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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Beschikking inzake vergunning voor het gebruik van frequentieruimte voor
analoge niet-landelijke commerciële radio-omroep (kavel B36), Radio
Continu, Agentschap Telecom
Datum: 24 mei 2018
Kenmerk: AT-EZK/7624872
DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT
Gelezen de aanvraag van Stichting Radio Continu te TWEEDE EXLOERMOND van 19 maart 2018,
geregistreerd onder nummer 7610383;
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-landelijke commerciële
FM-vergunningen 2017;
BESLUIT:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze beschikking wordt 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 7610384, allotment 8A;
e. ziekenhuis: instelling voor medisch-specialistische zorg als bedoeld in artikel 1.2, onder 1, 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 artikel 7 van de Regeling aanwijzing en gebruik frequentieruimte commerciële radioomroep 2003 gebruiksvoorschriften gelden;
i. Regeling: Regeling aanvraag- en veilingprocedure teruggekomen niet-landelijke commerciële
FM-vergunningen 2017.
Artikel 2. Gebruiksrecht
1. Aan Stichting Radio Continu, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel,
onder nummer 4062705, hierna te noemen: vergunninghouder, wordt een vergunning verleend
voor het gebruik van de frequentieruimte, omschreven in de bijlage bij deze vergunning, ten
behoeve van niet-landelijke commerciële radio-omroep (kavel B36).
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, zendt de
vergunninghouder, behoudens reclame, hetzelfde radioprogramma uit.
3. De vergunninghouder neemt daarbij de voorschriften en beperkingen bedoeld in de artikelen 3 tot
en met 8 en de bijlagen van deze vergunning in acht.
Artikel 3. Beperkingen ter uitvoering van de Beleidsregel storing door het gewenste signaal van
radiozendapparaten
1. De vergunninghouder veroorzaakt:

1

Staatscourant 2018 nr. 40638

20 juli 2018

a. geen ontoelaatbare belemmeringen 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
ziekenhuis of het perceel waarop dat ziekenhuis staat een radioapparaat heeft geplaatst met
schriftelijke instemming van dat ziekenhuis.
Artikel 4. Nederlandse of Friese taal
Voor zover het gepresenteerde programmaonderdelen tussen 07.00 en 19.00 uur betreft, wordt ten
minste 50 procent in de Nederlandse of Friese taal gepresenteerd.
Artikel 5. Wijzigingen betreffende verbondenheid
1. 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 uitoefenen 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 of 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.
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 zeggenschap 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 instellingen één instelling vormt als bedoeld in artikel 6.24 van de 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 25 mei 2018 en eindigt:
a. de dag waarop de vergunninghouder niet langer tevens houder is van de digitale radioomroepvergunning;
b. 12 maanden na inwerkingtreding van deze vergunning, uitsluitend indien het bod als bedoeld in
artikel 6 dan niet volledig is betaald op de voorgeschreven wijze;
c. 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 meer frequenties niet in gebruik zijn
genomen vanwege een stroomstoring van het landelijk hoogspanningsnet of de regionale
distributienetten, diefstal, brand of natuurgeweld;
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d. in elk geval uiterlijk op 31 augustus 2022.
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,
namens deze,
T. Kroeze
Hoofd Media
Agentschap Telecom
Bezwaarclausule
Als u bezwaren hebt, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum (24 mei 2018) van deze beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Agentschap Telecom, ter attentie van de afdeling
Juridische Zaken, Postbus 450, 9700 AL GRONINGEN. Dit bezwaarschrift bevat in ieder geval:
1. uw naam en adres;
2. de datum van uw bezwaarschrift;
3. een omschrijving (of kopie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
4. de gronden van uw bezwaar;
5. uw handtekening.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
Indien u zich laat vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt van hem/haar in beginsel een
schriftelijke machtiging verlangd.
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