2022) ingezet voor laag 6? Dat allotment kan dan worden ingezet voor gebruik in Twente en
enkele andere allotments in noordoost-Nederland.
Het valt ons op dat de allotmentgebieden willekeurig lijken te zijn samengesteld. De consequentie
hiervan is in ons geval, dat Twente opgedeeld blijkt te zijn in twee separate gebieden. Waarom is dat
zo? Twente is een sociale, economische en culturele eenheid; één streek en derhalve ondeelbaar. Bij
de samenstelling van de allotmentgebieden zou hier rekening mee moeten worden gehouden.
Inwoners van de 14 gemeenten in Twente werken, recreëren en consumeren in dit gezamenlijke
gebied en veel bedrijven hebben vestigingen in meerdere van deze gemeenten; willen die bedrijven
adverteren, dan moet het DAB+ signaal wel in beide allotmentgebieden tegelijkertijd te ontvangen
zijn. Anders loont het niet voor de deelnemers. Ook wijzen wij er op dat DAB+ distributie niet gratis
is. We hebben ons gedegen laten informeren en het blijkt dat het cumulatieve gebied van beide
allotments samen met één enkele juist geplaatste zender te bedienen is, wat enorm scheelt in de
kosten.
Des te meer radiostations in een multiplex, des te groter en aantrekkelijker het aanbod èn de kosten
per participerend radiostation worden lager. Hierdoor kan er gekozen worden voor een robuuste
invulling van de DAB+ dekking in een allotmentgebied. Het aanhouden van een maximum van 12
omroepen in een multiplex vinden wij een vorm van discriminatie die onnodig leidt tot hogere kosten
per participerend radiostation, en dit zijn juist de radiostations die de kosten het slechtste kunnen
dragen, terwijl grotere omroepen het goedkoper mogen doen, immers in alle andere DAB-lagen
mogen radiostations uitzenden met 64 kb/s i.c.m. het standaard protectielevel 3A, waardoor er wel
18 radiostations in een multiplex passen. Als de allotments 25 en 26 worden samengevoegd, dan kan
dit gebied vanaf één à twee locatie bediend worden en dat beperkt de kosten tot het minimum. Als
er dan ook, net als in andere DAB-lagen, 18 i.p.v. 12 radiostations in een multiplex mogen uitzenden
is er sprake van minder kosten, meer opbrengsten, plek voor alle radiostations en dus een grotere
kans op succes. Deze onnodige schaarste opleverende en kostenverhogende conceptregel hoort niet
thuis in deze regeling.
Wat ons tenslotte opviel, is dat volgens uw tekst, een robuust signaal zou betekenen dat er minder
zendvermogen nodig is om een goede verzorging te realiseren en dat dit mindere zendvermogen tot
lagere kosten leidt. Dat vinden wij een vreemde redenatie. Een robuust signaal bestaat juist uit
voldoende veldsterkte in het doelgebied, wat zorgt voor een betere ontvangst en tot meer en een
betere indoordekking en uitstekende mobiele dekking. Comfortabele ongestoorde dekking van DAB+
in combinatie met een ruim aanbod van programma’s in een juist gekozen samenhangend
ontvangstgebied leidt tot acceptatie door luisteraars en zorgt (zeer belangrijk) voor betalende
adverteerders. En dat is essentieel voor de commerciële èn publieke radiostations.

Op basis van bovenstaande motivatie zien wij graag dat:





de allotments 25 en 26 worden samengevoegd (zie de gebiedsillustratie);
kanaal 6C wordt ingezet voor laag 6 (eventueel t/m 31 augustus 2022) en onder andere
wordt toegekend aan Twente;
de vastlegging van protectielevels, de beperking van het aantal kanalen in een multiplex en
de reservering 50% publieke omroep/commerciële omroep geschrapt wordt.
de verdeling van vergunningen in een multiplex op afroep in plaatsvindt in plaats van op
volgorde van binnenkomst.

Gebiedsillustratie:

