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Betreft: Problemen bij de (commerciële) radiosector

Geachte Mw. Schippers,

Dit is een brief waarin nu eens niet om geld wordt gevraagd maar om redelijkheid en 
bemiddeling.

1) Juridificering geschillen Radio -sector

Quality RTV BV is een radio onderneming die zich vooral toelegt op het brengen van 
kwaliteitsradio programma's voor de 50+ groep.
Daarbij ondervinden we helaas de nodige problemen, zelfs tegenwerking, door het ministerie van 
Economische Zaken.
Deze heeft de neiging alle punten van verschil van inzicht en mening te juridificeren. Overleg leidt 
tot niets, argumentatie ontbreekt of is inhoudelijk gebrekkig. Hiertegen is vaak weinig te doen, de 
Bestuursrechter mag immers slechts marginaal juridisch toetsen.

Wij zijn niet de enige die dit aangaat, vrijwel de hele radio-sector wordt hierdoor getroffen. Dit 
heeft inmiddels geleid tot de onlangs aangenomen Kamermotie Oosenbrug – Bosma (bijlage 1), 
waarin de minister wordt opgeroepen tot overleg met de radio-sector en een verdere juridificering 
achterwege te laten. 

Quality RTV wordt zwaar getroffen door deze verhoudingen. Haar initiatief voor een landelijke 
zender voor de 50+ groep op de middengolf wordt tegengehouden, haar bestaande middengolf 
frequenties worden, als enige, ten onrechte niet verlengd, en zij wordt geconfronteerd met 
facturen met kosten voor niet gebruikte frequenties. Tegen al deze zaken lopen helaas juridische 
procedures waar Quality RTV zeer graag van af wil. 

Quality RTV verzoekt U vriendelijk in een regeerakkoord een verplichting tot   bemiddeling   tussen   
de radio-sector en het ministerie van EZ te laten opnemen 

2) Omroep-frequentie beleid.

Quality RTV BV heeft grote moeite met het frequentie beleid van de overheid. Dit is in onze ogen  



te eenzijdig, te ongenuanceerd en te overhaast op digitalisering (DAB+) is gericht. 
Voor nieuwkomers en nieuwe initiatieven zijn er daardoor thans geen mogelijkheden, anders dan 
overdracht van frequenties.
Landelijke FM frequenties zijn niet beschikbaar, en ook nog voor een zeer groot deel in de 
handen van één partij.
Regionale FM frequenties zijn zeer sporadisch beschikbaar, en dan in nauwelijks relevante 
markten als Ameland. Bij overdracht blijft een grote beperking in de gebruiksmogelijkheden 
vanwege stringente regionaliseringseisen.
Digitale frequenties (DAB+) zijn thans nauwelijks bruikbaar omdat de luisteraar (nog) niet 
beschikt over een DAB+ ontvanger. Nog geen 10% van de huishoudens heeft een geschikt 
apparaat. Dat betekent dat 90% de digitale radio-uitzendingen niet kan ontvangen, dit cijfer is nog 
dramatischer voor de essentiële auto-radio ontvangst.
Quality RTV zou zich prima kunnen vinden in het gebruik van niet schaarse 
middengolffrequenties, daar deze voor haar doelgroep, 50+, nog van enige (economische) 
betekenis zijn. Helaas worden uitsluitend microkavels uitgegeven met, vanwege overdreven 
beperkingen, nauwelijks bruikbaar lokaal verzorgingsgebied.
Dit zogenoemde laagvermogen beleid blokkeert de uitgifte van landelijke of regionale frequenties. 
Dit beleid is doorgezet ondanks een toezegging (bijlage 2) aan de Kamer van de minister dat dit 
wel degelijk gefaciliteerd kon worden. Hierbij zij opgemerkt dat uit Kamervragen blijkt dat de 
Kamer het niet eens is met het beleid voor middengolf, uitsluitend nieuwe laagvermogen 
vergunningen.
Daardoor ziet Quality RTV haar initiatief voor een landelijke 50+ zender stranden. Naar ons 
oordeel is hier op een veel te vroeg moment sprake van een de facto afschakeling van de 
middengolf voor serieuze omroep voor een relevant gebied. En dat terwijl de middengolf juist 
uitermate geschikt is voor grotere verzorgingsgebieden.
Quality RTV verzoekt U vriendelijk in het regeerakkoord op te laten nemen dat, naast 
laagvermogen, ook   landelijke en regionale middengolfomroep   (commercieel) mogelijk is.  

Wij hopen dat u tijdens de informatie kans ziet om bovenstaande mee te nemen in uw 
overwegingen, zodat de verhoudingen tussen de overheid en de radio sector weer 
genormaliseerd worden en we onze doelgroep kunnen (blijven) bedienen van radio-programma's. 
Wij gaan graag met u in gesprek over de uitwerking.

Quality RTV wenst U succes bij de informatie.

Drs. Ruud Poeze

Quality RTV BV
Stichting Middengolf
ClassicRadio747 (landelijk 50+ station, initiatief)
Radio Paradijs 1584AM

- Bijlage 1: motie Oosenbrug – Bosma
  Bijlage 2: Toezegging minister EZ aan Mw. Gesthuizen (SP) voor landelijke middengolfomroep.


