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Nr. 208 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN-
SCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 april 2007

Bijgaand ontvangt u mijn reactie op de brief van de vaste commissie voor
OCW (kenmerk OCW0700112/EZ0700107) over de intrekking van de
radiofrequenties van Quality Radio BV.

Conform artikel 3.3 van de Telecommunicatiewet is de minister van OCW
verantwoordelijk voor de uitvoering van de vergelijkende toets voor de
radiofrequenties voor commerciële omroepinstellingen, zoals deze in 2003
heeft plaatsgevonden.

De toenmalige staatssecretaris van OCW heeft in 2003 een onafhankelijke
commissie onder voorzitterschap van prof. mr. H. Franken gevraagd om te
adviseren over de resultaten van de vergelijkende toets bij de verdeling
van de radiofrequenties. De commissie Franken heeft geadviseerd om een
aantal middengolffrequenties aan Quality Radio BV toe te kennen. De
staatssecretaris van OCW heeft daarop de toenmalige minister van Econo-
mische Zaken (EZ) voorgedragen deze middengolffrequenties aan Quality
Radio BV toe te wijzen, waarna de vergunningen daarvoor ook aan Quality
Radio BV zijn verleend. Met de vergelijkende toets was beoogd de meest
geschikte kandidaat te selecteren. De uitkomst van de toets kon logischer-
wijs geen garantie bieden dat de betreffende kandidaat de radiofrequentie
ook met succes in gebruik zou nemen.

Op grond van de Telecommunicatiewet vallen het verlenen van vergun-
ningen, het toezicht op de naleving van de vergunningvoorschriften die
zijn verbonden aan het gebruik van frequenties, als ook het intrekken van
vergunningen onder de bevoegdheid van de minister van EZ. De argu-
menten die Quality Radio BV in zijn brief aandraagt, hebben vooral betrek-
king op de ingebruikname van de frequenties. Het is aan de minister van
EZ om hierop te reageren.
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Ten aanzien van de opmerkingen door Quality Radio BV over het
aanvraagdocument voor de vergelijkende toets, merk ik op dat een
aanvraagdocument met informatie was opgesteld. Bovendien was aan de
uitgifteprocedure een vraag en antwoordronde verbonden. Quality Radio
BV heeft daarmee, net als de overige aanvragers, de mogelijkheid gehad
eventuele onduidelijkheden voorafgaand aan zijn aanvraag helder te
krijgen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
R. H. A. Plasterk
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